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I. SITUERING 

1. Sociale rechtsstaat – Met de evolutie van de liberale nachtwakersstaat, waarin de 
opdracht van de Staat voornamelijk lag in het bewaken van de openbare orde en veiligheid, 
naar de sociaal geïnspireerde verzorgingsstaat is ook de positie van de overheid in de 
maatschappij gewijzigd. De overheid is steeds meer normatief gaan optreden in wat tot dan 
als ‘privaat’ beschouwd werd en is zelf actief gaan optreden in ‘nieuwe’ rechtsdomeinen, 
zoals het sociaal recht, met als doel te zorgen voor sociale, culturele en economische 
gelijkheid.1 

Het takenpakket van de overheid is door het nieuwe maatschappijmodel waarin de sociale 
rechtmatigheid (opgenomen in de Grondwet via de sociale grondrechten) meer centraal is 
komen te staan, dermate uitgebreid dat het onhoudbaar is gebleken de uitvoering van deze 
taak helemaal en exclusief door de overheid te laten uitvoeren.2 Publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke instellingen werden in alle mogelijke rechtsvormen en verhoudingen tot de 
Staat ingeschakeld in de uitvoering van de overheidstaak. Op die manier raakten Staat en 
maatschappij onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

2. Overheidsverantwoordelijkheid – De verstrengeling in uitvoering en 
verantwoordelijkheid is ontstaan enerzijds doordat het onderscheid tussen publiek en privaat 
zeer vaag werd en anderzijds doordat een bepaalde taak van algemeen belang door 
verscheidene ‘instanties’ werd behartigd. Het betrekken van (privaatrechtelijke) instellingen 
bij de uitvoering van een taak van algemeen belang impliceert immers niet dat deze 
uitvoeringstaken volledig uit het takenpakket of de verantwoordelijkheid van de overheid 
verdwijnen. Indien de Grondwet via de sociale grondrechten de Staat een bepaald ‘belang’ 
laat nastreven, ligt de – minstens politieke – eindverantwoordelijkheid hiervoor bij de Staat, 
ongeacht of deze uitvoering aan andere instellingen wordt overgelaten of dat de Staat zelf in 
de (beleids)uitvoering voorziet. Deze bijzondere verantwoordelijkheid voor (grondwettelijke) 
taken van algemeen belang wordt zichtbaar in de wetgeving, in het beleid en in de 
rechtsbescherming op verschillende beleidsterreinen. 

Van zodra de uitvoering van een ‘overheidstaak’ gebeurt door een privaatrechtelijke instelling 
is de overheid in haar rol als eindverantwoordelijke mede afhankelijk van de wijze waarop de 
uitvoering van de taak gebeurt.3 Bovendien wordt de Staat geconfronteerd met het feit dat het 
laten uitvoeren van overheidstaken door privaatrechtelijke instellingen met zich kan brengen 

                                                
1 P. DE HAAN, T. DRUPSTEEN en R. FERNHOUT, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, instrument en 

waarborg, Deventer, Kluwer, 1978, 8; D. DEOM, Le statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-
Sciëntia, 1990, 118-120; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht 

van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 675; F. MERRIEN, L’Etat-Providence, Parijs, 
Presses Universitaires de France, 1997, 5-16; P. ROSANVALLON, La crise de l’Etat-providence, Parijs, Seuil, 
1981, 183 p.  
2 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 40-42; S. VAN 
GARSSE, De concessie in het raam van de publiek-private samenwerking, Brugge, die keure, 2007, 20-21. 
3 Zowel de overheid als de uitvoeringsinstellingen zijn deels verantwoordelijk voor de uitvoering van een 
overheidstaak en zijn hiervoor afhankelijk van elkaar. De uitvoeringsinstelling is afhankelijk van de ‘erkenning’, 
‘machtiging’ en/of ‘subsidie’ van de overheid en het ‘wetgevend kader’ waarin taken worden gedelegeerd (C. 
SCHREUDER, Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen, Deventer, Kluwer, 1994, 231). 
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dat er minder (of geen) democratische en politieke controle aanwezig is, dat het besteden van 
de openbare middelen weinig transparant gebeurt en dat bepaalde belangengroepen de 
uitvoering volledig in handen krijgen. De bevoegde overheidsinstanties dienen bevoegd te 
blijven om erop toe te zien dat welomschreven overheidsbeleidsdoelstellingen daadwerkelijk 
worden bereikt en dat democratische keuzes worden gerespecteerd.4 De overheid heeft 
daarom voorzien in een bijzondere ‘sturing’ van deze privaatrechtelijke instellingen met een 
(grondwettelijke) taak van algemeen belang. 

3. Sturingsrol – De overheid neemt veel meer dan vroeger een sturende rol op zich, wat 
een logische evolutie is gezien de evolutie binnen de sociale rechtsstaat naar het betrekken 
van onafhankelijke publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke instellingen bij de uitvoering 
van een overheidstaak. De sturing gebeurt via doelgerichte juridische instrumenten, zoals een 
(beheers- of bestuurs)overeenkomst, subsidiëring(svoorwaarden) of erkenningsnormen. Het 
nagestreefde sturingseffect is een maatschappelijk en (bijgevolg) dynamisch gegeven, 
waardoor ook de sturingsinstrumenten kunnen wijzigen bij een gewijzigde doelstelling.  

4. Het oogmerk van de sturing onderging al een evolutie, die onder meer afhing van 
bepaalde rechtsstatelijke en maatschappelijke evoluties. 

(1) Sociale rechtsstaat – Het uitgangspunt van de sociale rechtsstaat is dat de overheid sociale 
rechtvaardigheid moet waarborgen. Ten aanzien van de Staat afdwingbare sociale 
grondrechten werden als aanvulling op de liberale grondrechten geformuleerd. Een Staat 
waarvoor het handelen hoofdzakelijk beperkt was tot handhaving van de openbare orde en 
de veiligheid en waarbij de nadruk lag op gedecentraliseerde openbare instellingen5 
evolueerde naar een Staat waarin dienstverlening aan de burger een belangrijke rol speelt. 
Wanneer de beleidsuitvoering overgelaten wordt aan andere instellingen met een 
publiekrechtelijke dan wel een privaatrechtelijke rechtsvorm, is het de taak van de Staat 
ervoor te zorgen dat ondanks hun van de Staat onderscheiden karakter, zij de wetgeving, 
waarin het algemene maatschappelijke belang gewaarborgd is, correct uitvoeren. Het is de 
taak van de overheid om erop toe te zien dat de publieke belangen gewaarborgd en 
verdedigd worden en de instellingen voldoende ‘incentives’ te geven om het ‘algemeen 
belang’ te laten primeren. 

(2) Rechtsbescherming – Binnen de sociale rechtsstaat heeft de rechtsbescherming steeds 
meer een centrale plaats verworven. Deze maatschappelijk en juridisch vertaalde evolutie 
is terug te vinden in de wetgeving betreffende openbaarheid, motiveringsplicht, 
ombudsdiensten en de bijzondere aandacht voor de beginselen van behoorlijk bestuur. Het 
toepassingsgebied van deze regelgeving werd dermate ruim omschreven dat ook publiek- 
en privaatrechtelijke beleidsuitvoerende instellingen met een taak van algemeen belang 
hieronder ressorteerden. Aan de sturing, waarin de waarborg van sociale grondrechten 
centraal stond, werd op die manier een sturing naar de rechtsbescherming van de burger 
toegevoegd. 

                                                
4 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Witboek over diensten van algemeen belang, 
COM (2004), 6. 
5 P. DE HAAN, T. DRUPSTEEN en R. FERNHOUT, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, instrument en 

waarborg, Deventer, Kluwer, 1978, 6-7. 
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(3)  Kwaliteit – Recent is de aandacht voor kwaliteit centraal komen te staan in de 
rechtsverhouding tussen de burger en de overheid. Deze kwaliteitsaandacht kadert binnen 
de gewijzigde rol van de burger ten aanzien van de overheid en binnen een meer algemene 
evolutie naar aandacht voor kwaliteit van bestuur. De toenemende assertiviteit van burgers 
heeft zeker een invloed op de veranderingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. 
De burger verwacht niet alleen rechtsbescherming in conflictsituaties met de overheid6, 
maar ook aandacht voor kwaliteit van dienstverlening en ‘vraagsturing’ in de 
dienstverlening.7 Door de perceptie van deze gewijzigde rol van de burger in de 
samenleving en een stijgend wantrouwen is het verhogen van de tevredenheid en het 
vertrouwen uitgegroeid tot een prioriteit van het overheidsbeleid.8 De overheid wordt 
daarop door groepen burgers aangesproken en afgerekend.9 Het streven naar kwaliteit in 
deze dienstverlening heeft onder meer via het new public management, waarbij de burger 
in het algemeen – en de burger als klant in het bijzonder – een centrale plaats inneemt, 
aandacht gekregen10 en is eveneens terug te vinden in de evolutie naar 
kwaliteitshandvesten11 en publiek-private samenwerking. 

De eis naar klantgerichtheid geldt des te meer voor de sociale zekerheid. Het verplicht 
karakter van de sociale zekerheid impliceert het bijzondere karakter van de klanten/sociaal 
verzekerden, namelijk verplichte/onvrijwillige klanten, die als het ware ‘betalen’ (via 
bijdragen) voor de dienstverlening.12 Aangezien de klant niet zonder meer de 
mogelijkheid heeft de dienstverleningsrelatie te beëindigen, is aandacht voor kwaliteit en 

                                                
6 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 675-677; M. ADAMS en D. VANHEULE, “Het diepste wezen 
der democratie”, in M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Recht en democratie, Antwerpen, Intersentia, 2004, 
431. 
7 J. DEBIEVRE, “Het convenant als beleidsinstrument naar Belgisch recht: achtergrond en recente evolutie”, 
T.v.W. 2002, 363. 
8 F. SCHRAM, Begrenzingen aan de openbaarheid van bestuur, doctoraatsthesis Rechtsfaculteit K.U.Leuven, 
2002, deel I, 322; E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische 
Uitgevers, 2003, 90-91. 
9 P. DE HAAN, T. DRUPSTEEN en R. FERNHOUT, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer, Kluwer, 
1986, 19; E. LANCKSWEERDT, “De beginselen van behoorlijk bestuur: een toekomstvisie voor de 21ste eeuw”, 
in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die keure, 2006, 470; 
M. SCHELTEMA, “Van rechtsbescherming naar een volwaardig bestuursrecht”, N.J.B. 1996, 1358; F. 
VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 49; 
WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 25, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
De ‘nieuwe openbare dienst’ die past binnen new public management is een dienst die de afnemer van een 
‘openbare dienstverlening’ niet als consument, maar als burger beschouwt. Enerzijds houdt dit in dat van de 
burger ook een engagement kan verwacht worden; anderzijds zijn de burgers rechtssubjecten binnen een sociale 
rechtsstaat, waarin een sociale dienstverlening centraal is komen te staan. 
10 J. DENHARDT en R. DENHARDT, The new public service, Armonk, Sharpe, 2003, 60; H. VAN 
DUIVENBODEN en M. LIPS, “Klantgericht werken in de publieke sector: een introductie”, in H. VAN 
DUIVENBODEN en M. LIPS (eds.), Klantgericht werken in de publieke sector, Utrecht, Lemma, 2001,13-14. 
11 S. VAN ROOSBROEK, N. THIJS, S. VAN DE WALLE en G. BOUCKAERT, Kwaliteit en vertrouwen in de 

Vlaamse overheid, Leuven, Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2006, 53-54, 
http://perswww.kuleuven.be/~u0025631/pdf/Rapport%20dienstverleningscharters.pdf 
12 H. VAN DUIVENBODEN en M. LIPS, “Klantgericht werken in de publieke sector: een introductie”, in H. 
VAN DUIVENBODEN en M. LIPS (eds.), Klantgericht werken in de publieke sector, Utrecht, Lemma, 2001, 
18-19. 
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‘zorgvuldigheid’ van de socialezekerheidsinstellingen in de behandeling van de klant nog 
meer op zijn plaats.13 

5. Aangepaste sturing – De sturende rol van de overheid is geen statisch gegeven; de 
gehanteerde sturingsinstrumenten kunnen – net zoals de wetgeving – worden aangepast aan 
gewijzigde machtsverhoudingen, belangen en waarden.14 Is de sturing van de overheid ten 
aanzien van de beleidsuitvoeringsinstellingen aan deze evolutie aangepast? Een instelling 
streeft immers niet uit eigen beweging een zo groot mogelijke kwaliteit na. Hiertoe zijn 
externe stimulansen nodig. De eindverantwoordelijke overheid dient hiertoe te voorzien in 
een systeem met voldoende ‘incentives’ om rekening te houden met minimale 
rechtsbeschermings- en kwaliteitseisen. 

6. Belang – Een goede sturing ten aanzien van de uitvoeringsinstellingen van een 
‘overheidstaak’ is enerzijds belangrijk voor de overheid, die de eindverantwoordelijkheid 
voor deze taak draagt (overheidsbelang). Anderzijds is een goede sturing van de 
uitvoeringsinstellingen belangrijk naar de burger toe, zowel de individuele burger in zijn 
rechtstreekse verhouding met de dienstverlenende instelling (individueel belang), als meer 
collectief naar de maatschappij toe (collectief belang). Ten slotte geeft een sturing waarbij 
kwaliteit centraal staat, een nieuwe legitimering (license to operate) aan de 
(uitvoerings)instellingen met een overheidstaak (belang van de uitvoeringsinstellingen).15 

Het is net deze license to operate die vaak onzuiver is geworden. In het complexe netwerk 
van de hedendaagse samenleving is het traditionele gezagsmodel niet meer bruikbaar. 
Klassieke legitimatietheorieën vertrekken van een normatieve orde buiten het recht, waaraan 
het recht getoetst wordt, zoals godsdienst, natuurrecht en moraal. In de huidige pluralistische 
samenleving ontbreekt niet enkel een consensus over de achterliggende basis, maar door de 
ontzuiling is voor heel wat instellingen in het maatschappelijk middenveld de basis zelf 
verwaterd.16 Een nieuw legitimatiekader kan gevonden worden in de ‘maatschappelijke 
bijdrage’ van deze instellingen, waarin de kwaliteit van de dienstverlening een belangrijke rol 
vervult.17 

                                                
13 A. RINGELING, “Rare klanten hoor, die klanten van de overheid”, in H. VAN DUIVENBODEN en M. LIPS 
(eds.), Klantgericht werken in de publieke sector, Utrecht, Lemma, 2001, 36-37. 
14 Het evolutief karakter van het recht is ook op te maken uit de bijzondere aandacht die wetsevaluatie krijgt. 
Deze wetsevaluatie kan ook toegepast worden op de sturingsinstrumenten. F. VANDENDRIESSCHE, Publieke 

en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 14-15. 
15 L. HUYSE, Over politiek, Leuven, Van Halewyck, 2003, 185-186; O. RIEPER en J. MAYNE “Evaluation and 
public service quality”, Scandinavian journal of social welfare 1998, 119; F. SCHRAM, Begrenzingen aan de 

openbaarheid van bestuur, doctoraatsthesis Rechtsfaculteit K.U.Leuven, 2002, deel I, 92; M. STASSART en C. 
DE VISSCHER, “Theoretische grondslagen van de invoering van de bestuursovereenkomsten in de OISZ”, 
B.T.S.Z. 2005, 407; SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD, Ondernemerschap voor de publieke zaak, Den Haag, 
2005, 28, http://www.ser.nl/~/media/DB_Adviezen/2000_2009/2005/b23491%20pdf.ashx. 
16 F. OST en M. VAN HOECKE, “Rechtstheorie in de 21ste eeuw: stand van zaken in België en nieuwe trends”, 
in W. DEBEUCKELAERE en D. VOORHOOF (eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 37. 
17 L. HUYSE, Over politiek, Leuven, Van Halewyck, 2003, 185-186. 
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II. AFBAKENING: FORMELE STURING BINNEN HET 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

AFDELING I. HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

7. Dit onderzoek wordt afgebakend aan de hand van een specifieke rechtstak, namelijk het 
Belgische socialezekerheidsrecht. Deze keuze is te verantwoorden op basis van enerzijds de 
unieke vormgeving van de socialezekerheidsadministratie: naast de federale overheid nemen 
ook publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen deel aan de uitvoering van de 
sociale zekerheid, opgedeeld per socialezekerheidsstelsel en socialezekerheidstak of -sector. 
Anderzijds is de ontstaanswijze van de sociale zekerheid uniek; de sturingsinstrumenten 
werden gebaseerd op het sociaal pact, dat aan de basis van de sociale zekerheid lag, maar 
vinden hierin vandaag niet langer een legitimeringsgrond. 

8. Wettelijke sociale zekerheid – Het onderzoek beperkt zich tot de wettelijke sociale 
zekerheid, net omwille van het duidelijke karakter van algemeen belang en van de 
kwalificatie als overheidstaak. De aanvullende sociale verzekeringen, die eveneens kunnen 
(of moeten) worden aangeboden door een aantal socialezekerheidsinstellingen en in bepaalde 
gevallen – al dan niet direct – gesubsidieerd worden door de Staat vallen bijgevolg buiten het 
onderzoeksdomein. De discussie of deze aanvullende verzekeringen eerder sociale zekerheid 
dan wel privaatrechtelijke verzekeringen zijn en de internrechtelijke en Europeesrechtelijke 
kwalificatie vormen niet het voorwerp van dit onderzoek, al kan in bepaalde gevallen niet 
anders dan kort naar het aanvullende aanbod van socialezekerheidsinstellingen te verwijzen. 

De wettelijke sociale zekerheid wordt in dit onderzoek gedefinieerd aan de hand van de 
risico’s waartegen de overheid de bevolking moet beveiligen, zoals opgesomd in de 
Conventie nr. 102 van de Internationale Arbeidsorganisatie in 1952, namelijk 
gezondheidszorg, loonvervanging bij ziekte, moederschap, invaliditeit, ouderdom, vroegtijdig 
overlijden, arbeidsongeval of beroepsziekte, kinderlast en werkloosheid. Het 
socialezekerheidsrecht moet dan beschouwd worden als het recht van de voorzieningen die de 
overheid treft ten voordele van burgers die getroffen worden door een van deze sociale 
risico’s. Hieruit werd een Belgische definitie gepuurd die terug te vinden is in de Wet 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid en die wordt opgebouwd vanuit de "regelingen" (wetten) en 
de uitkeringen waarin deze wetten voorzien. De Belgische definitie is enger dan de 
Europeesrechtelijke definitie; deze laatste slaat op alle soorten maatregelen (preventief of 
curatief) die het hoofd bieden aan de erkende sociale risico's (inclusief beroepsopleiding, 
revalidatie, opname in instellingen…).18 

9. Positiefrechtelijke definitie – De Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid definieert de 
sociale zekerheid dus vanuit de ‘regelingen’19, ook wel ‘sectoren’ of ‘takken’ genoemd. Voor 
wat ‘regelingen’ zijn, wordt onder meer – en voornamelijk – verwezen naar artikel 21 van de 
Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid. Volgens dit artikel bestaat sociale zekerheid 
voor werknemers uit zeven regelingen: 

                                                
18 J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 8-9. 
19 Art. 2, 1° Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid. 
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- de uitkeringen verschuldigd in uitvoering van de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen; 

- de werkloosheidsuitkeringen; 
- de rust- en overlevingspensioenen; 
- de uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten; 
- de geneeskundige verstrekkingen verschuldigd in uitvoering van de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; 
- de gezinsbijslag; 
- de jaarlijkse vakantie-uitkeringen. 

Hoewel deze wet de jaarlijkse vakantie opneemt in de definitie, volgt dit onderzoek het 
Leuvense standpunt dat de jaarlijkse vakantie niet als sociale zekerheid, maar als onderdeel 
van het arbeidsrecht moet worden beschouwd.20 Op de jaarlijkse vakantie wordt dan ook niet 
verder ingegaan. 

Daarnaast wordt beschouwd als ‘sociale zekerheid’ alle regelingen, opgesomd in artikel 1 
Sociaal Statuut der Zelfstandigen, namelijk 

- de familiale uitkeringen; 
- de uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioen; 
- de uitkeringen in geval van ziekte of invaliditeit; 
- de uitkeringen van de sociale verzekering in geval van faillissement. 

 
Ook de regelingen met betrekking tot de overzeese sociale zekerheid en het 
overheidspersoneel worden in het onderzoek betrokken, toch voor zover er specifieke 
socialezekerheidsinstellingen voor de uitvoering van deze stelsels werden opgericht. Dit houdt 
in dat ook de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de 
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) binnen het onderzoeksdomein vallen. 

10. Om redenen van afbakening en haalbaarheid worden de stelsels van het 
overheidspersoneel, voor zover uitgevoerd door de Staat, en de sociale bijstand21 niet 
meegenomen in het onderzoek. 

AFDELING II. FORMELE STURING  

11. Formele sturing – De sturing wordt in dit onderzoek afgebakend tot de juridische of 
formele sturing. Het gaat om een sturingsverhouding, waarvan de sturingsinstrumenten zijn 
terug te vinden in regelgeving, eventueel aangevuld of gecorrigeerd door de rechtspraak. De 
informele sturing tussen de Staat en de instellingen, tussen de Openbare Instellingen van 
Sociale Zekerheid (OISZ) en de privaatrechtelijke instellingen, dan wel tussen de OISZ of de 
privaatrechtelijke instellingen onderling komt niet aan bod. Dit juridisch onderzoek betreft 
enkel deze sturingsinstrumenten opgenomen in de wet sensu lato. Voor een aanvulling van dit 
onderzoek, waarbij de informele sturing van de OISZ ten aanzien van de privaatrechtelijke 

                                                
20 J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 10. 
21 Zo hebben de OCMW’s die instaan voor de maatschappelijke integratie en maatschappelijke dienstverlening 
een eigen structuur, die politiek is gekleurd, en een eigen onderscheiden sturingsinstrumentarium. 
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instellingen centraal staat, kan verwezen worden naar een lopend onderzoek aan het Instituut 
voor de Overheid.22 

12. Rechtsverhoudingen – Het toespitsen op de wettelijke sturing impliceert dat 
verscheidene socialezekerheidsrechtelijke actoren en rechtsverhoudingen komen centraal te 
staan in dit onderzoek. De drie centrale actoren zijn de (eindverantwoordelijke) Staat, de 
(publiek- of privaatrechtelijke) socialezekerheidsinstelling en de bij de sociale zekerheid 
betrokken burger (de sociaal verzekerde/werkgever). Met de Staat wordt in dit onderzoek 
verwezen naar de federale Staat. De sturende rol die Europa inneemt, bijvoorbeeld via de 
antidiscriminatieregels en de open method of coördination, komt hier niet aan bod. Ook aan 
de mogelijke evolutie van de uitbreidende rol van de deelstaten, vandaag bijvoorbeeld 
verantwoordelijk voor de Vlaamse zorgverzekering en het werkgelegenheidsbeleid, wordt 
voorbijgegaan. 

Tussen deze actoren komen drie belangrijke rechtsverhoudingen tot stand, namelijk deze (1) 
tussen de overheid en de socialezekerheidsinstelling(en), (2) tussen de overheid en de sociaal 
verzekerde(n) en/of de werkgever(s) en (3) tussen de socialezekerheidsinstelling(en) en de 
sociaal verzekerde(n) en/of werkgever(s). De reglementering binnen de sociale zekerheid, en 
dus ook de formele sturing, heeft steeds betrekking op één van deze drie rechtsverhoudingen. 

13. (In)directe sturing – De sturing gebeurt ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen 
door de Staat. Deze sturing kan direct gebeuren ten aanzien van publiekrechtelijke en/of 
privaatrechtelijke instellingen, maar kan ook indirect gebeuren. De wettelijke indirecte sturing 
houdt in dat aan een publiekrechtelijke socialezekerheidsinstelling de opdracht wordt gegeven 
de privaatrechtelijke instelling (in tweede orde) te sturen. Ook kan indirect gestuurd worden 
via specifieke regelgeving die rechten toekent aan de burger/sociaal verzekerde, wat aantal na 
te leven verplichtingen ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen impliceert. De 
socialezekerheidsinstellingen worden met andere woorden gestuurd via een type van 
regelgeving, zonder dat deze regelgeving rechtstreeks gesitueerd kan worden in de 
rechtsverhouding tussen de Staat en de socialezekerheidsinstellingen. 

                                                
22 Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van sociale zekerheid, 
http://soc.kuleuven.be/io/ned/project/inhoud/bes27.htm. Promotor: professor K. VERHOEST; opdrachtgevers: de 
POD Federaal wetenschapsbeleid en de FOD Sociale Zekerheid. 
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14. Rechtsgevolgen – De sturing heeft in eerste instantie gevolgen ten aanzien van de Staat, 
die haar verantwoordelijkheidsrol hiermee (minstens gedeeltelijk) invult. Daarnaast heeft de 
sturing directe gevolgen voor de socialezekerheidsinstellingen, die hun werking, beheer, 
dienstverlening… aan de sturingseisen dienen aan te passen. Ten slotte kan de sturing ook 
gevolgen ten aanzien van de sociaal verzekerde met zich brengen. De rechtsverhouding tussen 
de socialezekerheidsinstelling en de sociaal verzekerde wordt hiermee immers – meestal 
indirect – gereglementeerd. De sociaal verzekerde kan in bepaalde gevallen de instelling 
aanspreken indien deze niet aan deze (kwaliteits)eisen voldoet. Ten aanzien van de Staat kan 
de sociaal verzekerde dan weer een aanspraak formuleren wegens schending van de 
grondwettelijke verantwoordelijkheid, of toch minstens hieraan gevolgen verbinden met 
betrekking tot zijn politieke keuze. 

15. Belang – De verschillende actoren hebben een belang bij deze reglementaire sturing. De 
overheid voldoet door deze sturing, indien deze zorgvuldig gebeurt, aan haar grondwettelijke 
eindverantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid. De overheid vertaalt haar 
verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid – als systeem – dus voor een deel naar het 
waarborgen dat de uitvoerende instellingen van de sociale zekerheid goed functioneren en 
goed worden beheerd, wat een garantie is voor een kwalitatieve uitvoering van de sociale 
zekerheid en voor een kwalitatieve dienstverlening. 

16. Het belang van de sociaal verzekerde ligt vooral bij het tijdig en correct verkrijgen van 
de prestaties waarop hij recht heeft. Hoewel de prestaties wettelijk geregeld zijn, in de zin dat 
de verschillende socialezekerheidsregelingen – na aanvraag of ambtshalve – bepaalde rechten 
toekennen, indien sociaal verzekerden in bepaalde omstandigheden komen te verkeren en aan 
bepaalde voorwaarden en voorschriften voldoen, is het toch de uitvoerende 
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socialezekerheidsinstelling die ervoor moet zorgen dat de sociaal verzekerde tijdig ontvangt 
waarop hij recht heeft.  

Bij het vaststellen van de rechten en de verplichtingen, de uitkeringsvoorwaarden en 
sanctionering hangt de toepassing van de wet bovendien sterk af van de specifieke 
omstandigheden van de sociaal verzekerde, zodat beslissingen – in meer of mindere mate – 
aan de bestuurlijke organen worden overgelaten.23 De gedelegeerde beslissingsbevoegdheid 
van de socialezekerheidsinstellingen berust uiteraard op de wet en de beslissingen moeten met 
de wet en de ratio legis van de sociaalrechtelijke regelgeving overeenstemmen, maar de 
feitelijke belangenbehartiging vloeit vooral voort uit de kwalitatieve dienstverlening van de 
uitvoeringsinstellingen. Of de belangen van de sociaal verzekerde goed worden gediend, 
hangt met andere woorden af van de houding van de uitvoerende instelling en de 
mogelijkheid of verplichting van het ontwikkelen van een kwalitatief uitvoeringsbeleid 
binnen het wettelijke en bestuurskundige kader van het socialezekerheidsbeleid.24 

17. Het belang voor de socialezekerheidsinstellingen ligt in de hernieuwde legitimering. 
Niet enkel het socialezekerheidsstelsel25, maar ook de uitvoering kampt immers met 
legitimatievragen. De wettelijke omkadering van een verplicht stelsel werd bij aanvang 
slechts maatschappelijk aanvaard indien voor de privaatrechtelijke instellingen en de sociale 
partners een belangrijke plaats was weggelegd. De legitimering van de betrokkenheid van de 
sociale partners in de OISZ en van de privaatrechtelijke instellingen via het feit dat zij als 
inrichters van de sociale verzekering moeten worden bestempeld, is vandaag een onvoldoende 
legitimeringsgrond. Hoe langer hoe meer is het besef gegroeid dat de legitimiteit van de 
socialezekerheidsinstellingen niet enkel meer samenhangt met de geschiedenis dan wel het 
wettelijke karakter, maar bijkomend getoetst moet worden aan een aantal 
kwaliteitselementen26, zoals de aandacht voor de kwalitatieve uitvoering van de sociale 
zekerheid en de kwalitatieve dienstverlening aan de burger.27 

                                                
23 A. DEN BROEDER, Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid, Deventer, Kluwer, 1986, 135. 
24 Maar ook van de mogelijkheid (en de vaardigheid) van de sociaal verzekerde om zijn eigen belangen te 
verdedigen en eventueel daarvoor steun te vinden bij belangenorganisaties (A. DEN BROEDER, 
Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid, Deventer, Kluwer, 1986, 136). 
25 K. VLEMINCKX, “Solidariteit, legitimiteit en de hervorming van de welvaartstaat”, in S. KLOSSE (ed.), 
Sociale zekerheid: een ander gezichtspunt. Toekomstperspectief vanuit vier disciplines, Brugge, die keure, 2000, 
91-103. 
26 L. PAEME, “Nieuwe overheidsmanagement: een noodzaak voor een efficiënte dienstverlening”, in J. VAN 
LANGENDONCK (ed.), Liber amicorum Roger Dillemans, deel II. Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Story-
Sciëntia, 1997, 280; F. SCHRAM, Begrenzingen aan de openbaarheid van bestuur, doctoraatsthesis 
Rechtsfaculteit K.U.Leuven, 2002, deel I, 92. 
27 In het doctoraatsonderzoek van E. VAN WOLDE werd er van uitgegaan “dat er een verband bestaat tussen 
cliëntenparticipatie en de kwaliteit van de uitvoering van de socialezekerheidswetgeving” (E. VAN WOLDE, 
Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 4). 
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III. ONDERZOEKSVRAGEN 

18. Noodzaak – Bij de uitvoering van de sociale zekerheid worden heel wat instellingen 
betrokken; het betreft zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke instellingen die erg 
verschillende rechtsvormen (kunnen) aannemen. Het betrekken van (publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke) instellingen bij de uitvoering van de sociale zekerheid betekent niet dat 
deze uitvoeringstaken uit het takenpakket van de overheid verdwijnen. Aangezien de overheid 
de eindverantwoordelijkheid over de sociale zekerheid behoudt, moet de overheid over een 
aantal juridische instrumenten beschikken ter sturing van de socialezekerheidsinstellingen en 
hun uitvoering van de sociale zekerheid.28 

Hierbij wordt verondersteld dat de overheid de eindverantwoordelijkheid voor de sociale 
zekerheid draagt. De eerste onderzoeksvraag betreft deze veronderstelling: is de overheid de 

eindverantwoordelijke voor de sociale zekerheid en bestaat er met andere woorden een 

noodzaak om de bij de uitvoering betrokken instellingen te sturen naar een ‘goede’ uitvoering 

van de sociale zekerheid?  

19. Mogelijkheid – De hierbij aansluitende tweede onderzoeksvraag is deze naar de 
bevoegdheid van de overheid om de socialezekerheidsinstellingen te sturen. De 
socialezekerheidsinstellingen zijn immers gekenmerkt door hun zelfstandigheid, die door een 
sturing gedeeltelijk zou worden ontnomen. Op welke basis kan de Staat zich beroepen om 
deze sturing te rechtvaardigen? Vormt het Europees recht bovendien geen hindernis in een 
‘vrije sturing’ van de socialezekerheidsinstellingen? 

Indien zou vaststaan dat de overheid inderdaad bevoegd is de socialezekerheidsinstellingen te 
sturen, volgt de vraag of de Staat de vrije keuze heeft tussen sturingsinstrumenten. 
Sturingsinstrumenten zijn er zowel in publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorm, al dan 
niet marktgerelateerd. Kan de overheid ten aanzien van publiekrechtelijke instellingen 
privaatrechtelijke sturingsinstrumenten hanteren? Of dient de overheid de beginselen van een 
bepaald rechtsdomein (het publiek recht dan wel het privaat recht) ook door te trekken in de 
keuze van de sturingsinstrumenten? En zijn er bijzondere gevolgen verbonden aan de keuze 
voor een specifiek sturingsinstrument? 

De tweede onderzoeksvraag, die wordt onderzocht is dus of de overheid bevoegd is de 

socialezekerheidsinstellingen te sturen en hierbij de vrije keuze van sturingsinstrumenten 

heeft. 

20. Sturingsinstrumenten – Vanuit de veronderstelling dat de Staat genoodzaakt en bevoegd 
is de socialezekerheidsinstellingen te sturen, volgt de centrale onderzoeksvraag rond de 
concrete sturingsinstrumenten. De Staat hanteert zowel sturingsinstrumenten die al bij de 
invoering van het wettelijke socialezekerheidssysteem in de wetgeving werden ingeschreven, 
zoals het opleggen van een rechtsvorm of een beheersvorm en de machtiging van instellingen 

                                                
28 Hoewel de sociale zekerheid niet uitsluitend via overheidsorganen wordt georganiseerd, is de Staat toch 
verantwoordelijk voor een minimaal niveau van sociale zekerheid en staat ze garant voor de effectieve 
beschikbaarheid van de sociale voorzieningen (H. DELEECK, De architectuur van de welvaartstaat opnieuw 

bekeken, Leuven, Acco, 2001, 29). 
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om de sociale zekerheid uit te voeren, als nieuw ontwikkelde sturingsinstrumenten. Zo zijn 
zowel de bestuursovereenkomst, de verruiming van de autonomie, de ex post controle als de 
bijzondere evaluatie van managementfuncties binnen de publiekrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen recente sturingsinstrumenten. Deze instrumenten kunnen ook 
erg verschillen naar gelang de aard van de instelling. Zo bijvoorbeeld wordt enkel een 
bestuursovereenkomst gesloten tussen de overheid en de publiekrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, waar de erkenning een sturingsinstrument is dat – per definitie 
– gebruikt wordt ten aanzien van de privaatrechtelijke (socialezekerheids)instellingen. 

Heeft de wetgever met betrekking tot deze sturingsinstrumenten de maatschappelijke evolutie 
en de evolutie in de democratische rechtsstaat, waarbij naast de materiële 
socialezekerheidsrechten, eerst de rechtsbescherming en vervolgens de kwaliteit van 
dienstverlening centraal is komen te staan, vertaald in de sturingsinstrumenten ten aanzien van 
de socialezekerheidsinstellingen? Zijn deze juridische sturingsinstrumenten met andere 
woorden gericht op de kwalitatieve uitvoering van de sociale zekerheid? Deze gerichtheid op 
kwaliteit dient niet exclusief te zijn; de kwaliteitsgerichtheid kan de exclusieve, voornaamste, 
dan wel bijkomende doelstelling zijn of het (directe of indirecte) gevolg zijn van de 
toepassing van bepaalde sturingsinstrumenten. Het doel van dit onderzoek is dan ook na te 
gaan of de overheid de gepaste manier gevonden heeft om de ‘actoren’ in de sociale 
zekerheid, namelijk de (publiekrechtelijke en privaatrechtelijke) socialezekerheids-
instellingen, te stimuleren om te streven naar een goede en kwalitatieve uitvoering van de 
sociale zekerheid dan wel de sociaal verzekerde de garantie van een kwalitatieve 
dienstverlening te bieden. 

De derde en centrale onderzoeksvraag is of de overheid de socialezekerheidsinstellingen via 

de sturingsinstrumenten daadwerkelijk stuurt naar een kwalitatieve dienstverlening. 

21. Kwaliteit – Wat onder kwaliteit moet worden begrepen, vormt het voorwerp van het 
kwalitatief kader, dat in deel IV een verdere uitwerking krijgt. 
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IV. WERKWIJZE EN OPBOUW 

22. Werkwijze – Voor elk sturingsinstrument wordt eerst in het algemeen en daarna voor de 
verschillende types van socialezekerheidsinstellingen afzonderlijk een analyse gemaakt, 
waarbij juridische vragen zich vaak op een snijpunt tussen het administratief recht en het 
socialezekerheidsrecht bevinden. De sturingsrelatie tussen de overheid en de 
socialezekerheidsinstellingen wordt vanuit de actoren- en rechtsverhoudingendriehoek 
bestudeerd. Zowel de voorwaarden als de uitwerking en de gevolgen van de sturing voor de 
verschillende actoren en rechtsverhoudingen worden in kaart gebracht.  

De overkoepelende beschrijving van het type van sturingsinstrument, waarbij zowel de 
mogelijkheid dit sturingsinstrument te hanteren als de juridische analyse van het instrument 
centraal staan, leunt aan bij andere rechtsdomeinen dan het socialezekerheidsrecht: 
voornamelijk het administratief recht, maar ook het Europees recht, het verenigings- en 
vennootschapsrecht, het privaat contractenrecht, het constitutioneel recht…  

In een tweede fase wordt voor elk sturingsinstrument beschreven hoe het in de sociale 
zekerheid wordt toegepast. Dit descriptief deel, waarin ook een aantal juridische pijnpunten 
naar voor wordt geschoven en bestudeerd, wordt gemaakt voor elk type van 
socialezekerheidsinstelling afzonderlijk. De beschrijving is noodzakelijk om een stap verder 
te kunnen gaan en de kwaliteitsevaluatie te maken. Ten slotte wordt elk sturingsinstrument 
onderworpen aan de ‘kwaliteitstoets’, waarbij wordt nagegaan of de overheid de kwaliteit van 
de dienstverlening aan de sociaal verzekerde via de sturing nastreeft. 

23. De keuze om de kwaliteit van sturing na te gaan en de actoren en rechtsverhoudingen 
binnen het socialezekerheidsrecht te bestuderen vanuit elk type van sturingsinstrument 
afzonderlijk is een bewuste keuze geweest. Deze keuze is enerzijds gebaseerd op het feit dat 
op een dergelijke manier de vergelijking gemaakt kan worden tussen de 
socialezekerheidstakken per sturingsinstrument. Het blijkt immers dat afhankelijk van de 
socialezekerheidstak waarin gestuurd wordt bepaalde sturingsinstrumenten een andere 
invulling krijgen. Hierdoor kan worden aangegeven in welke sector(en) een instrument het 
best wordt ingevuld om de kwaliteit van dienstverlening na te streven en kan worden 
nagegaan of deze invulling veralgemeend kan worden toegepast. 

De keuze van een sectoroverschrijdend instrumenteel uitgangspunt is anderzijds gebaseerd op 
de pragmatische vaststelling dat op deze wijze nog niet naar het socialezekerheidsrecht werd 
gekeken. Een nieuwe invalshoek kan bestaande pijnpunten blootleggen, die vanuit klassieke 
uitgangspunten als vaststaande gegevens worden beschouwd. De klassieke wijze waarop de 
sociale zekerheid wordt benaderd, namelijk via de ‘takken’, wordt doorbroken. Hoewel 
bepaalde specifieke eigenschappen van een socialezekerheidstak invloed kunnen hebben op 
de sturingswijze, kan er in het algemeen van uitgegaan worden dat de sturing ten aanzien van 
deze instellingen een gemeenschappelijke basis dient te hebben. Door de instrumenten over de 
takken heen te beschrijven wordt duidelijk dat tussen de takken grote verschillen kunnen 
bestaan bij de invulling van een sturingsinstrument. Deze verschillende invulling zorgt 
enerzijds voor een disparaatheid van het socialezekerheidsrecht, maar geeft anderzijds 
conceptueel een verkeerd beeld. Als instellingen die de sociale zekerheid uitvoeren, dienen zij 
immers dezelfde kwaliteitsgaranties ten aanzien van de sociaal verzekerden te bieden, 
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ongeacht tot welke socialezekerheidstak de socialezekerheidsinstellingen behoren. Ook het 
onderscheid publiek-privaat wordt niet a priori gehanteerd. Publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen hebben immers gemeenschappelijk dat zij een 
zekere taak in de sociale zekerheid, een overheidstaak, uitvoeren. 

Het nadeel van deze keuze is dat een algemeen beeld op het sectorale sturingsgeheel 
ontbreekt. Vanuit een sectorale benadering wordt duidelijker hoe de verschillende 
sturingsinstrumenten met de gegeven sectorale invulling op elkaar inwerken en waar sectorale 
tekortkomingen en overlap bestaan. Zo blijkt uit een instrumentgericht intersectoraal 
georiënteerd onderzoek niet rechtstreeks dat binnen het netwerk van de kinderbijslagsector de 
RKW een duidelijke hiërarchische positie aanneemt, waar binnen de gezondheidszorg het net 
de privaatrechtelijke ziekenfondsen en landsbonden zijn, die een machtige positie bekleden, 
waardoor van een ‘omgekeerd netwerk’ sprake kan zijn. 

24. Bronnen – In dit onderzoek wordt vertrokken vanuit een klassieke, uitvoerige 
rechtsbronnenstudie; zowel wetgeving, rechtspraak als rechtsleer worden geanalyseerd en 
verwerkt. Dit wordt aangevuld met beleids(evaluatie)documenten en bestuurskundige studies. 
Bijkomend onderzoek rond informele sturing ten aanzien van publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke instellingen, dan wel de uitvoering van de juridische sturing in de praktijk 
en de perceptie van zowel bepaalde spilfiguren als meer algemeen het (overheids)personeel 
binnen de socialezekerheidsinstellingen valt enkel aan te moedigen. Een dergelijk onderzoek 
kan het juridische beeld dat in dit onderzoek wordt geconstrueerd, aanvullen en 
praktijkgericht ondersteunen en nuanceren. 

Wat betreft de bestuurskundige bronnen pretendeert dit onderzoek niet volledig te zijn. Er 
werd vertrokken van de voorhanden zijnde rapporten van en studies gevoerd aan het Instituut 
voor de Overheid aan de K.U.Leuven; er werd geen systematische en volledige analyse van 
de overige bestuurskundige bronnen meegenomen in dit onderzoek. Dit is te verantwoorden 
vanuit het feit dat het bestuurskundig onderzoek als aanvulling en ondersteuning van het 
juridische onderzoek, slechts in de marge een plaats heeft gekregen. 

Enkel de Belgische sociale zekerheid wordt in dit onderzoek betrokken. De 
sturingsinstrumenten ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen zijn dermate divers en 
ingekapseld in andere rechtstakken, zoals het bestuursrecht, het verenigings- en het 
vennootschapsrecht, dat het vergelijkende en grensoverschrijdende aspect van dit proefschrift 
zich tussen deze rechtstakken bevindt. De gehanteerde doctrine uit Nederland en Frankrijk 
beoogt geen rechtsvergelijking, maar werd gehanteerd omdat respectievelijk in de 
Nederlandse doctrine veel aandacht uitgaat naar kwaliteit, de taak van de rechtsstaat en de 
rechtsstatelijke principes en in Frankrijk een vergelijkbare administratiefrechtelijke en 
socialezekerheidsrechtelijke basis bestaat, waardoor deze bronnen mutatis mutandis in dit 
onderzoekskader een plaats kunnen krijgen. Een internationaal rechtsvergelijkende studie kan 
als vervolgonderzoek worden aangemoedigd. De wijze waarop andere landen met deze 
kwaliteitssturing omgaan, kan een voorbeeld voor de Belgische wetgever zijn. 

25. Opbouw – Na de uiteenzetting van het onderzoekskader in het eerste deel, volgt 
logischerwijze een begrippenkader als aanvang van het onderzoek. Hierin staan twee 
begrippenparen centraal: sturing via sturingsinstrumenten en socialezekerheidsinstellingen als 
administratieve overheden. Dit laatste begrippenpaar overstijgt de loutere begripsbeschrijving 
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aangezien reeds de analyse wordt gemaakt of (al) de socialezekerheidsinstellingen als 
administratieve overheden kunnen dan wel moeten worden beschouwd. 

In het derde deel van dit onderzoek wordt de noodzaak en de mogelijkheid van de Staat om 
socialezekerheidsinstellingen te sturen onderzocht. Hier worden antwoorden op de eerste twee 
onderzoeksvragen geformuleerd. In een eerste hoofdstuk wordt de noodzaak van de sturing 
binnen de sociale zekerheid bestudeerd; antwoorden worden geformuleerd aan de hand van de 
grondwettelijke verantwoordelijkheid, waarmee de (uitvoering van de) sociale zekerheid 
verbonden is. In een tweede hoofdstuk komt de vraag naar de mogelijkheid dan wel de 
bevoegdheid om de socialezekerheidsinstellingen te sturen aan bod. Deze vraag wordt zowel 
conceptueel, als internrechtelijk – via het algemeen belang – en Europeesrechtelijk 
beantwoord. 

In een vierde deel wordt het kwalitatief kader ontwikkeld. Het nagaan of sturingsinstrumenten 
daadwerkelijk de kwaliteit van de dienstverlening beogen, vereist dat de kwaliteit van de 
dienstverlening wordt gedefinieerd. Deze definiëring gaat een stap verder dan het 
begrippenkader, aangezien aan kwaliteit enerzijds een juridische invulling wordt gegeven en 
anderzijds een ruime invulling wordt toegekend, door er ook de kwaliteit van het bestuur en 
de kwaliteit van de sturing mee te verbinden. Hierbij wordt uitgegaan van twee premissen: de 
kwaliteit van de dienstverlening wordt beïnvloed door de kwaliteit van het bestuur en de 
kwaliteit van dienstverlening wordt beïnvloed door de kwaliteit van de overheidssturing. 

Het volgende deel, dat de kern van het onderzoek betreft, bestaat uit de analyse van de 
verschillende sturingsinstrumenten. Voor elk sturingsinstrument wordt eerst de vraag gesteld 
of de overheid wel bevoegd is om het betreffende sturingsinstrument te hanteren, toch voor 
zover hieromtrent bijzonderheden te vermelden zijn ten opzichte van de in het algemeen 
beantwoorde tweede onderzoeksvraag. Vervolgens volgt een juridische omschrijving van dit 
sturingsinstrument aan de hand van voornamelijk de wetgeving en de rechtsleer hieromtrent, 
waarbij ook steeds kort de ontstaansgeschiedenis en de bestaansreden van het instrument aan 
bod komen. Deze beschrijving is vrij omvangrijk aangezien zij enerzijds zowel in het 
algemeen als voor de verschillende types van socialezekerheidsinstellingen afzonderlijk 
gebeurt en anderzijds een invloed ondervindt vanuit verscheidene andere rechtstakken. Naast 
een descriptief deel, wordt ook een aantal kwalificatievragen en juridische vraagstukken 
betrokken in dit onderzoeksdeel. Na deze beschrijving en analyse, wordt elk 
sturingsinstrument binnen het kwalitatief kader geplaatst. Met andere woorden, er wordt 
nagegaan of het sturingsinstrument gericht is op de kwaliteit van de dienstverlening. Ten 
slotte worden er vanuit deze kwaliteitstoets voorstellen tot verbetering van het 
sturingsinstrument geformuleerd. 

In deel zes wordt een eindtoets gemaakt, waarbij aan de hand van de omschreven 
sturingsinstrumenten en kwaliteitsevaluaties in het algemeen wordt geëvalueerd of – en in 
welke mate – kwaliteit wordt nagestreefd via het geheel van de sturingsinstrumenten. Hierop 
volgen overkoepelende aanbevelingen die vanuit de analyse van de instrumenten binnen het 
kwalitatief kader kunnen worden geformuleerd.  

In het laatste deel worden ten slotte, op basis van het voorafgaande delen, de eindconclusies 
en de antwoorden op de onderzoeksvragen geformuleerd. 
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DEEL II: BEGRIPPENKADER
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HOOFDSTUK I. STURING VIA STURINGSINSTRUMENTEN 

26. Het begrippenkader geeft een korte omschrijving van de twee belangrijkste 
begrippenparen binnen dit onderzoek, namelijk ‘sturing via sturingsinstrumenten’ en 
‘socialezekerheidsinstellingen als administratieve overheden’. Doordat er wordt toegespitst op 
begrippenparen, worden de grenzen van een strikt begrippenkader overschreden. De link 
tussen de begrippen zal al een eerste analyse vragen, die verder gaat dan een loutere 
begripsbeschrijving, maar die noodzakelijk is om het conceptuele begrippenkader te kunnen 
vatten. 

AFDELING I. STURING 

27. Sturing – Sturing wordt in de bestuurskunde op verschillende wijzen gedefinieerd. 
DERKSEN beschouwt sturing als “doelconforme beïnvloeding van maatschappelijke 
wisselwerkingen”29; KICKERT ziet sturing als “een vorm van gerichte beïnvloeding in een 
bepaalde context”.30 Binnen het bestuursrecht en de bestuurskunde wordt sturing beschouwd 
als eigen aan de rechtsverhouding tussen de overheid en de aan de beleidsuitvoering 
meewerkende instellingen. In eerste instantie wordt sturing in de rechtsverhouding tussen de 
overheid en de gedecentraliseerde instellingen een plaats gegeven; de verworven uitgebreide 
autonomie van beleidsuitvoeringsinstellingen wordt gecompenseerd door overheidssturing.31 
Maar ook in de rechtsverhouding tussen de overheid en (strikt) privaatrechtelijke instellingen 
die een taak van algemeen belang uitvoeren, kan de sturing een – al dan niet – centrale plaats 
innemen. De privaatrechtelijke instellingen, waarbij vrijheid en autonomie centraal staan, 
kunnen hierdoor, toch wat de uitvoering van de taak van algemeen belang betreft, beperkt 
worden in hun vrijheid. 

28. Autonomie – Sturing zorgt steeds voor een beperking van de autonomie van de 
gestuurde instellingen. Autonomie is een multidimensioneel concept en kan betrekking 
hebben op beleidsbeslissingen en beheersbeslissingen. Beleidsautonomie gaat over de vrijheid 
om te beslissen over de inhoud en/of de resultaten van het primaire beleidsproces, zoals de 
afbakening van de doelgroepen van het gevoerde beleid of de keuze van de 
beleidsinstrumenten waarmee het beleid wordt gevoerd.32 Beheersautonomie gaat over de 
vrijheid om zowel de input als de manier waarop deze ingezet wordt, te kiezen (financiën, 
personeel, logistiek…). Operationele beheersautonomie heeft betrekking op de beslissingen 
rond keuze en aanwending van de individuele input (bijvoorbeeld het aanwerven of 
bevorderen van een bepaald persoon), terwijl strategische beheersautonomie betrekking heeft 

                                                
29 W. DERKSEN, “De werkelijkheid van de terugtred”, in W. DERKSEN, T. DRUSPTEEN en W. 
WITTEVEEN (eds.), De terugtred van de regelgevers, meer regels, minder sturing?, Zwolle, W.E.J. Tjeenk 
Willink, 1989, 18. 
30 W. KICKERT, H. AQUINA en A. KORSTEN, Planning binnen perken: nieuwe zienswijzen op planning in 

het openbaar bestuur, Zeist, Kerckebosch, 1985, 46. 
31 B. VERSCHUERE, K. VERHOEST en F. MEYERS, Autonomie en sturing & controle van (verzelfstandigde) 

overheidsorganisaties: compilatie onderzoeksresultaten 2005, rapport D/2005/10106/027, Leuven, Steunpunt 
Beleidsrelevant Onderzoek – Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2005, 3, http://www.steunpuntbov.be. 
32 F. MEYERS, B. VERSCHUERE en K. VERHOEST, Private law and hybrid agencies in Flanders: a 

descriptive analysis, Leuven, Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek – Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2005, 
13. 
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op beslissingen betreffende algemene principes en regels die verband houden met de input 
(bijvoorbeeld criteria en procedures voor aanwerving of bevordering).  

Via sturing kan de autonomie met betrekking tot één of meer van deze aspecten worden 
beperkt. Deze beperking kan van heel beperkt tot heel ingrijpend variëren, afhankelijk van de 
mate van autonomie en het gehanteerde sturingsinstrument. Zo kan het a priori administratief 
toezicht de instemming van de overheid vereisen voor bepaalde beslissingen, waardoor de 
autonomie zeer klein wordt. De beheersovereenkomst, waarbij tussen de overheid en de 
beleidsuitvoerende instelling contractuele afspraken worden gemaakt, baseert zich dan weer 
op de autonomie van de aan de uitvoering van het beleid meewerkende instellingen: het 
consensueel element van de overeenkomst gaat uit van de autonomie van de contractspartijen 
en de verbintenissen opgenomen in de overeenkomst zijn in principe eveneens gebaseerd op 
de wilsovereenstemming. 

29. Invalshoeken – In de bestuurskunde werden verschillende sturingsconcepten 
ontwikkeld, waarbij sturing telkens uit een verschillende invalshoek werd benaderd. De 
invalshoek waarbij dit onderzoek het nauwst aansluit, is het instrumentele sturingsconcept of 
de benadering van sturing vanuit een instrumentele invalshoek. De instrumentele benadering 
van het sturingsconcept gaat ervan uit dat de overheid beleidsinstrumenten inzet om 
beleidsdoelstellingen te realiseren.33 Instrumentele sturing wordt met andere woorden 
ingevuld aan de hand van de verschillende instrumenten, die in een bepaalde context gebruikt 
worden of gebruikt kunnen worden. Ook de andere invalshoeken van sturing kunnen een 
aantal elementen aan dit onderzoek aanreiken of de instrumentele benadering aanvullen. Zo 
gaat de rationele benadering van sturing uit van het feit dat de doelstellingen die de overheid 
wil bereiken een centrale plaats innemen.34 Netwerksturing gaat dan weer uit van een 
complexe netwerksamenleving, waarbij niet enkel de overheid, maar ook andere actoren 
onderling van elkaar afhankelijk zijn voor de realisatie van doelen en dit op verschillende 
niveaus.35 

De facto zullen deze verschillende visies op sturing geïntegreerd worden toegepast. Dit 
onderzoek bekijkt in de eerste plaats de verschillende sturingsinstrumenten van de overheid 
ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen. De doelstelling van de overheid – namelijk 
het nemen van haar verantwoordelijkheid op het vlak van de sociale zekerheid – blijft hierbij 
een centrale plaats behouden. Daarnaast kan binnen de socialezekerheidscontext niet 
voorbijgegaan worden aan het netwerk van actoren dat hierin actief is en die elkaar 
beïnvloeden en onderling – in beperkte mate – kunnen sturen. 

                                                
33 J. DE BRUIJN en E. TEN HEUVELHOF, Sturingsinstrumenten voor de overheid. Over complexe netwerken 

en een tweede generatie sturingsinstrumenten, Leiden, Stefert Kroese Uitgevers, 1991, 2. 
34 Sturing wordt dan een logisch voortvloeisel van probleemsignalering, beleidsvorming en een hierop 
afgestemde besluitvorming die tot bestuurlijk handelen leidt. Bij de beleidsuitvoering worden de gekozen 
instrumenten toegepast; zij zijn het vehikel tussen besluitvorming, beleidsuitvoering en probleemoplossing (F. 
SCHRAM, Het sturen van de samenleving, mogelijkheden van een beleidsinstrumentenbenadering, Leuven, 
Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2005, 12-13). Zie ook J. VAN DEN 
HEUVEL, Beleidsinstrumenten: sturingsinstrumenten voor het overheidsbeleid, Utrecht, Lemma, 1998, 172 p. 
35 Zie voor een overzicht van andere benaderingen, invalshoeken en classificaties: F. SCHRAM, Het sturen van 

de samenleving, mogelijkheden van een beleidsinstrumentenbenadering, Leuven, Steunpunt beleidsrelevant 
onderzoek- bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2005, 13-24. 
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30. Sturingsmechanismen – Naast de verschillende invalshoeken om naar sturing te kijken, 
wordt gestuurd vanuit verschillende sturingsmechanismen, ook coördinatiemodellen 
genoemd. Deze sturingsmechanismen zijn het vertrekpunt, een beleids- en maatschappijvisie 
van waaruit gestuurd wordt. De drie grote sturingsmechanismen zijn de hiërarchie, het 
netwerk en de markt.36 

De korte omschrijving betreffende de sturingsmechanismen die volgt, geeft het 
bestuurskundige kader weer waarbinnen sturingsinstrumenten geplaatst worden. Het is nuttig 
dat een juridisch onderzoek, zeker wanneer het de grens met het beleid opzoekt, niet op 
zichzelf wordt bekeken, maar binnen een ruimer kader geplaatst wordt. Hoewel slechts 
sporadisch zal worden teruggekoppeld naar de bestuurskundige sturingsmechanismen is het 
noodzakelijk deze kort te beschrijven om het verengde beeld dat gecreëerd wordt door een 
strikt juridische afbakening open te breken. 

                                                
36 G. BOUCKAERT, K. VERHOEST en A. WAUTERS, Van effectiviteit van coördinatie naar coördinatie van 

effectiviteit, Brugge, die keure, 2000, 24-31; J. FRANCES, R. LEVACIC, J. MITCHELL en G. THOMPSON, 
“Introduction”, in J. FRANCES, R. LEVACIC, J. MITCHELL en G. THOMPSON (eds.), Markets, hierarchies 

and networks: the coordination of social life, Londen, Sage, 1991, 17-18; K. VERHOEST, A. LEGRAIN en G. 
BOUCKAERT, Over samenwerking en afstemming, Gent, Academia Press, 2003, 23-29 en 103-120. 
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Figuur: De drie coördinatiemodellen 
Eerste verslag project Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van sociale zekerheid, 
http://soc.kuleuven.be/io/ned/project/inhoud/bes27.htm. Promotor: professor K. VERHOEST; opdrachtgevers: de 
POD Federaal wetenschapsbeleid en de FOD Sociale Zekerheid. 
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31. Hiërarchisch model – In het hiërarchisch model staat de verticale relatie tussen de 
sturende overheid en de gestuurde instellingen centraal. Hiërarchie verwijst naar de 
bureaucratische visie van Weber waarin de beslissende centrale organisatie alle beslissingen 
neemt in verband met de uitvoering van de dienst van algemeen belang. De doelstellingen van 
de sturing worden vastgelegd door de overheid als sturende instantie en de sturing zelf 
gebeurt via de regelgeving. Er wordt van de betrokken instellingen gehoorzaamheid 
verwacht.37 

Toegepast op de sociale zekerheid zou dit model bijvoorbeeld kunnen impliceren dat de 
centrale overheid strikte regels aankondigt die zowel op de OISZ als op de 
uitbetalingsorganisaties van toepassing zijn. De autonomie van de organisaties is minimaal, 
het primaat behoort tot de politiek.38 Dit strikte top down model is niet meer gebaseerd op de 
actuele visie op de overheid, de uitvoering van het beleid en de overheidsinstellingen, die in 
het kader van new public management een ruimere beheersvrijheid en een ruimere 
verantwoordelijkheid hebben gekregen. Het gaat echter niet meer louter om een strikt 
hiërarchisch model, waarin sturingsinstrumenten een rol spelen. Er is ook invloed vanuit de 
markt en het netwerk. 

32. Marktmodel – Niet de sturende overheid is in het marktmodel het uitgangspunt; de 
onzichtbare hand van de markt en het eigenbelang van de deelnemers aan de markt sturen de 
betrokken instellingen. Vanuit de idee dat de markt efficiënter is dan de klassieke publieke 
bureaucratie kunnen concurrentiemechanismen en het principe van vraag en aanbod 
ingevoerd worden in (de uitvoering van) de publieke dienst of het algemeen belang. Dit kan 
door in het bestaande systeem van beleidsuitvoering concurrentie-elementen die spelen tussen 
de betrokken instellingen in te voeren dan wel door ondernemingen als 
beleidsuitvoeringsinstellingen toe te laten.39 Zo treden de arbeidsongevallenverzekeraars op 
als spelers op de verzekeringsmarkt en treden zij in concurrentie wat betreft de premie en de 
(bovenwettelijke) voordelen. De rol van de overheid beperkt zich tot het scheppen van de 
randvoorwaarden of tot het uitoefenen van de functie van marktbewaker. 

Met betrekking tot de sociale zekerheid stelt zich evenwel – voor de meeste 
socialezekerheidstakken – de bijzonderheid van een quasi-markt.

40
 Aan de aanbodzijde kan 

een vorm van concurrentie bestaan tussen diverse aanbieders, maar in tegenstelling tot een 
conventionele markt zijn deze organisaties er niet noodzakelijk op uit om winst te 
maximaliseren. Private aanbieders genieten bovendien vaak van overheidsfinanciering. 
Vervolgens kan aan de vraagzijde de koopkracht vaak niet in geld worden uitgedrukt omdat er 
met een systeem van overheidsfinanciering wordt gewerkt in plaats van cash. De burger 
spreekt in dat geval niet direct zijn eigen koopkracht aan. Bovendien wordt de markt 
verstoord door een (te) grote mate van overheidstussenkomst. Ten slotte kan de sociaal 
verzekerde niet altijd rechtstreeks zijn keuze te kennen geven; zo zal niet de rechthebbende of 

                                                
37 K. VERHOEST, A. LEGRAIN en G. BOUCKAERT, Over samenwerking en afstemming, Gent, Academia 
Press, 2003, 23-25. 
38 S. TROUPIN en K. VERHOEST, “Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van de sociale 
zekerheid”, Tussentijdse nota in het kader van het project Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk 

van sociale zekerheid, Leuven, Instituut voor de Overheid, 2008, onuitg., 20. 
39 K. VERHOEST, A. LEGRAIN en G. BOUCKAERT, Over samenwerking en afstemming, Gent, Academia 
Press, 2003, 25-27. 
40 J. LE GRAND, “Quasi-markets and social policy”, The Economic Journal 1991, 1260. 
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bijslagtrekkende, maar de werkgever het kinderbijslagfonds kiezen. De onzichtbare hand van 
de vrije markt zal met andere woorden niet volstaan; een ruimere overheidstussenkomst is 
noodzakelijk om de sturingsdoelstellingen te bereiken. 

33. Netwerkmodel – Netwerken zijn samenwerkingsvormen, die bestaan uit onderlinge 
afhankelijkheidsrelaties die gebaseerd zijn op vertrouwen, loyaliteit en de wil van de 
instellingen om samen te werken. De overheid is een van de actoren in het beleidsnetwerk en 
haar rol wordt gedefinieerd als netwerkmanager. De centrale overheid respecteert de 
autonomie van de actoren en organiseert hun onderlinge relaties bijvoorbeeld door fora op te 
richten, door handelsregels te bepalen, door het aantal actoren te wijzigen of door 
overeenkomsten af te sluiten.41 Er wordt afgestapt van de klassieke sturing via wetgeving, al 
kan ook via wetgeving netwerksturing worden gecreëerd, bijvoorbeeld door de 
publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen de wettelijke bevoegdheid te geven toezicht 
uit te oefenen op de activiteiten van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen of 
door de vertegenwoordiging van de netwerkinstellingen in de onderlinge (bestuurs)organen 
wettelijk vast te leggen. Ook dit model is voor een dienst van algemeen belang onvoldoende; 
hoewel ervan wordt uitgegaan dat door het samengaan van belangen een hoger belang wordt 
nagestreefd, zal – al was het maar om blokkering of vertraging te vermijden – de overheid een 
hiërarchische stem moeten behouden of minstens de mogelijkheid hebben om op terug te 
vallen om – indien noodzakelijk – vanuit de hiërarchische positie op te treden. 

34. Geïntegreerd model – De facto zullen deze verschillende – hier sterk vereenvoudigd 
beschreven – sturingsmechanismen geïntegreerd worden in de sturing van de 
socialezekerheidsinstellingen. Zo wordt de hiërarchische sturing, die het vertrekpunt vormde 
bij de sturing van de sociale zekerheid, steeds meer aangevuld door 
markt(gerelateerde)sturing en netwerksturing, voornamelijk dan tussen de publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen binnen één socialezekerheidssector. Niet 
enkel de sturing, maar heel het rechtsmodel lijkt de wijziging van hiërarchie naar netwerk te 
ondergaan, zij het dat van beide nieuwe systemen elementen worden samengenomen, wat het 
geheel nog complexer maakt.42 

AFDELING II. STURINGSINSTRUMENTEN 

35. Definitie – Een sturingsinstrument is een extern beleidsinstrument43, dat gericht is op het 
sturen van een bepaald deel van de maatschappij. Het is een “middel dat een beleidsactor 
aanwendt om een bepaalde sturingsprestatie of een beoogd sturingseffect te bereiken”44. Wat 

                                                
41 S. TROUPIN en K. VERHOEST, “Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van de sociale 
zekerheid”, Tussentijdse nota in het kader van het project Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk 

van sociale zekerheid, Leuven, Instituut voor de Overheid, 2008, onuitg., 20. 
42 E. LANCKSWEERDT, “De beginselen van behoorlijk bestuur: een toekomstvisie voor de 21ste eeuw”, in I. 
OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.) , Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die keure, 2006, 461. 
43 Het begrip ‘beleidsinstrument’ wordt gebruikt om middelen aan te duiden die men inzet om een bepaald 
beleidsdoel of beleidseffect te bereiken. Ook dit begrip kent in de bestuurswetenschappen een ruime waaier aan 
invullingen en benaderingen. Voor een overzicht, zie F. SCHRAM, Het sturen van de samenleving, 

mogelijkheden van een beleidsinstrumentenbenadering, Leuven, Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – 
Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2005, 35-131. 
44 J. VAN DEN HEUVEL, Beleidsinstrumentatie: sturingsinstrumenten voor overheidsbeleid, Utrecht, Lemma, 
1998, 21. 
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dit onderzoek betreft, zijn de instrumenten van de overheid gericht op de publiekrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, die – als parastatalen – wel van de overheid gescheiden zijn en 
op de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, waarvan – minstens voor een aantal – 
aanvaard kan worden dat zij in functionele zin als overheid kunnen worden beschouwd. 

36. Classificatie – Er bestaan verschillende soorten van sturingsinstrumenten.45 Een 
belangrijke indeling is deze tussen juridische en informele sturingsinstrumenten. Juridische 
sturingsinstrumenten zijn deze sturingsinstrumenten die een verankering hebben in de wet. Er 
bestaan hiernaast ook informele of niet-juridische sturingsinstrumenten, zoals de sociale 
controle of sturingssignalen van andere maatschappelijke instituten dan de overheid. Deze 
informele sturing wil een alternatief bieden voor de strikt juridisch-formele 
sturingsinstrumenten, die te kampen hebben met een aantal beperkingen, waarvan de 
voornaamste is het gevaar van contraproductief karakter.46 Hierbij dient evenwel te worden 
opgemerkt dat de instrumenten van deze zogenaamde ‘tweede generatie’ ook in een formeel-
juridisch kader kunnen worden gegoten, zoals gebeurd is voor de vele beleids- en 
beheersovereenkomsten die in de verschillende beleidssectoren worden gesloten. Bovendien 
kan de wetgever informele sturing opleggen via wetgeving; bijvoorbeeld door (mogelijke of 
verplichte) overlegmomenten tussen netwerkinstellingen in de wetgeving in te schrijven. 
Zoals aangegeven in de afbakening van het onderzoekskader zullen in dit onderzoek louter de 
in de wetgeving verankerde instrumenten aan bod komen. Voor een bespreking van de 
informele sturing, die niet in een wetgevend kader is gegoten, ten aanzien van de 
meewerkende socialezekerheidsinstellingen, kan worden verwezen naar het onderzoek 
betreffende de opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van sociale zekerheid.47 

Waar in dit onderzoek juridische sturing als een ruim concept wordt beschouwd, waaronder 
elke sturing met wettelijke/juridische verankering begrepen wordt, wordt in de bestuurs- en 
beleidskunde een onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld communicatieve, economische en 
juridische sturingsinstrumenten48 of informatie, (financiële) prikkel en voorschrift49, ongeacht 
de bron waarin deze sturingsinstrumenten werden opgenomen. 

37. Doelgroep – VAN DEN HEUVEL maakt een driedeling in de juridische instrumenten, 
namelijk de instrumenten met een algemene werking (wetten), instrumenten met een 
algemene werking, maar die slechts betrekking hebben op specifieke gevallen (erkenning, 
subsidiëring) en instrumenten met een horizontale werking (overeenkomst).50 Met betrekking 

                                                
45 B. VERSCHUERE, K. VERHOEST en F. MEYERS, Autonomie en sturing & controle van (verzelfstandigde) 

overheidsorganisaties: compilatie onderzoeksresultaten 2005, rapport D/2005/10106/027, Leuven, Steunpunt 
beleidsrelevant onderzoek – Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2005, 7, http://www.steunpuntbov.be. 
46 A. DE BRUIJN en E. TEN HEUVELHOF, Sturingsinstrumenten voor de overheid, over complexe netwerken 

en een tweede generatie sturingsinstrumenten, Leiden, Stenfert Kroese Uitgevers, 1991, 12-13. 
47 Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van sociale zekerheid, 
http://soc.kuleuven.be/io/ned/project/inhoud/bes27.htm. Promotor: professor K. VERHOEST; opdrachtgevers: de 
POD Federaal wetenschapsbeleid en de FOD Sociale Zekerheid. 
48 A. HOOGERWERF en M. HERWEIJER, Overheidsbeleid. Een inleiding in de beleidswetenschap, Alphen 
aan den Rijn, Samsom, 1998, 211-216. 
49 F. VAN DER DOELEN en P. KLOK, “Beleidsinstrumenten”, in A. HOOGERWERF (ed.), Overheidsbeleid, 
Alphen aan den Rijn, Samsom, 1993, 73-75; F. VAN DER DOELEN, Beleidsinstrumenten en energiebesparing, 
doctoraatsthesis Faculteit der Bestuurskunde Universiteit Twente, 1989, 46-50. 
50 J. VAN DEN HEUVEL, Beleidsinstrumentatie: sturingsinstrumenten voor overheidsbeleid, Utrecht, Lemma, 
1998, 44. 
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tot de instrumenten met de algemene werking moet aangevuld worden dat de sturing via 
wetgeving geen veralgemeend toepassingsgebied impliceert; de wetgever kan het 
toepassingsgebied beperken tot één of meer (types van) instellingen. 

38. (In)directheid – De (juridische) instrumenten worden ook onderverdeeld in directe en 
indirecte instrumenten, afhankelijk van de vraag of de toepassing van het instrument direct 
leidt tot het beoogde gevolg, dan wel dat de beoogde situatie wordt bereikt door de 
beïnvloeding van het gedrag van de actoren.51 Zo is de verplichte aansluiting bij 
socialezekerheidsinstellingen een direct instrument, waarmee de overheid haar 
verantwoordelijkheid voor de invulling van het recht op sociale zekerheid (deels) nakomt. 
Naast dit direct instrument, gebeurt in de socialezekerheidssector de sturing door de overheid 
voornamelijk via indirecte instrumenten. Via de sturing van de verschillende 
socialezekerheidsinstellingen, streeft de overheid een kwalitatieve uitvoering na met als 
gevolg hiervan het bestaan van een kwalitatief socialezekerheidssysteem voor de burger. 

39. Sturingsmoment – Daarnaast zijn sturingsinstrumenten onder te verdelen naar gelang zij 
gericht zijn op ex ante, dan wel ex post sturing. Ex ante sturing is een sturing met een focus op 
het a priori zetten van regels en standaarden opdat het gedrag van de actor/instelling gestuurd 
zou worden zodat de kansen om de gewenste output te bereiken, vergroten. Ex post houdt in 
dat de sturende overheid de organisatie stuurt via het bepalen van duidelijke doelstellingen en 
indicatoren; het is met andere woorden het resultaat dat gestuurd wordt. Het monitoren en 
evalueren van de resultaten en het eventueel toekennen van beloningen en het bestraffen zijn 
ex post sturingsinstrumenten.52 

40. Dynamisch concept – Het nagestreefde sturingseffect is een dynamisch gegeven, 
waardoor ook de sturingsinstrumenten kunnen wijzigen bij een gewijzigde doelstelling. 
Bovendien zijn de meeste beleidsinstrumenten – en dus ook sturingsinstrumenten – gelinkt 
aan meer dan één doelstelling. Aan een bepaald beleidsinstrument kunnen zelfs verschillende 
conflicterende doelstellingen ten grondslag liggen, die verwijzen naar verschillende belangen 
en doelgroepen van belangengroepen.53 Aangezien doelstellingen regelmatig worden 
aangepast, dient een aanpassing van de sturingsinstrumenten te volgen. 

                                                
51 F. SCHRAM, Het sturen van de samenleving, mogelijkheden van een beleidsinstrumentenbenadering, Leuven, 
Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2005, 72. 
52 F. MEYERS, B., VERSCHUERE en K. VERHOEST, Private law and hybrid agencies in Flanders: a 

descriptive analysis, Leuven, Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek – Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2005, 
15, http://www.steunpuntbov.be. 
53 F. VAN NIPSEN en A. RINGELING, “On instruments and instrumentality: a critical assesment”, in B. 
PETERS en K. VAN NIPSEN (eds.), Public policy instruments. Evaluating the tools of public administration, 
Cheltenham, Elgar Publishers, 1998, 210. 
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HOOFDSTUK II. SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN 
ALS ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN 

AFDELING I. SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN 

41. Algemeen – Een eenvoudige omschrijving van het begrip ‘socialezekerheidsinstelling’ 
is de volgende: een instelling betrokken in het socialezekerheidssysteem. Deze definitie geeft 
echter niet de verscheidenheid aan instellingen binnen de sociale zekerheid weer. Het gaat om 
een heel arsenaal aan instellingen van verschillende aard (publiekrechtelijk dan wel 
privaatrechtelijk), met verschillende rechtsvorm (parastatale, VZW, commerciële 
onderneming, sui generis rechtsvorm) en met de bijhorende verschillende beheersstructuur en 
toepasselijke regelgeving. 

In wat volgt wordt in een eerste paragraaf kort ingegaan op het ontstaan van de veelheid aan 
instellingen binnen één wettelijk georganiseerd socialezekerheidssysteem. In de volgende 
paragrafen worden respectievelijk de begrippen openbare instelling van sociale zekerheid en 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling omschreven. Deze indeling is de meest 
kenmerkende indeling van de socialezekerheidsinstellingen; de openbare instellingen van de 
sociale zekerheid hebben immers één overkoepelend statuut en toepasselijke reglementering. 
De privaatrechtelijke instellingen hebben naast hun private rechtsvorm hun oorsprong en 
(gedeeltelijk) opdracht gemeenschappelijk. 

§1. Een pluralistisch en decentraal systeem van socialezekerheidsinstellingen 

42. Algemeen – Het Belgische socialezekerheidssysteem wordt nog steeds gekenmerkt door 
een institutioneel pluralisme. Dit is de organisatievorm van ‘openbare diensten’, waarbij 
verschillende particuliere instellingen meestal opgericht op een levensbeschouwelijke basis, 
samen met een openbare instelling, met de uitvoering van de regelgeving zijn belast en 
waarbij de burger (in casu de sociaal verzekerde) de vrije keuze heeft tussen de verschillende 
privaatrechtelijke instellingen en/of de openbare instelling. Dit is historisch te verklaren. Hier 
wordt daarvan slechts een summier overzicht gegeven, aangezien de ontstaansgeschiedenis 
van de sociale zekerheid reeds meermaals op uitvoerige wijze beschreven werd.54 

43. Gesubsidieerde vrijheid – In België is het sociale leven steeds sterk beïnvloed geweest 
door groeperingen en organisaties die op grond van levensbeschouwelijke overwegingen tot 
stand zijn gekomen. De sociale zekerheid zelf is grotendeels ontstaan vanuit het initiatief van 
de arbeiders die “maatschappijen van onderlinge bijstand” oprichtten om zich te verzekeren 
van een basisbescherming tegen bepaalde sociale risico’s. In het stelsel van de vrije 
verzekering verleenden zij verschillende sociale prestaties, zoals pensioenen en 
tegemoetkomingen bij geneeskundige verzorging. Naast de maatschappijen van onderlinge 
bijstand (die vooral een belangrijke rol speelden op het vlak van de ‘ziekteverzekering’), 

                                                
54 Bijvoorbeeld D. LUYTEN en G. VANTHEMSCHE, Het sociaal pact van 1944, Brussel, VUB Press, 1995, 
368 p.; J. VAN LANGENDONCK, “Pre-advies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE en D. 
VOORHOOF (eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 99-124; J. VAN LANGENDONCK en 
J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 37-64; G. VANTHEMSCHE, De 

beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Brussel, VUBpress, 1994, 206 p. 
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waren verschillende instellingen vanuit privaat initiatief ontstaan, zoals kassen voor 
werklozen en de fondsen van waaruit de kinderbijslag werd betaald. De wetgever heeft het 
belang van de onderlinge fondsen en andere sociale (verzekerings)instellingen erkend en 
gesteund door het verlenen van een eigen wettelijk statuut, toelagen en 
rechtspersoonlijkheid.55 De overheid beoogde hiermee de bestaande sociale voorzieningen 
voor bepaalde bevolkingsgroepen te ‘socialiseren’ en dus toegankelijk te maken voor iedereen 
die behoefte had aan deze bescherming.56 

44. Verplichte verzekering –Het stelsel van ‘gesubsidieerde vrijheid’ werd geleidelijk 
vervangen door verplichte sociale verzekeringen. Zonder verplichting kon immers nooit de 
neutralisering van de risicoselectie bekomen worden, waardoor de garantie bleef ontbreken 
dat diegene die de bescherming het meest nodig hadden er ook aanspraak op konden maken. 
Zo ontstonden de verzekering tegen arbeidsongevallen (1903), de pensioenverzekering voor 
arbeiders (1924) en voor bedienden (1925), de verzekering tegen beroepsziekten (1927) en de 
kinderbijslagregeling voor werknemers (1930) en voor zelfstandigen (1937). De verplichte 
aansluiting ging logischerwijze gepaard met een aantal hervormingen. De bijdragen werden 
inkomensafhankelijk gemaakt zodat de verplichte aansluiting de burger niet in de armoede 
zou dwingen. De overheid waarborgde de socialezekerheidsprestaties op lange termijn. Ten 
aanzien van de in de sociale zekerheid betrokken instellingen en het beheer van deze 
instellingen werden eveneens ‘garanties’ toegekend.57 

45. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog in 1944 werden in uitvoering van de 
ontwerpovereenkomst sociale zekerheid alle sociale verzekeringen verplicht gemaakt. Bij het 
onderhandelen over en sluiten van het sociaal pact van 1944 kwamen vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers tot het compromis omtrent het beheer van de sociale zekerheid, 
namelijk het beheer op twee niveaus. Aan de basis bleven de privaatrechtelijke organisaties 
opereren. Voor elke tak van de verzekeringen die de wetgever verplicht maakte (als onderdeel 
van de wettelijke sociale zekerheid), bestond er immers reeds een veelheid aan privaat 
initiatief.58 De verzekerden sloten zich, zoals voorheen, vrij bij deze organisaties aan, en 
ontvingen hun prestaties via deze organisaties. Ter verdediging van het institutioneel 
pluralisme werden (en worden) argumenten ingeroepen die verband houden met de 
persoonlijke vrijheid en de menselijke waardigheid. 

Daarboven werd een tweede ‘publiek’ niveau opgericht waarin, per sector, het financieel 
beheer van de socialezekerheidssectoren een plaats kreeg en dat beheerd zou worden, in (een 
zekere) onafhankelijkheid van de staat (parastataal), door werkgevers en werknemers.59 Dit 

                                                
55 De wet van 3 april 1851 op de maatschappijen van onderlinge bijstand voorzag in de mogelijkheid voor de 
overheid de maatschappijen van onderlinge bijstand, opgericht door arbeidersorganisaties, te erkennen en 
hieraan bepaalde voordelen te verbinden. J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek 

socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 44-45. 
56 J. VAN LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE en D. VOORHOOF 
(eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 104. 
57 B. CANTILLON, J. PEETERS en E. DE RIDDER, Atlas van de sociale zekerheid in België, Leuven, Acco, 
1987, 30-31; J. VAN LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE en D. 
VOORHOOF (eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 104. 
58 G. VANTHEMSCHE, “De sociale bescherming voor en na het sociaal pact”, in D. LUYTEN en G. 
VANTHEMSCHE (eds.), Het sociaal pact van 1944, Brussel, VUB Press, 1995, 17-38. 
59 J. VAN LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE. en D. 
VOORHOOF (eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 99-124. 
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systeem bestaat vandaag nog steeds als het ‘paritair beheer’ van de openbare instellingen van 
sociale zekerheid. 

46. Middensysteem – Het betrekken van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen 
in de sociale zekerheid en het gebruik maken van sturingsinstrumenten ten opzichte van deze 
instellingen kadert binnen een middensysteem, dat zich bevindt tussen de individualistische 
stelsels en de etatistische systemen.60 De individualistische stelsels steunen op de leer van het 
liberalisme; de tussenkomst van de Staat mag slechts negatief zijn en alleen betrachten dat het 
vrije initiatief ongeremd tot uiting kan komen binnen een vrije markt. In deze leer moet het 
beheer van de sociale zekerheid worden toevertrouwd aan privé-instellingen. Deze kunnen 
zowel instellingen zijn die winst nastreven als instellingen zonder winstoogmerk. De 
reglementering en het toezicht door de overheid blijven miniem en vinden alleen plaats om 
inbreuken op de openbare orde te verhinderen. Aan de andere kant van het spectrum bevinden 
zich de etatistische systemen, waarin wordt uitgegaan van de idee dat de tussenkomst van de 
Staat de meest geschikte vorm is voor de bevrediging van de behoeften van het individu. 
Aangezien het persoonlijk belang en de vrije mededinging onvermijdelijk tot het uitschakelen 
van de zwakkeren leiden, dient het beheer van de sociale zekerheid dan ook toevertrouwd te 
worden aan openbare instellingen. 

De middenoplossing laat de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke instellingen naast 
elkaar functioneren. Privaatrechtelijke instellingen worden betrokken in het beheer en de 
uitvoering van de sociale zekerheid. Aan de privaatrechtelijke instellingen wordt evenwel een 
reeks voorwaarden opgelegd opdat zij in de uitvoering van een taak van algemeen belang 
zouden kunnen stappen.61  

Eigen aan de middenoplossing waarin privaatrechtelijke instellingen in de uitvoering van de 
wettelijke sociale zekerheid werden ingeschakeld is de evolutie van een ‘mutualistisch model’ 
naar een ‘administratiefrechtelijk model’. In de mutualistische traditie werden de belangen 
van de verzekerden verenigd door ‘hun’ organisatie, die er belang bij had hen als lid te 
behouden. De controle door de overheid diende vooral om te beletten dat deze organisaties 
hun leden teveel zouden bevoordeligen. Door de privaatrechtelijke instellingen te integreren 
in de wettelijk verplichte en georganiseerde sociale zekerheid werd een gewijzigde 
rechtsbescherming van de sociaal verzekerden noodzakelijk.62 Zij moeten als burger en als 
‘klant’ beschermd worden tegen de ‘overheid’, een overheid die nu zowel de 
publiekrechtelijke als (gedeeltelijk) de privaatrechtelijke uitvoeringsinstellingen van de 
sociale zekerheid omkadert. 

 

                                                
60 L. SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van de erkenning in het recht van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 
1968, 421-422. 
61 L. SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van de erkenning in het recht van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 
1968, 422. 
62 J. VAN LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE en D. VOORHOOF 
(eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 103-104. 
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§2. De openbare instellingen van sociale zekerheid 

47. OISZ – De publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen worden vandaag aangeduid 
met de term openbare instellingen van sociale zekerheid of OISZ. Voor de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen werd gesproken van de 
socialezekerheidsparastatalen.  

48. Parastatalen – De term socialezekerheidsparastatalen geeft duidelijk aan dat het gaat om 
instellingen met een dubbel statuut; enerzijds zijn het publiekrechtelijke instellingen, 
anderzijds zijn het (deels) van de Staat afgescheiden zelfstandige instellingen met een 
bijzondere beheersstructuur. Het beheer wordt immers waargenomen door 
vertegenwoordigers van de (privaatrechtelijke) werkgevers- en werknemersverenigingen, toch 
wat het werknemersstelsel betreft. 

49. Bevoegdheid – Er bestaat dan wel een homogeen statuut, maar geen homogeen 
bevoegdheidspakket van de verschillende OISZ. De specifieke wetgeving van de 
verschillende socialezekerheidstakken bevat voor elke bevoegde OISZ de specifieke 
bevoegdheden. Er zijn openbare instellingen met een beheersfunctie, namelijk deze 
instellingen die een socialezekerheidstak beheren en toezicht uitoefenen op de – meewerkende 
– privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Daarnaast zijn er specifieke OISZ die als 
inningsorganen opgericht zijn. Ook in de uitvoering of betaling van de sociale zekerheid 
worden bepaalde OISZ betrokken. Geen van deze OISZ beschikt over de bevoegdheid de 
sociale zekerheid zelf te regelen; dit is een bevoegdheid van de wetgever. 

50. Werknemersstelsel – In het werknemersstelsel bestaat een veelheid aan OISZ, waarbij 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een centrale functie inneemt als 
beheersorgaan.63 Naast deze inningsinstelling kent het werknemersstelsel voor elke 
socialezekerheidstak een afzonderlijke beheersinstelling: het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV)64, de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)65, de Rijksdienst 

                                                
63 De RSZ is belast met de inning van de socialezekerheidsbijdragen, onder de vorm van globale bijdragen. Deze 
bijdragen bevatten enerzijds de werkgeversbijdragen en anderzijds de werknemersbijdragen en zijn bestemd 
voor de financiering van de socialezekerheidsregelingen in het werknemersstelsel. Een tweede belangrijke taak 
van de RSZ is het verzekeren van het globaal financieel beheer van de sociale zekerheid en het bijdragen tot de 
doorzichtigheid en de doeltreffendheid van de financiering ervan. Daarnaast werden in de loop der jaren nog 
andere taken aan de RSZ toevertrouwd, zoals de inning van gedeeltelijke of aanvullende bijdragen voor rekening 
van andere instellingen, de jaarlijkse herverdeling der sociale lasten, de toepassing van de verschillende stelsels 
voor tijdelijke vermindering van werkgeversbijdragen en/of persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en de 
verzameling van statistische gegevens, van gegevens voor de administratieve behandeling van dossiers en van 
gegevens in het kader van DIMONA; http://www.onssrszlss.fgov.be; art. 9 R.S.Z.-Wet. 
64 Het RIZIV zorgt voor het algemeen beheer van en het toezicht op de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(geneeskundige verzorging en uitkeringen) en de moederschapsrust. Het RIZIV organiseert en beheert hiertoe de 
geneeskundige verstrekkingen die door de verplichte verzekering gedekt zijn (bijvoorbeeld via de tarifering en 
de nomenclatuur), controleert de naleving van de reglementering door de zorgverleners en de 
verzekeringsinstellingen en verdeelt de middelen uit de ziekte- en invaliditeitsverzekering tussen de 
betalingsinstellingen; http://riziv.fgov.be/; art. 10 Ziekteverzekeringswet. 
65 De RVP is bevoegd voor de toekenning en betaling van pensioenuitkeringen en de inkomensgarantie voor 
ouderen. Opvallend is dat de RVP ook een erkenning en toelating heeft als private verzekeringsonderneming 
(levensverzekeringsactiviteit tak 21); een onderneming kan in België dus naar de Rijksdienst voor Pensioenen 
stappen voor het afsluiten van een groepsverzekering; http://www.rvponp.fgov.be/; art. 40 Pensioenwet 
Werknemers. 
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voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)66, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
(RVA)67, het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ)68 en het Fonds voor Arbeidsongevallen 
(FAO)69. 

Daarnaast bieden bepaalde OISZ een publiekrechtelijk alternatief voor de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen. Op die manier moet een sociaal verzekerde niet worden 
gedwongen tegen zijn zin aan te sluiten bij een ‘gekleurde’ privaatrechtelijke instelling. De 
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)70 is een openbare 
uitbetalingsinstelling in de socialezekerheidstak van de geneeskundige verzorging en 
uitkeringen. De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW), die deel uitmaakt van de 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, vormt een 
publiekrechtelijk alternatief voor de uitbetalingsinstellingen.71 

                                                
66 De RKW beheert het stelsel van de gezinsuitkeringen, verdeelt de middelen uit de tak tussen de 
betalingsinstellingen en oefent er toezicht op uit. De RKW treedt tenslotte ook op als betalingsinstelling voor 
bepaalde werkgevers; http://www.rkw.fgov.be/; art. 169 Kinderbijslagwet Werknemers; wet 26 juli 1960 tot 
herinrichting van de instellingen van de kinderbijslag, B.S. 3 augustus 1960; K.B. 1 september 1960 tot 
inrichting van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor 
zelfstandigen, B.S. 9 september 1960. 
67 De RVA is belast met de organisatie van de werkloosheidsverzekering, wat de toekenning van een 
vervangingsinkomen inhoudt aan de onvrijwillig werklozen (en gelijkgestelde categorieën) en een vergoeding 
binnen het stelsel van conventioneel brugpensioen. De RVA verdeelt de middelen uit die takken tussen de 
betalingsinstellingen en controleert deze laatste. Daarnaast heeft de RVA een preventieve opdracht, waarbij 
geprobeerd wordt de contractuele band tussen werkgever en werknemer te behouden zolang de toestand die 
werkloosheid veroorzaakt een tijdelijk karakter heeft om op die manier te vermijden dat volledige werkloosheid 
zou ontstaan. Tenslotte heeft de RVA een inschakelingsopdracht, waarbij de wedertewerkstelling van werklozen 
centraal staat.; http://www.rva.fgov.be/; art. 7, § 1 Besluitwet Maatschappelijke Zekerheid. 
Bij de RVA is bovendien een sluitingsfonds opgericht dat tussenkomt bij faillissement, overname na 
faillissement, conventionele overdracht, vereffening en stopzetting. Het betaalt verschillende soorten 
vergoedingen, zoals sluitingsvergoedingen, contractuele vergoedingen, aanvullende vergoedingen brugpensioen, 
overbruggingsvergoedingen en vergoedingen wegens collectief ontslag. Het Fonds bezit een eigen 
rechtspersoonlijkheid, maar is opgericht bij de RVA en wordt beheerd door het beheerscomité van de RVA. 
68 Het FBZ beschikt over het monopolie inzake de beroepsziekteverzekering. Het heeft als opdracht de schade 
veroorzaakt door de beroepsziekten te vergoeden en de voorkoming ervan te bevorderen. Het FBZ behandelt de 
aanvragen, kent de vergoedingen toe en betaalt ze; http://www.fbz.fgov.be/; art. 5 Beroepsziektenwet. 
69Het FAO oefent in de eerste plaats een toezichtsopdracht uit, namelijk een socialezekerheidstechnisch en 
medisch toezicht op de manier waarop de verzekeraars de wetgeving naleven en controle van de werkgevers wat 
de naleving van de verzekeringsplicht en de aangifte van arbeidsongevallen betreft. Daarnaast vervult het FAO 
een uitkeringsopdracht voor bepaalde vergoedingen en renten en treedt het op als waarborgfonds voor de 
getroffenen van wie de werkgever niet verzekerd was. Het FAO heeft ook een inningsfunctie: het int de 
bijdragen te laste van de werkgevers die het ambtshalve heeft aangesloten en int de bijdragen en kapitalen bij de 
verzekeringsondernemingen; http://www.socialsecurity.fgov.be/faofat/; art. 57 Arbeidsongevallenwet. 
70 http://www.caami-hziv.fgov.be/; art. 5 Ziekteverzekeringwet. 
71 http://www.hvw.fgov.be/; art. 7, § 2 Besluitwet Maatschappelijke Zekerheid; art. 18 Werkloosheidsbesluit. 
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51. Sociaal Statuut Zelfstandigen – In de regeling van het sociaal statuut der zelfstandigen is 
er maar één bijzondere openbare beheersinstelling, het Rijksinstituut voor de sociale 
verzekering der zelfstandigen (RSVZ)72 en één openbare betalingsinstelling, de Nationale 
Hulpkas voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (HSVZ).73 Voor de rest zijn bepaalde 
OISZ betrokken in het werknemersstelsel ook ten aanzien van de zelfstandigen bevoegd 
(RIZIV en RVP). 

 

 

                                                
72 Het RSVZ is zowel een inningsorgaan voor bepaalde bijdragen als het toezichts- en uitvoeringsorgaan voor de 
meeste prestaties in het sociaal statuut der zelfstandigen. De belangrijkste taken van het RSVZ zijn het innen van 
de bijdragen, het verdelen van de financiële middelen, het toekennen van rechten en het betalen van 
pernsioenuitkeringen; http://www.rsvz-inasti.fgov.be/; art. 21 Sociaal Statuut Zelfstandigen; art. 39 Pensioenwet 
Zelfstandigen. 
73 De HSVZ maakt deel uit van het RSVZ; ze heeft geen onderscheiden rechtspersoon, maar is wel autonoom op 
administratief vlak. Zoals de andere – privaatrechtelijke – sociale verzekeringsfondsen informeert en adviseert 
de hulpkas de zelfstandigen, int de bijdragen, betaalt de gezinsbijslagen en de sociale verzekering in geval van 
faillissement en voorziet in de ambtshalve aansluiting van zelfstandigen of vennootschappen die zich niet 
vrijwillig aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds De Hulpkas biedt daarnaast ook het aanvullend wettelijk 
pensioen aan; http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/helpagency/; art. 20, § 3 Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
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52. Overheidspersoneel – De regeling van het federale overheidspersoneel kent geen aparte 
socialezekerheidsinstellingen. De statutair vastbenoemde rijksambtenaar stort bijdragen aan 
de Kas voor weduwen en wezen en aan de RSZ, die deze geïnde bijdragen doorstort aan het 
RIZIV. Wat de uitvoeringsinstellingen betreft, zijn dezelfde instellingen als voor werknemers 
betrokken in de uitvoeringsorganisatie van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De 
pensioenen, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten worden georganiseerd en beheerd 
door de Staat. Twee bijzondere publiekrechtelijke instellingen bestaan voor het 
overheidspersoneel: de Rijksdienst voor Sociale zekerheid voor de plaatselijke en provinciale 
overheden (RSZPPO)74 en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)75. Omdat deze 
laatste een instelling betreft die een onderdeel vormt van de centrale administratie, valt deze 
buiten het onderzoeksdomein. 

53. Bijzondere instellingen – Ten slotte bestaat een aantal andere publiekrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, met een bijzondere functie voor een specifieke en beperkte 
groep van sociaal verzekerden: de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)76, de 
Pool van de zeelieden ter koopvaardij77, de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden 
(HVKZ)78, de bijzondere kinderbijslagfondsen79 en de Kas voor Geneeskundige Verzorging 

                                                
74 De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) int de 
bijdragen van de contractuele ambtenaren die onder het algemene werknemersstelsel vallen en in de provinciale 
en plaatselijke overheidsdiensten werken. De kinderbijslag wordt betaald door de RSZPPO die in dat geval als 
beheers- en betalingsinstelling optreedt. De RSZPPO int eveneens de bijdragen voor het statutair personeel van 
de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten voor de tak ziekte en invaliditeit, en stort de bijdragen aan de 
RSZ-globaal beheer; http://www.onssapl.fgov.be/; K.B. 1 september 1969 tot inrichting van de Rijksdienst voor 
sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, B.S. 19 september 1969. 
75 De PDOS is een centrale administratie met als belangrijkste taak het toekennen, beheren en berekenen van de 
meeste rust- en overlevingspensioenen van de overheidssector. Opmerkelijk is dat de Pensioendienst voor de 
overheidssector wel de bedragen van pensioenen en renten berekent, maar ze niet zelf betaalt. Dat doet de 
Administratie der Thesaurie, een centrale administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën, meer 
bepaald de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven – Pensioenen; http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm. 
76 De DOSZ beheert een facultatief stelsel van overzeese sociale zekerheid, dat is bestemd voor al wie werkt en 
buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland actief is. De DOSZ dekt de belangrijkste domeinen van 
sociale zekerheid, namelijk pensioenen, geneeskundige verzorging, uitkering en moederschapsrust, 
arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven (bv. vervoers- en repatriëringskosten). De aansluiting bij de 
DOSZ is facultatief; http://www.ossom.fgov.be/; art. 1 Wet Overzeese Sociale Zekerheid. 
77 Dit is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en heeft tot opdracht te voorzien in de uitvoering van 
een afzonderlijke werkloosheidsverzekering voor schepelingen en treedt op als ‘bijzondere betalingsinstelling 
voor wachtgelden voor ‘schepelingen’; http://www.ossom.fgov.be/; art. 1 Wet Overzeese Sociale Zekerheid. 
78 De HVZ voert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering uit voor de zeelieden van de Belgische 
koopvaardij, verzamelt de loon- en arbeidstijdgegevens en zorgt voor de toekenning en uitbetaling van de 
vergoedingen voor oorlogsvaart. Voor de reders is zij het aanspreekpunt voor de inning van de sociale bijdragen. 
Zij zorgt voor de verdeling van de sociale bijdragen over de takken van de sociale zekerheid; 
http://www.cspm.fgov.be/; art. 1 besluitwet 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de 
zeelieden ter koopvaardij, B.S. 17 februari 1945. 
79 Deze werden opgericht ter verplichte aansluiting van de ondernemers van lading, lossing en versjouwing van 
koopwaren in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations van de streken waar de bevolking zeehandel 
drijft; art. 31 en 169 Kinderbijslagwet Werknemers; K.B. 3 december 1930 houdende instelling en inrichting van 
de bijzondere kassen voor gezinsvergoedingen, B.S. 17 december 1930, err. B.S. 31 december 1930, err. B.S. 29 
mei 1931. 
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van de NMBS80. Deze instellingen, waarvan het belang in de praktijk afneemt, zijn niet 
meegenomen in het onderzoeksdomein; er kan in de zijlijn wel naar verwezen worden. 

54. Kruispuntbank – De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)81 is een – relatief 
jonge (1990) – publiekrechtelijke instelling, die tot doel heeft de administratieve formaliteiten 
voor de sociaal verzekerden te verminderen en het bestuur van de sociale zekerheid te 
vergemakkelijken en te rationaliseren. Dit gebeurt via informatisering en e-government. 

§3. De privaatrechtelijke instellingen van sociale zekerheid 

55. Algemeen – Bij de uitvoering van de sociale zekerheid zijn ook de historisch gegroeide 
privaatrechtelijke instellingen betrokken. Ze staan meestal in voor het directe contact met de 
sociaal verzekerden. De verschillende privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen worden 
hieronder kort beschreven. Het zijn de ziekenfondsen (en landsbonden), de 
uitbetalingsinstellingen, de kinderbijslagfondsen en de arbeidsongevallenverzekeraars in het 
werknemersstelsel en de sociale verzekeringsfondsen in het sociaal statuut van zelfstandigen. 

56. Ziekenfondsen en landsbonden – De ziekenfondsen en landsbonden82 zijn ontstaan 
vanuit de oudste particuliere verzekeringsinstellingen, namelijk de onderlinge fondsen voor 
maatschappelijke bijstand. Wanneer de ziekte- en invaliditeitsverzekering in 1944 verplicht 
werd gemaakt voor de werknemers, werden de ziekenfondsen die bij een van de vijf 
landsbonden aansloten, aangewezen als de bevoegde socialezekerheidsinstellingen. Zij 
hebben tot taak de wettelijke ziekteverzekering uit te voeren, te voorzien in een financiële 
tussenkomst voor de aangeslotenen in de kosten van preventie en behandeling van ziekte of in 
de toekenning van uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid en staan in voor het 
verlenen van hulp, voorlichting, begeleiding en bijstand met het oog op de bevordering van 
het fysiek, psychisch en sociaal welzijn.83 

57. De uitbetalingsinstellingen – De uitbetalingsinstellingen voor 
werkloosheidsuitkeringen84 zijn specifieke instellingen, opgericht door de 
werknemersorganisaties, met als uitsluitend doel de uitvoering van de 
werkloosheidsverzekering en de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. In de praktijk 
gaat het om de christelijke, de socialistische en de liberale vakbonden, die in het kader van 
hun functie van uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen, rechtspersoonlijkheid 
ontvingen. 

58. Kinderbijslagfondsen – De kinderbijslagfondsen85 zijn de meewerkende instellingen van 
de RKW. De – voor 1930 – door de werkgevers opgerichte vrije ‘compensatiekassen’ voor 

                                                
80 Deze kas sluit van rechtswege de rechthebbenden van de sociale werken van de NMBS die geen andere 
hoedanigheid kunnen inroepen, aan voor de tegemoetkoming in de medische kosten. Op deze laatste kas, die 
specifiek voor medische kosten en voor NMBS-personeel bestaat, wordt niet verder ingegaan omwille van het 
beperkt en specifiek karakter; art. 6 Ziekteverzekeringswet; K.B. 15 oktober 1991 tot uitvoering van artikel 6 van 
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994, B.S. 13 november 1991. 
81 http://ksz-bcss.fgov.be/; art. 1 Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid. 
82 Art. 3 Ziekteverzekeringswet. 
83 Art. 3 Wet Ziekenfondsen. 
84 Art. 17 Werkloosheidsbesluit. 
85 Art. 20 e.v. Kinderbijslagwet Werknemers. 



 36 

kinderbijslagen werden betrokken bij de uitvoering van de wettelijke gezinsbijslagenregeling, 
en kinderbijslagfondsen genoemd. Zij zorgen voor de betaling van de gezinsbijslagen. 

59. Arbeidsongevallenverzekeraars – De arbeidsongevallenverzekeraars86 zijn de 
uitvoerders van de arbeidsongevallenregeling. De verzekering tegen arbeidsongevallen is een 
verplichte waarborg die door elke werkgever moet geboden worden aan zijn werknemers. 
Deze verzekering is een buitenbeentje in de Belgische sociale zekerheid aangezien de 
uitvoering niet door de overheid zelf of door een door de overheid gecontroleerde instelling 
van privaat recht zonder winstoogmerk behartigd wordt, maar volledig wordt overgelaten aan 
private, voornamelijk commerciële organisaties. 

60. Sociale verzekeringsfondsen – De sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen87 zijn 
de privaatrechtelijke instellingen betrokken bij het Sociaal Statuut der Zelfstandigen. Ook bij 
de invoering van het Sociaal Statuut der Zelfstandigen (1968) werd geopteerd voor de 
integratie van de bestaande ‘kassen’. De sociale verzekeringsfondsen hebben de opdracht: (1) 
bijdragen te innen, (2) informatie en bijstand te verlenen aan de aangeslotenen betreffende 
hun verplichtingen en rechten in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen, (3) de 
kinderbijslag en de faillissementsuitkering uit te betalen en (4) op verzoek van de FOD 
Middenstand of van het RSVZ, de informatie te verstrekken die nodig is voor de toepassing 
van de wetgeving inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen en voor de controle op de 
naleving ervan. 

61. Andere instellingen – Er zijn heel wat andere instellingen die eveneens een rol hebben in 
het socialezekerheidssysteem en de bijhorende administratie, maar niet als 
uitvoeringsinstellingen worden gekwalificeerd. Deze instellingen vallen dan ook buiten het 
onderzoeksdomein. Het gaat bijvoorbeeld om de sociale secretariaten en tariferingsdiensten 
van apothekersverenigingen. 

§4. Onderscheid publiek/privaat 

62. Publiek/privaat – Het onderscheid dat hierboven gemaakt is tussen de publiekrechtelijke 
instellingen (OISZ) en de privaatrechtelijke instellingen is een organiek onderscheid. 
Wanneer gesproken wordt van een publiekrechtelijke dan wel een privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstelling wordt hiermee geen oordeel gegeven over het feit of deze de jure 
als publiekrechtelijk, privaatrechtelijk, dan wel als een tussenvorm gekwalificeerd moet 
worden, maar wordt enkel verwezen naar de achterliggende rechtsvorm. In het doctoraal 
proefschrift van VANDENDRIESSCHE valt te lezen dat heel wat meer criteria in overweging 
genomen moeten worden dan de ‘oprichting’ om een daadwerkelijk juridisch onderscheid te 
maken tussen publiek en privaat.88  

De oprichting van een rechtspersoon door een particulier betekent immers niet noodzakelijk 
dat deze rechtspersoon in alle omstandigheden een louter privaatrechtelijk karakter behoudt. 
Het begrip ‘administratieve overheid’ geeft hieraan een invulling. Privaatrechtelijke 
instellingen kunnen in de uitoefening van bepaalde taken gekwalificeerd worden als 

                                                
86 Art. 49 e.v. Arbeidsongevallenwet. 
87 Art. 20, § 1 Sociaal Statuut Zelfstandigen; art. 54 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
88 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 531 p. 
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‘administratieve overheden’, waardoor zij aan bepaalde publiekrechtelijke reglementeringen 
worden onderworpen. Het pragmatisch onderscheid dat hierboven gemaakt wordt tussen 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen wordt aldus gedeeltelijk 
geneutraliseerd via het begrip ‘administratieve overheid’. 

AFDELING II. EEN PROBLEEMGERICHTE BENADERING VAN ADMINISTRATIEVE 
OVERHEDEN IN HET ALGEMEEN 

§1. De administratieve overheid: ontstaan en begrip 

63. Ontstaansreden – De nood aan een begrip als ‘administratieve overheid’ is ontstaan 
doordat de overheid steeds meer privaatrechtelijke elementen is gaan gebruiken in de uitbouw 
en de uitvoering van het beleid. Hierbij kan gedacht worden aan de overeenkomsten, die 
gesloten worden tussen de overheid en privaatrechtelijke instellingen, de publiek-private 
samenwerking, maar ook aan het gebruiken van privaatrechtelijke verenigingen of 
vennootschappen in de beleidsuitvoering. Naast de oprichting van nieuwe privaatrechtelijke 
instellingen ter uitoefening van overheidstaken, werden en worden ook regelmatig bestaande 
privaatrechtelijke instellingen ingeschakeld in het overheidsbeleid, zoals gebeurde met de 
privaatrechtelijke (meewerkende) instellingen in de wettelijke sociale zekerheid. 

De (gedeeltelijke) inschakeling van privaatrechtelijke instellingen in de uitvoering van het 
overheidsbeleid wijzigt de rechtsvorm van deze instellingen niet. Wel krijgen zij hierdoor een 
bijzondere rechtspositie ten aanzien van de burger-klant; als uitvoerder van een taak van 
algemeen belang of een overheidstaak is het immers noodzakelijk dat in een aantal garanties 
naar de burger toe wordt voorzien. Er moet gegarandeerd worden dat ook privaatrechtelijke 
instellingen, wanneer zij een overheidstaak uitoefenen, een onderscheid maken tussen het 
particulier belang en het publiek nut of het algemeen belang. Dit gebeurt deels via het begrip 
‘administratieve overheid’89, al moet opgemerkt worden dat de wetgever steeds vaker ook 
andere begrippen of wetgevende technieken gebruikt om de verhouding tussen de burger en 
de ‘bijzondere’ instellingen te regelen. 

64. Het administratieve overheidsbegrip, waarvan de afbakening aan de rechtspraak wordt 
overgelaten, speelt een rol in de afbakening van de bevoegdheid van de Raad van State.90 
Daarnaast heeft de kwalificatie van een instelling als administratieve overheid ook gevolgen 
op het vlak van regelgeving die onder meer instaat voor de preventieve rechtsbescherming 
van de burger, zoals de Wet Motivering Bestuurshandelingen, de Wet Openbaarheid Bestuur, 
de Wet Ombudsmannen en de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.91  

                                                
89 Reeds voor er sprake was van het begrip administratieve overheid, benadrukte het Hof van Cassatie het 
specifieke karakter van bepaalde erkende privaatrechtelijke instellingen, in casu de ‘vrije erkende 
compensatiekassen voor kinderbijslagen’, die onderworpen zijn aan “un régime spécialement et exclusivement 
adapté à leur mission publique” (Cass. 2 maart 1936, Pas. 1936, I, 170; Cass. 19 fabruari 1942, Pas. 1942, I, 48). 
90 Art. 14 R.v.St.-Wet. 
91 V. VERDEYEN en J. PUT, “Openbaarheid van bestuur in de Vlaamse welzijnsvoorzieningen”, T.S.R. 2005, 
515-571. 
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65. Begrip – Het administratieve overheidsbegrip wordt hier enkel kort toegelicht, 
aangezien het reeds meermaals het voorwerp was van ruime wetenschappelijke bijdragen92; er 
wordt hier dan ook voornamelijk toegespitst op de recente ontwikkelingen in de invulling van 
het administratieve overheidsbegrip. 

66. Evolutief begrip – Het begrip ‘administratieve overheid’ is een evolutief begrip en is de 
laatste jaren onderhevig geweest aan heel wat wijzigingen. Oorzaak hiervan is het gebrek aan 
wettelijke definiëring van het begrip.93 De invulling van het begrip ‘administratieve overheid’ 
maakt het voorwerp uit van heel wat rechtspraak en rechtsleer, waarin criteria werden 
ontwikkeld en uitgewerkt om uit te maken of een bepaalde instelling al dan niet als 
‘administratieve overheid’ dient gekwalificeerd te worden en zich aldus als een 
(administratieve) overheid dient te gedragen. Het voordeel van een dergelijk evolutief begrip 
is dat ruimte wordt gelaten voor interpretatie, zodat ook aan instellingen die op het eerste 
gezicht niet tot de uitvoerende macht behoren, toch de kwalificatie van ‘administratieve 
overheid’ kan worden gegeven, zonder dat daarvoor (telkens) de wet moet worden 
gewijzigd.94 De invulling van het begrip kan dus eenvoudig afgestemd worden op de 
specifieke toestand op een bepaald ogenblik in de samenleving. Het is onmogelijk een 
limitatieve lijst van administratieve overheden op te nemen in de regelgeving. Het 
wetgevingsapparaat is te log om de regelgeving voortdurend en snel aan te passen aan de 
maatschappelijke noden en evoluties. Het nadeel is dat dit tot heel wat rechtsonzekerheid kan 
leiden, zowel voor de de burger – in casu de sociaal verzekerde – als voor de instellingen, in 

casu de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. 

§2. Kwalificatiecriteria 

A. De organieke en de functionele criteria: een evolutie 

67. Veelheid – De criteria ter kwalificatie als administratieve overheid worden doorgaans in 
twee groepen ingedeeld: de organieke en de functionele criteria (positieve criteria). Er wordt 
hier enkel ingegaan op de positieve criteria. Het feit dat het niet om instellingen van de 
wetgevende of rechterlijke macht mag gaan (negatieve criteria), vormt zowel in het algemeen 
als op vlak van sociale zekerheid weinig of geen probleem. 

                                                
92 Voor een ruimere omschrijving en een verwijzing naar de belangrijkste rechtsleer, zie onder meer S. LUST en 
B. STEEN, “Welles nietes over vrije onderwijsinstellingen, administratieve overheden en rechtsbescherming”, 
T.O.R.B. 2003-04, 315-353; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht 

van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 972-983; F. VANDENDRIESSCHE, Publieke 

en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 252-276 en 314-320; V. VERDEYEN, “Administratieve 
overheden: een organieke nuancering van een functionele benadering”, C.D.P.K. 2006, 323-343. 
93 Het begrip ‘administratieve overheid’ wordt in de (meeste) regelgeving, die het hanteert, verklaard als “een 
administratieve overheid als bedoeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973”. Artikel 14 gebruikt het begrip ‘administratieve overheid’ ter afbakening van de bevoegdheid van 
de Raad van State, maar geeft er geen definitie van. 
94 Dat is interessant, zeker nu de overheid steeds vaker gebruik is gaan maken van privaatrechtelijke instellingen 
en technieken om haar beleid te verwezenlijken en de aflijning van het overheidsoptreden niet meer zo helder is 
(G. DUBRULLE, Conclusie bij Cass. 14 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 222-223; S. LUST en B. STEEN, 
“Welles nietes over vrije onderwijsinstellingen, administratieve overheden en rechtsbescherming”, T.O.R.B. 
2003-04, 318). 
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68. Organieke criteria – De organieke criteria zijn criteria die verband houden met de aard 
van de instelling en de organieke band tussen de instelling en de overheid. Belangrijk is de 
vraag of de privaatrechtelijke instelling door de overheid werd opgericht of minstens door 
haar werd erkend95. Daarnaast is het relevant of de overheid toezicht uitoefent op de 
instelling, bijvoorbeeld in de vorm van bestuurlijk toezicht, via regeringscommissarissen, via 
subsidievoorwaarden (a priori toezicht) of onrechtstreeks doordat de overheid de organen van 
de instelling samenstelt of bemant. Ten slotte kunnen andere organieke elementen worden 
aangereikt, zoals de onmogelijkheid voor de private instelling om zichzelf te ontbinden. 

69. Functionele criteria – De functionele criteria houden verband met de taken en de 
bevoegdheden van de te kwalificeren instelling. Dat een orgaan een opdracht van algemeen 
belang vervult of een openbare dienst verzekert, of dat het de bevoegdheid heeft om 
eenzijdige en bindende gezagshandelingen te stellen (gezagscriterium als onderdeel van de 
functionele criteria), wijst erop dat het – minstens voor zover het eenzijdige verbindende 
rechtshandelingen stelt – een administratieve overheid is. 96 

Er is lange tijd geen echte duidelijkheid geweest over het onderlinge gewicht van de 
organieke en functionele criteria. In heel wat arresten is het niet zonder meer duidelijk welk 
criterium of welke criteria worden gehanteerd en welke waarde – beslissend criterium 
(aanwezigheid van het criterium leidt tot kwalificatie), uitsluitingscriterium (afwezigheid van 
het criterium leidt tot niet-kwalificatie), aanwijzend criterium (aanwezigheid van het criterium 
geeft aanwijzing in de richting van een kwalificatie, maar volstaat niet) – eraan wordt 
toegekend. Dit heeft geleid tot disparate rechtspraak, waarin op het organiek criterium de 
klemtoon werd gelegd97, dan wel aan het functioneel criterium meer belang werd toegekend.98 
Hoewel sinds het eind van de jaren 1970 een duidelijke evolutie plaats vond waarin meer 
belang aan de functionele criteria werd toegekend, bleven de verschillende criteria tot in 1999 
indicatief van aard. Het Hof van Cassatie heeft in 1999 in het Gimvindus-arrest echter gesteld 
dat het nemen van eenzijdig bindende beslissingen een noodzakelijke voorwaarde is opdat 
privaatrechtelijke organisaties als een administratieve overheid zouden kunnen worden 
beschouwd.99  

                                                
95 Cass. 6 september 2002 (Meulenijzer), NjW 2002, 130 en R.W. 2002-03, 817, concl. Adv.-Gen. 
BRESSELEERS; Cass. 6 september 2002 (Leman), NjW 2002, 123 en R.W. 2002-03, 819, concl. Adv.-Gen. 
BRESSELEERS; Arbitragehof nr. 41/2003, 9 april 2003, J. dr. jeun. 2003, afl. 225, 46, noot D. DELVAUX en 
NjW 2003, 1187. 
96 En dus niet voor de handelingen van privaatrechtelijke instellingen die niet gesteld werden in de uitoefening 
van deze gezagsbevoegdheid, zoals de aanstelling van personeel door een privaatrechtelijke onderwijsinstelling 
of andere personeelszaken. Deze rechtsbetrekking met het personeel is van contractuele aard (bv. R.v.St., 
Missorten, nr. 93.104, 6 februari 2001, A.J.T. 2000-01, 755, noot L. VENY en R.W. 2000-01, 1385; R.v.St., Sue, 
nr. 81.469, 29 juni 1999, A.P.M. 1999, 124, R.W. 1999-00, 539 (verkort) en T.O.R.B. 1999-00, 460, noot J. DE 
GROOF); S. LUST en B. STEEN, “Welles nietes over vrije onderwijsinstellingen, administratieve overheden en 
rechtsbescherming”, T.O.R.B. 2003-04, 320-321; D. DELVAX, “Flux et reflux de la jurisprudence relative à la 
notion d’autorité administrative”, A.P.T. 2001, 196. 
97 Bv. R.v.St., Bruwier, nr. 14.271, 1 oktober 1971, Arr. R.v.St. 1971, 866. 
98 R.v.St., Scheuermann, nr.19.776, 27 juli 1979. J. BAERT, “Is een vrije onderwijsinstelling een administratieve 
overheid? Een overzicht van de rechtspraak van de Raad van State”, T.O.R.B. 1992-93, 47-48; F. 
VANDENDRIESSCHE, “De invulling van het begrip administratieve overheid na de arresten Gimvindus en 
BATC van het Hof van Cassatie”, R.W. 2000, 499-500. 
99 Met het arrest van 14 februari 1997 vernietigde het Hof van Cassatie het arrest van de Raad van State, waarin 
in de zaak Bataille (R.v.St., Bataille, nr. 59.443, 30 april 1996) werd geoordeeld dat de NV Gimvindus als een 
administratieve overheid beschouwd moest worden omdat deze krachtens de wet was opgericht, een taak van 
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Na het Gimvindus-arrest lijkt het administratieve overheidsbegrip op een meer congruente 
wijze te worden ingevuld door de hoogste rechtscolleges, waarbij het gezagscriterium als een 
uitsluitingscriterium gehanteerd wordt; zij het dat hierbij de bemerking dient gemaakt te 
worden dat dit niet het enige criterium is (geen beslissend criterium). Dit criterium wordt 
zowel ten aanzien van de door de overheid opgerichte privaatrechtelijke instellingen100, als ten 
aanzien van de door een privépersoon opgerichte en door de overheid erkende instellingen101 
gehanteerd. 

Na een hierop volgende en uitvoerig becommentarieerde evolutie in het 
onderwijscontentieux102 kan gesproken worden van een min of meer congruente wijze van 
invulling van het begrip ‘administratieve overheid’ door de hoogste rechtscolleges: het nemen 

                                                                                                                                                   
algemeen belang vervulde en onderworpen was aan de controle van de overheid. Het Hof oordeelde dat “een 
NV, ook al is zij opgericht door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan een verregaande 
controle van de overheid, maar die geen beslissingen kan nemen die derden binden, haar privaatrechtelijk 
karakter niet verliest” (Cass. 14 februari 1997 (NV Gimvindus), Arr. Cass. 1997, 221). Dit werd bevestigd in het 
BATC-arrest (Cass. 10 september 1999 (BATC), A.J.T. 1999-00, 504, noot F. VANDENDRIESSCHE en 
Arr.Cass. 1999, 1083). 
100 “Instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en 
gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke 
of wetgevende macht, [zijn] in beginsel administratieve overheden […], in zoverre hun werking door de 
overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden” (Cass. 14 februari 
1997 (NV Gimvindus), Arr. Cass. 1997, 221). Zie ook: Cass. 10 september 1999 (NV Brussels Airport 
Company), Arr. Cass. 1999, 1083; F. VANDENDRIESSCHE, “De invulling van het begrip administratieve 
overheid na de arresten Gimvindus en BATC van het Hof van Cassatie”, R.W. 2000-01, 497-506. 
101 “Instellingen die zijn opgericht door privé-personen, maar erkend door de federale overheid, de overheid van 
de gemeenschappen en de gewesten, de provincies of gemeenten, [kunnen] administratieve overheden […] zijn 
in de zin van artikel 14, mits hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen 
kunnen nemen die derden binden, meer bepaald door de eigen verplichtingen tegenover anderen eenzijdig te 
bepalen of door verplichtingen van die anderen eenzijdig vast te stellen” (Cass. 6 september 2002 (Meulenijzer), 
NjW 2002, 130 en R.W. 2002-03, 817, concl. Adv.-Gen. BRESSELEERS; Cass. 6 september 2002 (Leman), 
NjW 2002, 123 en R.W. 2002-03, 819, concl. Adv.-Gen. BRESSELEERS). 
102 De discussie rond de draagwijdte van het begrip ‘administratieve overheid’ heeft in het bijzonder gewoed met 
betrekking tot het contentieux van de vrije onderwijsinstellingen. Nadat de Raad van State gedurende jaren 
private onderwijsinstellingen als administratieve overheden kwalificeerde, ten minste wat betreft hun eenzijdige 
handelingen die derden binden, was de Raad van State in 2001 – dus na de Gimvindus-rechtspraak – hierop 
teruggekomen in het arrest Deschutter, waarbij de Raad zich onbevoegd verklaarde (R.v.St., Deschutter, nr. 
93.289, 13 februari 2001, A.J.T. 2000-01, 758, noot L. VENY, R.W. 2000-01, 1388, noot R. VERSTEGEN en 
R.R.D. 2000, 525, advies R. HENSENNE, noot X. DELGRANGE) De Raad van State stelde (opnieuw) de 
organieke verbondenheid met de overheid als een absolute vereiste voor een kwalificatie als administratieve 
overheid voorop: "overwegende, ambtshalve, dat de bestreden beslissing gewezen is door de examencommissie 
van een instelling van het vrij onderwijs; dat die instelling is opgericht door privé-personen; dat privé-personen 
de werkwijze ervan regelen en in voorkomend geval zouden kunnen beslissen ze af te schaffen; dat zulk een 
instelling, die geen organieke band heeft met de overheid, niet beschouwd kan worden als een administratieve 
overheid in de zin van artikel 14 [R.v.St.-Wet]”. Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof hebben deze 
rechtspraak veroordeeld (Cass. 6 september 2002 (Meulenijzer), NjW 2002, 130, R.W. 2002-03, 817, concl. 
Adv.-Gen. BRESSELEERS; Cass. 6 september 2002 (Leman), NjW 2002, 123, R.W. 2002-03, 819, concl. Adv.-
Gen. BRESSELEERS; Arbitragehof nr. 41/2003, 9 april 2003, J.dr.Jeun. 2003, afl. 225, 46, noot D. 
DELVAUX, NjW 2003, 1187) en de Raad van State heeft zich inmiddels ook terug aangesloten bij zijn vroegere 
rechtspraak en deze strikt organieke interpretatie van het begrip ‘administratieve overheid’ verlaten (R.v.St., Van 
den Brande, nr. 120.143, 4 juni 2003, NjW 2003, 1191 en T.Gem. 2004, 77, noot S. VAN GRASSE; R.v.St., 
Zitoumi, nr. 120.131, 4 juni 2003, NjW 2003, 1190 en T.O.R.B. 2003-04, 145, noot F. ORNELIS); S. LUST, 
“Wat is een administratieve overheid?”, NjW 2004, 1047. 
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van eenzijdig bindende beslissingen is een noodzakelijke voorwaarde opdat – minstens103 – 
privaatrechtelijke organisaties als administratieve overheden zouden kunnen worden 
beschouwd. 

B. Kwalificatieproblemen 

70. Over de criteria ter kwalificatie van een ‘administratieve overheid’ en het gewicht dat 
aan deze criteria wordt verleend, is het laatste woord nog niet geschreven. De voornaamste 
kwalificatieproblemen bestaan voor de functionele criteria, al zijn ook de organieke criteria 
niet zonder meer duidelijk.104 De belangrijkste problemen vormen zich rond de kwalificatie 
van een taak als een ‘taak van algemeen belang’ en rond het gezagscriterium. Enerzijds 
betreffen deze problemen de invulling van de beslissingsbevoegdheid en anderzijds het 
gewicht dat aan deze beslissingsbevoegdheid wordt gegeven. 

Met betrekking tot de kwalificatie van een dienstverlening als een ‘taak van algemeen belang 
wordt in het derde deel uitvoerig ingegaan. Daar worden ook de verschijningsvormen van een 
taak die als ‘van algemeen belang’ beschouwd wordt, uiteengezet. 

71. Eenzijdige beslissingsbevoegdheid – Het Hof van Cassatie heeft het gezagscriterium 
geëxpliciteerd als “de bevoegdheid de eigen verplichtingen tegenover anderen eenzijdig te 
bepalen of verplichtingen van die anderen eenzijdig vast te stellen”105; de Raad van State 
heeft dit dan weer gedefinieerd als “de exorbitante bevoegdheid om in het rechtsverkeer ter 
verwezenlijking van doeleinden die van algemeen belang zijn eenzijdig anderen bindende 
verplichtingen te kunnen opleggen, meer bepaald door de eigen verplichtingen tegenover 
anderen eenzijdig te bepalen, of door de verplichtingen van die anderen eenzijdig vast te 
stellen, welke verplichtingen onder meer kunnen bestaan in het moeten erkennen of 
ondergaan van bevoegdheden of rechten welke door het met het openbaar gezag toegerust 
orgaan aan derden worden gegeven”.106 

Het gezagscriterium is in de praktijk moeilijker te hanteren dan het lijkt en noopt tot een 
voorafgaand onderzoek naar de aard van de bevoegdheden die aan de betreffende partij(en) 
werden toebedeeld.107 Het probleem hierbij is dat het vaak onduidelijk is welke beslissingen 
van privaatrechtelijke instellingen kunnen worden gekwalificeerd als ‘eenzijdige 
                                                
103 DE STAERKE bekritiseert de rechtsleer die de Gimvindus-rechtspraak interpreert “alsof de 
imperiumbevoegdheid slechts geldt voor privaatrechtelijke rechtspersonen (bv. F. VANDENDRIESSCHE, “De 
invulling van het begrip administratieve overheid na de arresten Gimvindus en BATC van het Hof van Cassatie”, 
R.W. 2000-01, 497-506), dan wel alsof de imperiumbevoegdheid slechts geldt voor privaatrechtelijke 
rechtspersonen die een taak van algemeen belang vervullen (bv. S. BAETEN, “Variaties op 
zelfstandigheidsthema’s: enkele bedenkingen over de tweewegenleer en het annulatiecontentieux naar aanleiding 
van het Cassatie-arrest van 8 november 1996”, C.D.P.K. 1999, 98-100)” (J. DE STAERKE, “Wat is een 
administratieve overheid? De Cassatie-arresten van 6 september 2002”, T.B.P. 2003, 64). 
104 V. VERDEYEN, “Administratieve overheden: een organieke nuancering van de functionele benadering”, 
C.D.P.K. 2006, 328-329. 
105 Cass. 6 september 2002 (Meulenijzer), R.W. 2002-03, 817, concl. Adv.-Gen. BRESSELEERS. 
106 R.v.St., Scheuermann, nr. 19.776, 27 juli 1979. 
107 Daarbij stelt VERBIEST dat “de Raad van State niet altijd even goed wordt voorgelicht door de partijen […]. 
Het is overigens begrijpelijk dat een verwerende partij niet erg behulpzaam is om aan te tonen dat zij ‘derden kan 
binden’. Het mogelijke resultaat is immers dat de Raad zijn rechtsmacht aanvaardt en haar beslissing in 
voorkomend geval zal nietig verklaren […]” (D. VERBIEST, “Jurisdictionele rechtsbescherming tegen de 
overheid: is monisme de remedie?”, R.W. 2003-04, 1248). 
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verplichtingen die derden binden’. In de rechtsleer worden heel wat vragen opgeworpen, 
bijvoorbeeld rond het toepassingsgebied van het gezagscriterium108, de mate van 
betrokkenheid van de bestemmeling109 en het eenzijdig karakter van beslissingen die kaderen 
binnen bepaalde contractuele relaties110, waarbij verwezen moet worden naar de bevoorrechte 
positie van de overheid in een contractsverhouding. Hieruit besluit VANDENDRIESSCHE dat 
‘de’ eenzijdige beslissing niet bestaat, maar dat hoogstens sprake is van ‘meer of minder’ 
eenzijdigheid.111 

72. In de rechtspraak over de ‘administratieve overheden’ is het gebrek aan eensgezindheid 
en duidelijkheid betreffende de gezagshandelingen weer naar boven gekomen in het 
socialehuisvestingscontentieux. Het Hof van Cassatie heeft in het arrest van 10 juni 2005 met 
betrekking tot de sociale huisvestingsmaatschappijen het gezagscriterium erg strikt 
geïnterpreteerd112, zelfs dermate dat de vraag kan gesteld worden naar de mogelijkheid van 
privaatrechtelijke instellingen om ten aanzien van derden bindende beslissingen te nemen. 
Waar de Raad van State het wederinkooprecht, het voorkooprecht en het sociaal beheersrecht 
van de sociale huisvestingsmaatschappijen – opgenomen in de Vlaamse Wooncode – als 
voorbeelden van de gezagsbevoegdheid van de sociale huisvestingsmaatschappij heeft 
aangehaald113, zegt het Hof van Cassatie in het arrest van 10 juni 2005 “dat uit deze artikelen 
enkel blijkt dat de decreetgever onder bepaalde voorwaarden aan de sociale 
huisvestingsmaatschappij rechten toekent opzichtens derden; dat uit deze artikelen niet kan 
worden afgeleid dat aan de sociale huisvestingsmaatschappijen een beslissingsbevoegdheid 
wordt verleend om beslissingen te nemen die derden binden”.114 De Raad van State heeft zich 
op 19 januari 2006 – zonder argumentatie – aangesloten bij deze Cassatierechtspraak.115 
Nochtans kan in bovenvermelde bepalingen worden gelezen dat indien aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan, de sociale huisvestingsmaatschappij het recht heeft een bepaalde 

                                                
108 Enkel bepalend voor privaatrechtelijke rechtspersonen, enkel voor privaatrechtelijke rechtspersonen die een 
taak van algemeen belang vervullen en bepalend voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instellingen, maar 
ruimer te interpreteren. 
109 Wat betreft dit laatste discussiepunt stelt PAQUES dat naast het onderscheid tussen eenzijdige beslissingen 
waarbij al dan niet een medewerking van de derde vereist is, een onderscheid kan gemaakt worden in de soort 
van betrokkenheid bij of medewerking aan de gezagshandeling. Zo onderscheidt hij de gezagshandelingen, 
waartoe de overheid slechts kan overgaan wanneer de betrokkene hem hiertoe uitnodigt – zoals het afleveren van 
een vergunning – en de gezagshandelingen gesteund op de instemming van de derde bestemmeling – zoals de 
toekenning van een steunmaatregel (M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, 
Brussel, Story-Scientia, 1991, 21 en 86). 
110 M. DUFAU, Les sujétions exorbitantes du droit commun en droit administratif, Parijs, L’Harmattan, 2000, 
193; D. D’HOOGHE en M. GELDERS, “De eenzijdige wijziging van de met de overheid gesloten contracten: 
overheidsopdrachten, publiek-private samenwerkingscontracten en concessies van openbare dienst”, in X. (ed.), 
De eenzijdige wijziging van een contract, Brussel/Mechelen, Bruylant/Kluwer, 2003, 95-145. 
111 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 144-148. 
112 Cass. 10 juni 2005, Pas. 2005, 1273, concl. Adv.-Gen. BRESSELEERS, C.D.P.K. 2006, 420, noot V. 
VERDEYEN. 
113 R.v.St. nr. 131.122, 6 mei 2004, R.A.B.G. 2004, 943, noot F. VANDENDRIESSCHE. 
114  Cass. 10 juni 2005, Pas. 2005, 1273, concl. Adv.-Gen. BRESSELEERS, C.D.P.K. 2006, 420, noot V. 
VERDEYEN. Tot diezelfde conclusie was eerste auditeur STEVENS reeds gekomen in de zaak die heeft geleid tot 
het arrest van de Raad van State van 6 mei 2004, waartegen het cassatieberoep werd ingesteld; de Raad van State 
heeft de redenering en conclusie van de auditeur niet gevolgd. De redenering van STEVENS wordt wel bevestigd 
in de conclusie van advocaat-generaal BRESSELEERS bij het cassatiearrest van 10 juni 2005, welke wordt gevolgd 
door het Hof van Cassatie zelf. 
115 R.v.St. nr. 153.942, 19 januari 2006, T.B.P. 2006 9, 558, samenvatting J. STEVENS. 
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rechtshandeling te stellen, zoals de wederinkoop. Dit gebeurt niet automatisch; de sociale 
huisvestingsmaatschappij dient in elke afzonderlijke situatie, waarbij aan de voorwaarden van 
artikel 84 Vlaamse Wooncode is voldaan de beslissing te nemen al dan niet over te gaan tot de 
wederinkoop.116  

Deze rechtspraak van het Hof van Cassatie, lijkt een discretionair element binnen de 
gezagsbevoegdheid te vereisen.117 De conclusie van het Hof van Cassatie in het arrest van 10 
juni 2005 dat uit de onderzochte artikelen “enkel rechten voortvloeien van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen opzichtens derden en dat hier geen beslissingsbevoegdheid kan 
worden afgeleid”, roept vragen op. Het recht hebben om een bepaalde beslissing naar een 
derde toe te nemen in een bepaald afgelijnd geval, impliceert niet noodzakelijkerwijze de 
afwezigheid van een beslissingsbevoegdheid. Indien het Hof van Cassatie dit wel wenst mee 
te geven, lijkt het dat het Hof een discretionair element vereist om te kunnen besluiten tot de 
‘imperiumbevoegdheid’. Ook in ander recente Cassatiearrest kan de aanzet tot een 
discretionair element binnen het gezagscriterium gelezen worden. Zo valt in het cassatiearrest 
van 28 oktober 2005118 met betrekking tot het gezagscriterium te lezen dat het 
Bodemsaneringsfonds voor Tankstations – de VZW BOFAS – “op grond van door het 
samenwerkingsakkoord nauwkeurig opgelegde criteria handelt en geen eigen 
beslissingsmacht heeft, geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden”.  

73. Indien daadwerkelijk een discretionair element wordt vereist, wordt het gezagscriterium 
de facto dusdanig beperkt dat in de praktijk het organieke criterium weer het grootste belang 
zal krijgen. Het gevolg hiervan lijkt een organieke nuancering van de functionele benadering 
van het administratieve overheidsbegrip (dat de voorbije jaren in de rechtspraak ontwikkeld 
is) te zijn. Enkel die instellingen, die als voldoende organiek verbonden met de overheid 
worden beschouwd, zullen op die manier nog als administratieve overheden worden 
gekwalificeerd. Indien daadwerkelijk een discretionaire bevoegdheid vereist zal worden, 
zullen immers heel wat functionele administratieve overheden, zoals bepaalde 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, niet langer als administratieve overheden 
gekwalificeerd kunnen worden. Dit gaat een brug te ver. Meer nog, deze enge interpretatie 
van het begrip ‘administratieve overheid’ lijkt niet overeen te stemmen met wat de wetgever 
voor ogen had, wanneer hij de reglementering, waarin het begrip ‘administratieve overheid’ 
gehanteerd wordt, uitvaardigde.119  

                                                
116 V. VERDEYEN, “Administratieve overheden: een organieke nuancering van de functionele benadering”, 
C.D.P.K. 2006, 333-337. 
117 Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen de gebonden en de discretionaire bevoegdheden van de 
overheid. In geval van gebonden bevoegdheden bepaalt een wettelijk voorschrift de inhoud en/of het voorwerp 
van de beslissing die het bestuur moet nemen zodra de gestelde voorwaarden zijn vervuld. Er is sprake van 
discretionaire bevoegdheid indien aan het bestuur appreciatievrijheid wordt gelaten over de wijze waarop de 
toegekende bevoegdheid wordt uitgeoefend en het bestuur de oplossing kan kiezen die hem het meest gepast 
lijkt, binnen de grenzen van de wet (J. PUT, “Discretionaire bevoegdheden in het socialezekerheidsrecht”, in D. 
SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm, 

liber amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 347-348). 
118 Cass. 28 oktober 2005, Pas. 2005, 2060, concl. G. DUBRULLE. 
119 In het verleden zijn pogingen gedaan om op wetgevend niveau het begrip ‘administratieve overheid’ te 
omschrijven; hierbij werd zelfs niet uitgegaan van de verplichting voor private instellingen derden eenzijdig te 
kunnen binden opdat zij als een ‘administratieve overheid’ zouden gekwalificeerd kunnen worden. In de 
parlementaire stukken ter voorbereiding van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen 
werd een amendement ingediend dat de ‘administratieve overheid’ omschreef als “de federale administratie, 
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PUT merkt terecht op dat “een wisseling lijkt te gebeuren tussen kwalificatie en gevolgen van 
kwalificatie. Het is niet omdat een rechtspersoon beslissingsbevoegdheid heeft dat hij een 
administratieve overheid is. Omdat de wetgevende of de uitvoerende macht van oordeel was 
dat de uitvoering van een opdracht van zodanig belang was, heeft de betrokken rechtspersoon 
voor die uitvoering de ‘exorbitante bevoegdheid’ van de eenzijdige beslissingsmacht 
gekregen”.120 

74. Derde – Daarnaast kan de vraag gesteld worden naar de relevantie en betekenis van de 
‘derde’ in het gezagscriterium.121 Vaak wordt enkel gesproken over ‘beslissingsbevoegdheid’ 
van de instelling122; de ‘derde’ wordt in dit geval beschouwd als de bestemmeling van de 
gezagshandeling. Deze opvatting wordt gesteund door de definitie die het Hof van Cassatie 
zelf gegeven heeft aan het gezagscriterium: “de eigen verplichtingen tegenover anderen 
eenzijdig te bepalen of verplichtingen van die anderen eenzijdig vast te stellen”.123 De andere 
– en striktere – interpretatie van het gezagscriterium houdt in dat de gezagshandeling niet 
enkel verbindend moet zijn voor de bestemmeling, maar ook voor ‘derden’.124 

75. Gewicht – Een derde vraag rond het gezagscriterium is deze naar het ‘gewicht’ van het 
gezagscriterium. Naast een striktere interpretatie van de beslissingsbevoegdheid en het 
‘derdenbegrip’, lijkt de rechtspraak ook geleidelijk te evolueren naar de kwalificatie van het 
gezagscriterium als een beslissend criterium, in plaats van een uitsluitingscriterium. Zo wordt 
enkel het gezagscriterium onderzocht in het cassatiearrest van 10 juni 2005. Het valt op dat – 
ondanks de kwalificatievragen die kunnen worden gesteld bij de andere criteria – de nadruk 
steeds meer komt te liggen op het gezagscriterium. Het gezagscriterium incorporeert immers 
enerzijds een organiek en anderzijds een – tweede – functioneel element. Het organieke 
element, terug te vinden in de beslissingsbevoegdheid, is de rechtsfiguur van de erkenning. 
LUST en STEEN argumenteren dat “aangezien het nemen van eenzijdige bindende beslissingen 
een prerogatief van de overheid is en normaal gezien enkel de openbare macht de 
bevoegdheid heeft eenzijdige beslissingen te nemen die derden binden, moet worden 
aangenomen dat de overheid die aan een privaatrechtelijke instelling dergelijke exorbitante 

                                                                                                                                                   
openbare instelling en vergelijkbare openbare dienst welke onder een federale administratieve overheid 
ressorteert, alsmede de private persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging, die door de federale overheid met 
het uitoefenen van een federale openbare dienstverlening is belast” (Wetsontwerp tot invoering van een 
ombudsman, Parl.St. Senaat 1993-94, nr. 999/2, 40; J. DELTOUR, “De bevoegdheid van de federale 
ombudsmannen wat de instellingen van de sociale zekerheid betreft”, T.S.R. 1998, 226). 
120 J. PUT, “Van ‘administratieve overheid’ naar ‘overheidstaak’: hoe functioneler, hoe beter?”, in X. (ed.), Ad 

amicissimum amici scripsimus: vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, die keure, 2004, 240. 
121 In het arrest Meulenijzer wordt in de Nederlandse tekst een onderscheid tussen ‘derden’ en ‘anderen’ 
gemaakt, waar in de Franse tekst enkel over ‘tiers’ wordt gesproken (Cass. 6 september 2002 (Meulenijzer), NjW 

2002, 130 en R.W. 2002-03, 817, concl. Adv.-Gen. BRESSELEERS). De vraag stelt zich of dit verschil relevant 
is (D. VERBIEST, “Jurisdictionele rechtsbescherming tegen de overheid: is monisme de remedie?”, R.W. 2003-
04, 1248). 
122 J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1998, 116; S. LUST en B. 
STEEN, “Welles nietes over vrije onderwijsinstellingen, administratieve overheden en rechtsbescherming”, 
T.O.R.B. 2002-03, 320-321. 
123 Cass. 6 september 2002 (Meulenijzer), R.W. 2002-03, 817, concl. Adv.-Gen. BRESSELEERS. 
124 R.v.St. nr. 120.143, 4 juni 2003, NjW 2003, 1191, noot F. CHARLIER, R.W. 2004-05, 1587, noot R. 
VERSTEGEN, T.O.R.B. 2003-2004, 145, noot F. ORNELIS; T.Gem. 2004, 77, noot S. VAN GARSSE. 
Dit is bijvoorbeeld niet het geval bij de uitsluiting van een leerling; deze beslissing heeft enkel uitwerking tussen 
de partijen en geen enkel gevolg ten opzicht van derden (R.v.St. nr. 132.434, 15 juni 2004, APM 2004, 150; 
R.v.St. nr. 159.070, 22 mei 2006, A.P.M. 2006, 114). 
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bevoegdheid toekent, deze instelling noodzakelijk erkent”.125 De Raad van State oordeelt dat 
de wetgever zelf de bevoegdheid toekent om bindende beslissingen te nemen, zoals “het 
afleveren van diploma’s met rechtsgevolgen, wat niets anders kan betekenen dan dat de 
wetgever de vrije universiteiten heeft erkend om een opdracht van algemeen belang uit te 
oefenen”.126 Hierin is niet enkel de erkenning, maar ook het algemeen belang – functioneel 
criterium – terug te vinden. Het verlenen van een zekere inhoudelijke beslissingsbevoegdheid 
aan een instelling vereist dat deze instelling werkelijk gericht is met het oog op het met 
verrichten van de openbare dienstactiviteit nagestreefde algemeen belang.127 

Hier kan tegenin gebracht worden dat waar het imperiumcriterium in de rechtspraak rond de 
figuur van de ‘administratieve overheid’ als beslissend uitsluitingscriterium geldt, dit niet het 
geval lijkt bij de kwalificatie van een taak van ‘algemeen belang’. Het eenzijdig verbindend 
optreden is dan wel een overheidsprerogatief, maar zeker niet het enige instrument dat de 
(administratieve) overheid gebruikt. In toenemende mate worden privaatrechtelijke 
instrumenten gebruikt door de overheid, al dan niet in de uitoefening van taken van algemeen 
belang. Zo hanteert de overheid steeds meer de overeenkomst en de wilsovereenstemming om 
doelstellingen en beleid te realiseren.128 Het lijkt dus een stap te ver te zijn om aan te 
kondigen dat voor privaatrechtelijke instellingen enkel nog het gezagscriterium dient 
onderzocht te worden. 

C. De overheidstaak als alternatief criterium 

76. Nood aan alternatief – De hierboven omschreven kwalificatieproblemen tonen aan dat 
het afbakenen van het toepassingsgebied van administratieve regelgeving aan de hand van het 
administratieve overheidsbegrip op heel wat moeilijkheden stuit. Zelfs voor er sprake was van 
het discretionair element werd het gezagscriterium reeds als ‘juridisch achterhaald’ 
bestempeld.129 Bovendien is het conceptueel moeilijk om bepaalde instellingen zoals 
vakbonden en onderwijsinstellingen als ‘overheden’ te bestempelen. In de rechtsleer werd dan 
ook gepleit voor de absolute voorrang van het organieke criterium130, dan wel van een 
functioneel criterium.131 Aangezien de afbakening niet (meer) enkel betrekking heeft op de 
bevoegdheidsbepaling van de Raad van State, maar ook – steeds meer – op de 
rechtsbescherming van de burger, is een strikt functioneel criterium het best te 
verantwoorden. In het verhaal van de rechtsbescherming van de burger is het immers niet 
zozeer belangrijk wie een bepaalde beslissing neemt, maar wel wat een bepaalde beslissing 
inhoudt. Het functioneel element is hier dus primair, het organieke element kan dan in een 

                                                
125 S. LUST en B. STEEN, “Welles nietes over vrije onderwijsinstellingen, administratieve overheden en 
rechtsbescherming”, T.O.R.B. 2003-04, 330 en 335. 
126 R.v.St. Franssens, nr. 21.467, 16 oktober 1981, Arr. R. v.St. 1981, 1438 en R.W. 1981-82, 1139. 
127 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 434. 
128 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 144. 
129 Verslag van Eerste Auditeur J. STEVENS bij het arrest van de Raad van State van 27 april 1999, T. Aann. 
2001, 164. 
130 M. BOES, “De administratieve overheid: een ondefinieerbaar begrip?”, in X. (ed.), Ad amicissimum amici 

scripsimus: vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, die keure, 2004, 29-30. 
131 J. PUT, “Van ‘administratieve overheid’ naar ‘overheidstaak’: hoe functioneler, hoe beter?”, in X. (ed.), Ad 

amicissimum amici scripsimus: vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, die keure, 2004, 240-244 (overheidstaak); 
F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 318 
(bestuurshandeling). 
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latere fase in de redenering een plaats krijgen, of zelfs helemaal uit de kwalificatieprocedure 
verdwijnen. 

77. Overheidstaak – Een functionele benadering van de problematiek, aan de hand van het 
overheidstakenbegrip, komt aan deze conceptuele kritiek tegemoet.132 Als instellingen 
meewerken aan taken van algemeen of openbaar belang, zijn ze in de uitoefening daarvan 
gehouden zich te gedragen naar de eisen die aan elk overheidsoptreden kunnen worden 
gesteld, zoals de gelijke behandeling, de motivering… zonder dat zij hiervoor als 
(administratieve) overheid moeten worden gekwalificeerd. Wel dienen zij in de uitoefening 
van een ‘overheidstaak’ te voldoen aan een aantal garanties, opgenomen in bestuursrechtelijke 
regels, waaraan zij als louter privaatrechtelijke instelling met private taak en privaat belang 
niet onderworpen zijn.133  

78. Uitgangspunten zijn en moeten zijn dat wanneer privaat initiatief in de overheid wordt 
ingeschakeld de overheid opteert de uitvoering over te laten aan het privaat recht, tenzij voor 
strikt noodzakelijke afwijkingen in het algemeen belang, en dat deze privaatrechtelijke 
instellingen hun privaatrechtelijk statuut behouden. Het is zinloos deze privaatrechtelijke 
instellingen van zodra ze een bepaalde ‘publieke’ taak opnemen om te vormen tot semi-
publieke instellingen134; de conceptueel correctere figuur van de overheidstaak heeft geen 
gevolgen voor het statuut van de instelling, maar verbindt enkel bijzondere eisen aan de 
uitvoering van bepaalde taken, ongeacht het statuut van de uitvoerder. 

De vraag is evenwel wat de kwalificatiecriteria zijn van de overheidstaak. Het gaat net zoals 
het geval is voor het ‘algemeen belang’ om een begrip met een wisselende inhoud.135 Maar de 
overheidstaak heeft ook een vaste kern, bijvoorbeeld deze opdrachten opgenomen in de 

                                                
132 De ‘bestuurshandeling’ is een andere functionele optie ter afbakening van het begrip ‘administratieve 
overheid’, die vertrekt vanuit de R.v.St.-Wet. De Raad van State moet zich immers uitspreken over de 
wettelijkheid van een beslissing; het is dan ook logisch om de bevoegdheid van de Raad van State te koppelen 
aan die beslissing. Cruciaal bij het bepalen van het publiekrechtelijke karakter van een beslissing is daarbij niet 
of de persoon die ze neemt verbonden is met de overheid, of een publiekrechtelijke, dan wel een 
privaatrechtelijke rechtsvorm heeft; wel is na te gaan of de overheid op die beslissing een belangrijke 
zeggenschap kan uitoefenen. Die zeggenschap komt tot uiting in de organieke verbondenheid van de beslissende 
persoon met de overheid of uit de publiekrechtelijke rechtsvorm, maar kan ook voortvloeien uit andere 
elementen, zoals erkenning, toezicht, een beheersovereenkomst, het toekennen van subsidies… (F. 
VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 318-319). 
133 J. PUT, “Van ‘administratieve overheid’ naar ‘overheidstaak’: hoe functioneler, hoe beter?”, in X. (ed.), Ad 

amicissimum amici scripsimus: vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, die keure, 2004, 240. 
Vgl. Arbitragehof nr. 166/2004, 28 oktober 2004, overw. B.3, waarin het Grondwettelijk Hof ook voor 
intercommunales een onderscheid maakt tussen activiteiten in het algemeen belang – in casu gemeentelijk 
belang – en andere activiteiten: “wanneer de intercommunales activiteiten uitoefenen die kunnen worden 
beschouwd als behorend tot de behartiging van doelstellingen van gemeentelijk belang, dienen die activiteiten te 
worden gekwalificeerd als activiteiten die ‘in hoedanigheid van overheid’ worden verricht, ongeacht de vraag of 
het gaat om activiteiten waarvoor de intercommunales in concurrentie treden met andere economische 
operatoren”. 
134 Er kan hierbij gedacht worden aan de vreemde evolutie in de Vlaamse welzijnszorg waarin 
welzijnsvoorzieningen, zoals dagcentra in de zorg voor personen met een handicap, centra voor algemeen 
welzijnswerk en rusthuizen, recent als ‘bestuursinstanties’ werden gekwalificeerd (V. VERDEYEN en J. PUT, 
“Openbaarheid van bestuur in de Vlaamse welzijnsvoorzieningen”, T.S.R. 2005, 515-571). 
135 B. VERMEULEN, “De publieke taak: een veel-zijdig begrip”, in J. SAP, B. VERMEULEN en C. 
ZOETHOUT (eds.), De publieke taak, Deventer, Kluwer, 2003, 20-26. 
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Grondwet als sociale grondrechten.136 Daarnaast kan verwezen worden naar de 
verschijningsvormen en kenmerken, die uiteengezet worden in de ‘leer van het algemeen 
belang’ (infra randnr. 116). De wetgever gaat mee in deze redenering, wanneer hij afstapt van 
het begrip ‘administratieve overheid’ en opteert voor een ander toepassingsgebied in recente 
bestuursrechtelijke regelgeving, zoals het Vlaamse Decreet Openbaarheid Bestuur, waarin de 
nadruk ligt op de belasting met een taak van algemeen belang in de kwalificatie van een 
instelling als ‘bestuursinstantie’.137 

79. Het probleem bij het gebruik van deze alternatieve functionele criteria is dat steeds 
teruggekoppeld wordt naar dezelfde achterliggende elementen en criteria, zoals deze gebruikt 
worden bij het begrip ‘administratieve overheid’, waaraan dus opnieuw dezelfde 
kwalificatieproblemen gekoppeld zullen worden. Wel wordt een antwoord geboden aan het 
probleem van het ‘gewicht’ van de criteria: er wordt duidelijk aangegeven dat het functioneel 
element het hoofdcriterium is. Bovendien ontstaat er een conceptuele correctheid indien de 
publiekrechtelijke instellingen administratieve overheden of diensten zijn en de activiteiten 
van privaatrechtelijke instellingen als ‘overheidstaken’ kunnen worden gekwalificeerd. 

AFDELING III. ZIJN SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN ADMINISTRATIEVE 
OVERHEDEN? 

§1. Publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 

80. De publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen hebben een publiekrechtelijke 
rechtsvorm, oorspronkelijk als instellingen van openbaar nut (onder categorie D)138, vandaag 
als openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ).139 Zij worden traditioneel in hun 
geheel als administratieve overheden gekwalificeerd.140 Dit geldt niet enkel voor de OISZ, 
maar ook voor andere publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, zoals de Kas der 
Geneeskundige verzorging van de NMBS. 

81. Privaatrechtelijke verhoudingen? – Wat indien deze instellingen privaatrechtelijke 
diensten aanbieden? Hierbij kan verwezen worden naar de DOSZ en naar de RVP die een 
dienstverlening aanbieden die ook op de markt door private marktspelers wordt aangeboden, 
namelijk een aanvullend pensioen.141 Op het vlak van de mededinging kan het 
publiekrechtelijke karakter van een instelling niet verhinderen dat wordt overgegaan tot 
kwalificatie als onderneming indien er een economische activiteit wordt uitgeoefend (infra 
randnr. 181). Anderzijds zou het met betrekking tot het bestuursrechtelijke administratieve 
                                                
136 L. BESSELINK, “De publieke taak en de sociale grondrechten; de betrekkelijke waarde van sociale 
grondrechten”, in J. SAP, B. VERMEULEN en C. ZOETHOUT (eds.), De publieke taak, Deventer, Kluwer, 
2003, 95. 
137 Art. 3, 1°, c Decreet Openbaarheid Bestuur. 
138 Onder de Wet Toezicht Parastatalen. 
139 Onder de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
140 J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1998, 110-114. 
141 K.B. 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers 
bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst, B.S. 14 november 2003, err. B.S. 19 
december 2003. Deze activiteit is onderworpen aan de controle van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen. 
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overheidsbegrip dan weer conceptueel onjuist zijn om een openbare instelling voor bepaalde 
niet-overheidstaken als strikt privaatrechtelijke rechtspersoon te behandelen. De OISZ blijft 
immers een openbare instelling, wat gevolgen heeft op vlak van personeelsstatuut, 
goederenstatuut en ook wat betreft de wijze waarop deze omgaat met de burger. 

82.  Administratieve overheid? – Is een organieke administratieve overheid nog wel een 
administratieve overheid, wanneer zij andere taken dan deze van openbare dienst uitoefent? 
Voor privaatrechtelijke administratieve overheden werd een functioneel onderscheid in de 
taken reeds in 1965 door de Raad van State gemaakt.142 De rechtspraak van Cassatie 
betreffende ‘administratieve overheden’ kent echter een groter belang toe aan het ‘organieke 
criterium’; dit wordt versterkt in de recente evolutie. Hieruit haalde VANDENDRIESSCHE een 
tegenargument voor de functionele opsplitsing van taken van organieke administratieve 
overheden: “in de zaak Bataille overwoog Cassatie dat een NV haar privaatrechtelijk karakter 
niet verliest om reden dat zij opgericht is door de overheid en onderworpen is aan 
overheidstoezicht”.143 VANDENDRIESSCHE maakt hierbij de theoretische bedenking dat “in 
dezelfde zin zou kunnen worden overwogen dat een publiekrechtelijke onderneming haar 
publiekrechtelijk statuut niet verliest om reden dat de nagestreefde doelstellingen niet van 
algemeen belang zijn […]”.144  

83. Indien voor privaatrechtelijke instellingen een opdeling wordt gemaakt aan de hand van 
het ‘type’ van taak dat zij uitvoeren, is het echter te verantwoorden dat dit ook gebeurt voor 
de taken uitgevoerd door de publiekrechtelijke instellingen. De Raad van State past deze 
functionele opdeling toe, vanuit een evolutie waarin steeds aan het organieke criterium een 
beperkter belang werd verbonden dan gebeurde door het Hof van Cassatie. “Gelet op het 
duaal karakter van De Post die nochtans één, door de overheid opgerichte en gecontroleerde 
rechtspersoon blijft, kan wat zijn functioneren betreft een onderscheid worden gemaakt tussen 
zijn optreden als overheidsinstelling wanneer hij diensten verricht in het kader van de 
openbare dienst waarmee hij is belast enerzijds en zijn zuiver commerciële activiteiten 
anderzijds”.145 Nu vandaag het organieke criterium opnieuw aan belang wint, zal ook wat 
betreft de publiekrechtelijke instellingen het onwaarschijnlijk zijn dat een functionele 
opdeling naar gelang de uitgevoerde taak zal worden gehanteerd in de rechtspraak. 

84. Gevolgen – Wat zijn de gevolgen van deze functionele opsplitsing van taken van een 
organieke administratieve overheid? Het bepalen van de gevolgen van deze rechtspraak dient 
te gebeuren met voldoende aandacht voor de rechtszekerheid van de burger, die in contact 
treedt met een overheid en ervan zal uitgaan dat deze zich ook als overheid zal gedragen. 
VANDENDRIESSCHE kan hierbij opnieuw gevolgd worden: “zodra een beslissing deels 
betrekking heeft op een taak [van algemeen belang], hoe klein dit aandeel ook is, [treedt een 
publiekrechtelijke instelling] op als een administratieve overheid”.146 Met betrekking tot de 
publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen zal met andere woorden voor elke taak 
moeten worden nagegaan of deze minstens deels verband houdt met een taak van algemeen 

                                                
142 R.v.St. nrs. 11328 en 11329, 24 juni 1965. 
143 Cass. 14 februari 1997, R.W. 1996-97, 1433, concl. G. DUBRULLE. 
144 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2003, 274. 
145 R.v.St. Vanhecke, nr. 116.800, 10 maart 2003, T.B.P. 2004, 239, http://www.raadvst-consetat.be. 
146 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2003, 275-276. 
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belang. Hiermee wordt evenwel opnieuw naar een moeilijk te definiëren functioneel concept 
verwezen (infra randnr. 117). 

§2. Privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 

85. Algemeen – Wat betreft de kwalificatie van privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen als ‘administratieve overheden’ kan verwezen worden naar het 
doctoraal proefschrift omtrent administratieve sancties in de sociale zekerheid, waarin PUT 
een kwalificatieanalyse van socialezekerheidsinstellingen als ‘administratieve overheden’ 
maakt.147 Deze analyse wordt niet overgedaan; wel wordt hierop voortgebouwd. In deze 
paragraaf wordt bekeken of privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen in het licht van de 
recente rechtspraak (nog) als administratieve overheden kunnen en moeten worden 
gekwalificeerd. Voor de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen kan de 
kwalificatieanalyse niet op een algemene overkoepelende wijze gebeuren, gezien de 
verscheidenheid aan (types van) uitvoeringsinstellingen en de onderscheiden band met de 
overheid, bevoegdheid en toepasselijke regelgeving. 

86. Organieke criteria – Organiek zijn deze socialezekerheidsinstellingen privaatrechtelijk 
van aard; zij werden niet opgericht door de overheid. Wel worden de verschillende 
privaatrechtelijke instellingen erkend door de overheid, wordt – minstens voor een deel – hun 
werking bepaald door de overheid en staan zij onder toezicht van de overheid. Hieruit kan 
worden afgeleid dat het organieke element – waarbij een formele band met de overheid 
volstaat148 – aanwezig is voor de kinderbijslagfondsen, de uitbetalingsinstellingen, de 
ziekenfondsen en de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen.  

De arbeidsongevallenverzekering is een buitenbeentje in de Belgische sociale zekerheid. Na 
een veroordeling door het Hof van Justitie149 heeft België het beheersinstrument van de 
machtiging van de arbeidsongevallenverzekeraars moeten opgeven (infra randnr. 519). 
Hoewel onderworpen aan een zekere vorm van bijzonder overheidstoezicht, lijken er 
onvoldoende organieke elementen aanwezig in de regelgeving met betrekking tot de 
arbeidsongevallenverzekeraars opdat vandaag in de rechtspraak van een voldoende formele 
band tussen de overheid en de arbeidsongevallenverzekeraar zou worden gesproken. Mijns 
inziens zijn de verschillende sturingsinstrumenten ten aanzien van de 
arbeidsongevallenverzekeraars, die in dit proefschrift beschreven worden, evenwel een bewijs 
van een beperkte, maar voldoende organieke band om minstens aan de organieke criteria van 
het administratieve overheidsbegrip te voldoen. 

Gezien de beperkte formele band tussen de overheid en de arbeidsongevallenverzekeraar, lijkt 
het evenwel – gezien de huidige stand van zaken in de rechtspraak – onwaarschijnlijk dat de 
arbeidsongevallenverzekeraars als administratieve overheden zullen worden gekwalificeerd. 
Ook vóór de aanpassing van de Arbeidsongevallenwet aan de Europese Schaderichtlijn kon 
betwijfeld worden of deze privaatrechtelijke verzekeraars als administratieve overheden 
konden worden beschouwd: het betreft immers op winst gerichte private verzekeraars. Toch 

                                                
147 J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1998, 107-126. 
148 Cass. 6 september 2002 (Meulenijzer), NjW 2002, 130 en R.W. 2002-03, 817, concl. Adv.-Gen. 
BRESSELEERS; Cass. 6 september 2002 (Leman), NjW 2002, 123 en R.W. 2002-03, 819, concl. Adv.-Gen. 
BRESSELEERS 
149 H.v.J. 18 mei 2000, nr. C-206/98, Comm. EG t/ België, R.W. 2000-01. 
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moet opgemerkt worden dat de arbeidsongevallenverzekering nog steeds erg verschilt met de 
andere verzekeringscontracten: het contract wordt gesloten tussen de verzekeraar en de 
werkgever van de sociaal verzekerde en artikel 55 van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat 
geen enkel vervalbeding van het verzekeringscontract mag worden ingeroepen door de 
verzekeraar tegen personen die rechten op de vergoeding kunnen laten gelden. De prestaties, 
die de getroffenen kunnen genieten, worden daarenboven volledig bij wet (en niet in het 
verzekeringscontract) vastgelegd. 

87. Functionele criteria – De (meeste) privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 
beschikken over een voldoende formele band met de overheid om (indien zij ook aan de 
functionele criteria voldoen) als administratieve overheden gekwalificeerd te worden. 
Aangezien zij geen organieke administratieve overheden zijn, zoals de OISZ, zullen zij nooit 
in hun geheel als administratieve overheden worden gekwalificeerd, maar slechts voor zover 
zij voldoen aan de functionele criteria, zoals het uitvoeren van een taak van algemeen belang. 
Blijft de – moeilijkste – vraag naar het gezagscriterium te onderzoeken voor de verschillende 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen.  

In de uitvoering van de sociale zekerheid worden voortdurend beslissingen genomen omtrent 
de rechten van een rechthebbende op een bepaalde prestatie of uitkering. Het nemen van 
dergelijke beslissingen kan gepaard gaan met het uitvoeren van een beoordeling van een 
bepaalde toestand waarin de rechthebbende zich bevindt; de uitslag van deze beoordeling 
bepaalt in welke richting een beslissing wordt genomen. Er kan hieruit geen algemene 
conclusie getrokken worden; voor elk concreet geval zal de rechter moeten nagaan of een 
bepaalde beslissing kadert binnen de gezagsbevoegdheid en of de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstelling, bij het stellen van deze rechtshandeling, optreedt als een 
administratieve overheid (en zich dus ook als een (administratieve) overheid dient te 
gedragen). Voor deze analyse kan opnieuw verwezen worden naar het doctoraal proefschrift 
van PUT, waarin ook voorbeelden van de beslissingsbevoegdheid van de verschillende 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen werden opgenomen, in elk geval toch wat 
betreft de kinderbijslagfondsen, de ziekenfondsen, de sociale verzekeringsfondsen voor 
zelfstandigen en de arbeidsongevallenverzekeraars. Voor de uitbetalingsinstellingen van de 
werkloosheidsuitkering werd geen beslissingsbevoegdheid teruggevonden.150 

88. Gelet op de recente – erg strikte – invulling van het gezagscriterium en het 
‘derdenbegrip’ binnen dit gezagscriterium (in het socialehuisvestingscontentieux), kan de 
vraag gesteld worden naar de mogelijkheid van privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen om überhaupt nog als administratieve overheden gekwalificeerd 
te worden. Daarnaast kan, voor wat de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen betreft, 
verwezen worden naar een arrest van de Raad van State van 2002 waarin in het algemeen 
werd geoordeeld dat “considérant que les caisses privées sont des organismes de droit privé 
qui n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions unilatérales obligatoires à l’égard de leurs 
affiliés[…]; que les caisses privées n’ont dès lors pas la qualité d’autorité administrative 
[…]”.151 De Raad van State heeft in casu zelfs geen concrete beslissing of rechtshandeling 
getoetst aan het gezagscriterium, hetgeen nochtans noodzakelijk is in het kwalificatieproces 
van privaatrechtelijke instellingen. 

                                                
150 J. PUT, Adminstratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1998, 117-118. 
151 R.v.St. nr. 102.787, 23 januari 2002, A.P.M. 2002, afl. 2, 35 (verkort). 
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Indien de aanzet tot de invoeging van een discretionair element en een strikte interpretatie van 
het ‘derdenbegrip’, zoals de recente rechtspraak laat uitschijnen, zich doorzet, moeten de 
rechtshandelingen van privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen in dit licht opnieuw 
worden bekeken. In de sociale zekerheid komen heel wat beslissingsmomenten voor, waarbij 
het zowel kan gaan om gebonden beslissingen als om discretionaire beslissingen. Indien een 
discretionair element vereist wordt152, zullen de gebonden bevoegdheden niet meer onder de 
gezagsbevoegdheid gekwalificeerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de 
herzieningsbeslissing: artikel 17 van de Wet Handvest Sociaal Verzekerde bepaalt dat in 
geval van vergissing “de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe 
beslissing neemt”. De socialezekerheidsinstelling heeft hier geen beslissingsvrijheid, maar 
moet steeds een nieuwe beslissing nemen, zowel in het geval deze uitvalt in het voordeel van 
de sociaal verzekerde als in diens nadeel153; de wet schrijft de inhoud van de beslissing voor 
die moet worden genomen indien de gestelde voorwaarde(n) is (zijn) vervuld. Wat betreft de 
herziening, is er voor de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen dus geen 
discretionair element aanwezig en moet er rekening gehouden worden met een verdere 
evolutie in de rechtspraak, waardoor de herziening mogelijks niet meer onder de 
beslissingsbevoegdheid zal ressorteren. Een ander voorbeeld is het afzien van een sanctie door 
het ziekenfonds: wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt, is hij verplicht binnen een 
bepaalde periode na de aanvang van de ongeschikhteid een geneeskundig getuigschrift toe te 
sturen aan de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling. Indien hij deze 
formaliteit niet tijdig vervult, zal het recht op uitkeringen pas later ingaan. Van deze sanctie 
kan de verzekeringsinstelling echter afzien, namelijk in de behartigingswaardige gevallen. 
Deze beslissing kan maar genomen worden op eensluidend advies van de leidend ambtenaar 
van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV. De facto wordt dus de beslissing genomen 
door het RIZIV, maar juridisch gezien wordt de beslissing door het ziekenfonds genomen 
omdat deze – en niet het RIZIV – de effectieve schuldenaar is van de uitkering.154 Gezien de 
vereiste van een eensluidend advies van het RIZIV, lijkt de beslissingsruimte van het 
ziekenfonds erg klein en kan opnieuw getwijfeld worden aan de wijze waarop de rechtspraak 
deze beslissing zal kwalificeren.  

Voor de uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsuitkeringen kon reeds voor de recente 
strikte interpretatie door de rechtspraak getwijfeld worden aan de kwalificatie van deze 
instellingen als administratieve overheden, gezien zij niet lijken te beschikken over een 
beslissingsbevoegdheid.155 

89. Overheidstaak – Zoals hierboven duidelijk is geworden, is de reglementering waarvan 
het toepassingsgebied gebruik maakt van het begrip administratieve overheid, afhankelijk van 

                                                
152 Waarbij de vraag kan gesteld worden of de beoordelingsvrijheid voldoende is, dan wel dat een beleidsvrijheid 
vereist is. Met beoordelingsvrijheid wordt verwezen naar de bevoegdheid vage begrippen, zoals 
‘behartenswaardige toestand’, in te vullen. Met beleidsvrijheid wordt verwezen naar de bevoegdheid naar eigen 
oordeel een beslissing al dan niet te nemen of de inhoud ervan te bepalen (J. PUT, “Discretionaire bevoegdheden 
in het socialezekerheidsrecht”, in D. SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS 
(eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm, Liber amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
352). 
153 W. VAN EECKHOUTTE, “Terugvordering en herziening”, in J. PUT (ed.), Het handvest van de sociaal 

verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die keure, 1999, 172. 
154 Art. 9 Verordening Arbeidsongeschiktheid, art. 58ter Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen. 
155 J. PUT, Administratieve sancties in de sociale zekerheid, Brugge, die keure, 1998, 119. 
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de (wisselvalligheid van de) rechtspraak. Op zich is dit geen probleem en het grote voordeel is 
dat niet steeds de wet dient gewijzigd te worden indien een bepaalde instelling wordt 
opgericht of erkend, die onder deze reglementering dient te ressorteren. Toch kunnen er 
vragen worden gesteld met betrekking tot de geschiktheid van het ‘gezagscriterium’ als 
uitsluitingscriterium en ipso facto met betrekking tot het begrip ‘administratieve overheid’ an 

sich, zeker indien de strikte invulling zich doorzet. Het is duidelijk dat een functionele 
invulling van het begrip ‘administratieve overheid’ op socialezekerheidsgebied beter op zijn 
plaats is. Dat bepaalde privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen wel en andere niet als 
administratieve overheden worden gekwalificeerd en, bij kwalificatie, dit slechts gebeurt voor 
een beperkt aantal rechtshandelingen van de socialezekerheidsinstelling156, zorgt voor 
onduidelijkheid en rechtsonzekerheid. Door de rechtsbescherming van de burger-sociaal 
verzekerde te laten afhangen van een louter functioneel begrip als overheidstaak, zou meer 
eenvormigheid en rechtszekerheid gecreëerd worden. Al de socialezekerheidsinstellingen 
zouden dan – ongeacht de formele band met de overheid – voor zover zij de sociale zekerheid 
uitvoeren, zich dienen te gedragen als een overheid. 

Het is ook conceptueel correcter om commerciële instellingen, zoals de arbeids-
ongevallenverzekeraars, niet als overheden te kwalificeren, maar als privaatrechtelijke 
instellingen – aan de kwalificatie van de instelling wijzigt er niets – die in de uitvoering van 
de arbeidsongevallenverzekering een overheidstaak behartigen en dus aan de verzekerden de 
nodige – hieraan verbonden – waarborgen dienen te bieden. Op deze manier ontstaat geen 
verwarrende situatie waarin een privaatrechtelijke instelling nu eens wel en dan weer niet als 
een overheid wordt beschouwd. 

AFDELING IV. VERWANTSCHAP MET STURING 

90. Door privaatrechtelijke instellingen op te richten of gebruik te maken van bestaande 
privaatrechtelijke instellingen, verliest de overheid niet de eindverantwoordelijkheid voor de 
sociale zekerheid (of een andere taak van algemeen belang). Daarom werd het begrip 
‘administratieve overheid’ gehanteerd, waardoor privaatrechtelijke instellingen – indien 
gekwalificeerd als administratieve overheid – zich als een overheid dienen te gedragen, toch 
voor zover zij eenzijdige rechtshandelingen stellen, die derden binden. Nu dit begrip na een 
functionele uitbreiding, opnieuw steeds restrictiever – en organieker – wordt geïnterpreteerd, 
vallen logischerwijze ook opnieuw de garanties naar de sociaal verzekerde toe, verbonden aan 
de kwalificatie van socialezekerheidsinstellingen als administratieve overheden, weg.  

Het is echter niet omdat bepaalde privaatrechtelijke instellingen niet als administratieve 
overheden (zouden) worden gekwalificeerd dat elke vorm van rechtsbescherming verdwijnt. 
Naast de Raad van State blijft voor de burger de normale rechtsprekende procedure voor de 
arbeidsgerechten bestaan; ook wat betreft de preventieve rechtsbescherming blijft een aantal 
garanties gelden. Zo blijven de instellingen onderworpen aan de verplichting van behoorlijk 
handelen, die enerzijds kan worden ingeschreven in sectorspecifieke reglementering en die 
anderzijds ook voortvloeit uit de algemene zorgvuldigheidsplicht binnen het 

                                                
156 S. LUST en B. STEEN, “Welles nietes over vrije onderwijsinstellingen, administratieve overheden en 
rechtsbescherming”, T.O.R.B. 2003-04, 334. 
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aansprakelijkheidsrecht.157 Zo kan men van een zorgvuldige socialezekerheidsinstelling 
verwachten dat zij enkel beslissingen neemt indien en voor zover deze redelijk verantwoord 
zijn.158 

91. De wetgever heeft dit op vlak van sociale zekerheid – al dan niet bewust – opgevangen 
door in bepaalde socialezekerheidsreglementering, waarin (administratiefrechtelijke) garanties 
geboden worden aan sociaal verzekerden, af te wijken van de afbakening via het begrip 
administratieve overheid. Zo wordt het toepassingsgebied van de Wet Handvest Sociaal 
Verzekerde en de Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid ad nominatim afgebakend. In deze 
afbakening worden alle publiekrechtelijke en privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, 
betrokken bij de uitvoering van de sociale zekerheid, opgenomen. Ook deze garanties gelden 
dus los van de kwalificatie als administratieve overheid. 

Ook de andere ‘sturingsinstrumenten’ die de eindeverantwoordelijke overheid hanteert ten 
aanzien van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, zoals de 
erkenning, de bestuursovereenkomst, de gereguleerde marktwerking en de bijhorende 
keuzevrijheid, het toezicht… zijn niet geënt op het administratieve overheidsbegrip. De 
sturingsinstrumenten worden ofwel in de sectorale regelgeving ingeschreven ofwel van 
toepassing verklaard op ad nominatim vermelde socialezekerheidssectoren of 
socialezekerheidsinstellingen. 

AFDELING V. BESLUIT 

92. In het begrippenkader kwamen de gekoppelde begrippen sturing – sturingsinstrumenten 
en socialezekerheidsinstellingen – administratieve overheid aan bod. 

93. Sturing – De sturing is een vorm van gerichte beïnvloeding in een bepaalde context die 
uitgaat van de overheid. Vanuit de verschillende benaderingswijzen van sturing werd 
geopteerd de instrumentele en de formeel-juridische visies op sturing in de rest van het 
onderzoek voorop te stellen. De instrumentele benadering van het sturingsconcept gaat ervan 
uit dat de overheid beleidsinstrumenten inzet om beleidsdoelstellingen te realiseren. De 
formeel-juridische visie benadert sturing vanuit de wetgeving. De (uitvoering van de) sturing 
is te plaatsen binnen de drie grote sturingsmechanismen, namelijk de hiërarchie, het netwerk 
en de markt. De facto zal de sturing van de socialezekerheidsinstellingen plaatsvinden binnen 
een geïntegreerd sturingsmechanisme, waarbij zowel de hiërarchische positie van de overheid, 
de marktwerking en de netwerkverhoudingen een belangrijke plaats innemen. 

94. Een sturingsinstrument is een extern beleidsinstrument, dat gericht is op het sturen van 
een bepaald deel van de maatschappij. In dit onderzoek worden de formeel-juridische 

                                                
157 Voor een uitgebreide analyse van de rechtsbescherming tegen privaatrechtelijke instellingen, die niet (langer) 
als ‘administratieve overheden’ worden gekwalificeerd, zie S. LUST en B. STEEN, “Welles nietes over vrije 
onderwijsinstellingen, administratieve overheden en rechtsbescherming”, T.O.R.B. 2003-04, 337-353. 
Ook wordt wat de preventieve rechtsbescherming betreft, steeds vaker gebruik gemaakt van alternatieve 
begrippen ter afbakening van het toepassingsgebied, zij het op gemeenschaps- en gewestniveau, zoals in het 
Decreet Openbaarheid Bestuur (bestuursinstantie) en het Klachtendecreet (bestuursinstelling). 
158 Het betreft hier dan een materiële motiveringsplicht, in tegenstelling tot de formele motiveringsplicht, die 
voortvloeit uit de Wet Motivering Bestuurshandelingen en wel enkel van toepassing is op administratieve 
overheden. 
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instrumenten van de overheid gericht op de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen opgenomen. Deze instrumenten kunnen de 
socialezekerheidsinstellingen op een directe of indirecte wijze sturen en focussen op de ex 

ante of de ex post beïnvloeding. Het nagestreefde sturingseffect is een dynamisch gegeven, 
waardoor ook de sturingsinstrumenten kunnen wijzigen bij een gewijzigde doelstelling. 

95. Instellingen – De onderzochte sturing gebeurt ten aanzien van de publiekrechtelijke en 
de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Het institutioneel pluralisme dat de 
Belgische sociale zekerheid kenmerkt, is via de Belgische politieke en sociale geschiedenis te 
verklaren. Het betrekken van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen in de sociale 
zekerheid en het gebruik maken van sturingsinstrumenten ten opzichte van deze instellingen 
kadert binnen een middensysteem, dat zich bevindt tussen de individualistische stelsels en de 
etatistische systemen. 

96. Het onderscheid tussen de publiekrechtelijke instellingen en de privaatrechtelijke 
instellingen is een organiek onderscheid. De oprichting van een rechtspersoon door een 
particulier betekent niet noodzakelijk dat deze rechtspersoon in alle omstandigheden een 
louter privaatrechtelijk karakter behoudt. Via het administratieve overheidsbegrip wordt een 
gedeeltelijk ‘overheidskarakter’ toegekend aan bepaalde privaatrechtelijke instellingen. Dit is 
evenwel geen eenduidig begrip; recent werden in de rechtspraak een aantal aanzetten tot 
wijziging van de invulling gegeven, waarbij de functionele benadering enerzijds zeer strikt 
werd toegepast en anderzijds organiek werd genuanceerd. 

De publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen worden traditioneel in hun geheel als 
administratieve overheden gekwalificeerd. De privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 
zijn daarentegen niet gezamenlijk te kwalificeren, maar dienen afzonderlijk aan de toets van 
de organieke en functionele criteria te worden onderworpen. Voor de kinderbijslagfondsen, de 
uitbetalingsinstellingen, de landsbonden en ziekenfondsen en de sociale verzekeringsfondsen 
kan de organieke band met de overheid worden vastgesteld. Ten aanzien van de 
arbeidsongevallenverzekeraars lijken er onvoldoende organieke elementen aanwezig opdat 
vandaag in de rechtspraak van een voldoende formele band tussen de overheid en de 
arbeidsongevallenverzekeraar zal gesproken worden. De kinderbijslagfondsen, de 
landsbonden en ziekenfondsen, de sociale verzekeringsfondsen en de 
arbeidsongevallenverzekeraars beschikken daarnaast over de bevoegdheid eenzijdig bindende 
beslissingen te nemen, al kan recente rechtspraak hier eveneens voor twijfel zorgen. Voor de 
uitbetalingsinstellingen van de werkloosheidsuitkering is dit niet het geval.  

Hieruit kan besloten worden dat vandaag nog kan worden uitgegaan van de kwalificatie als 
administratieve overheid van de landsbonden en ziekenfondsen, de kinderbijslagfondsen en de 
sociale verzekeringsfondsen.  

97. De kwalificatieproblemen waarmee het administratieve overheidsbegrip te kampen 
heeft, tonen aan dat het afbakenen van het toepassingsgebied van administratieve regelgeving 
aan de hand van het administratieve overheidsbegrip op heel wat moeilijkheden stuit. 
Bovendien is het conceptueel moeilijk om privaatrechtelijke instellingen als ‘overheden’ te 
bestempelen. Het begrip ‘overheidstaak’ vormt een (strikt) functioneel alternatief voor het 
administratieve overheidsbegrip. De uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid zou dan 
voor elke socialezekerheidsinstelling als een overheidstaak gekwalificeerd worden. Al de 



 55 

socialezekerheidsinstellingen zouden dan – ongeacht de formele band met de overheid – voor 
zover zij de sociale zekerheid uitvoeren, zich dienen te gedragen als een overheid. 
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DEEL III: NOODZAAK EN MOGELIJKHEID 
SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN TE 

STUREN
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ALGEMEEN 

98. In het onderzoekskader werd als onderzoeksuitgangspunt aangehaald dat de overheid 
een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van de sociale zekerheid. Deze 
bijzondere verantwoordelijkheid wordt ingevuld enerzijds via de verschillende wettelijke 
regelingen en anderzijds via de sturing van de bij de uitvoering van de sociale zekerheid 
betrokken socialezekerheidsinstellingen. De kwaliteit van de dienstverlening geboden door de 
socialezekerheidsinstellingen aan de sociaal verzekerden bepaalt immers mee of de sociaal 
verzekerden tijdig de correcte uitkering ontvangen.  

De noodzaak om socialezekerheidsinstellingen te sturen kan worden afgeleid uit het 
grondrecht op sociale zekerheid. Het algemeen belang bevat dan weer de bevoegdheidsgrond 
van de overheid om instellingen te sturen, zelfs indien deze een privaatrechtelijke rechtsvorm 
hebben aangenomen. 

HOOFDSTUK I. NOODZAAK 
SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN TE STUREN 

99. Historische evolutie – De verantwoordelijkheid van de overheid voor de sociale 
zekerheid is historisch tot stand gekomen via een evolutie van private verzekering over 
sociale verzekering tot sociale zekerheid. Via de sociale verzekering werden de sociale 
voorzieningen (gedeeltelijk) gesocialiseerd en werden eisen gesteld aan de ‘aanbieders’ om de 
betrouwbaarheid van deze verzekering te garanderen. In de hierop volgende evolutie naar 
sociale zekerheid, waarbij de verplichte aansluiting een feit werd, werd naast de aanpassing 
van de bijdragehoogte aan het inkomensniveau en het toevertrouwen van het beheer aan 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, een overheidswaarborg van de prestaties 
op lange termijn ingevoerd.159 De stap van sociale verzekering naar sociale zekerheid wordt 
met andere woorden gezet op het ogenblik dat een gemeenschap zich realiseert dat alle 
individuele en particuliere inspanningen, eender in welke mate zij door de overheid worden 
ondersteund, niet bij machte zijn om de leden van de gemeenschap een werkelijke, 
betrouwbare bestaanszekerheid te geven, maar dat dit een opdracht voor de Staat is.160 

Deze stap naar sociale zekerheid met overheidsgarantie vond zijn oorsprong in het politieke 
klimaat van de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen eisten van de geallieerden een 
socialezekerheidssysteem, waarbij de sociale zekerheid als burgerrecht werd ingevoerd, zodat 
de Europese industrie gelijkaardige lasten zou moeten dragen als de Amerikaanse op basis 
van de New Deal politiek van president Roosevelt. Deze evolutie bracht een verschuiving met 
zich van privaatrechtelijk naar publiekrechtelijk, van contractueel naar administratief en van 
arbeidsrechtelijk naar humanitair.161 

                                                
159 J. VAN LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE en D. 
VOORHOOF (eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 104. 
160 Aan deze gewaarwording werd een aantal teksten gekoppeld, zoals het Atlantisch Charter en het Beveridge 
Report (J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 
34). 
161 J. VAN LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE en D. 
VOORHOOF (eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 103. 
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100. Recht op sociale zekerheid – Het recht op sociale zekerheid werd geproclameerd in de 
‘Verklaring van Philadelphia’ bij de heroprichting van de Internationale Arbeidsorganisatie na 
de oorlog en werd opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 
1948 (artikel 22 en 25). Van daaruit is het recht op sociale zekerheid verder opgenomen in 
verschillende internationale verdragen, zoals in artikel 9 van het Internationaal Verdrag 
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR), artikel 12 van het Europees 
Sociaal Handvest (ESH) en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind (IVRK).162 

Daarnaast werd (pas) in 1994 de sociale zekerheid als (sociaal) grondrecht in artikel 23 van de 
gecoördineerde Belgische Grondwet ingeschreven.163 Het project van de sociale zekerheid 
was toen al voltooid; het grondrecht vormde voor de uitbouw van het stelsel geen 
inspiratiebron. De opname van nieuwe sociale grondrechten was wel de uitdrukking van de 
nieuwe rol die voor de Staat op het einde van de twintigste eeuw was weggelegd. 

101. Juridische waarde – De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een 
verklaring waar uitsluitend moreel gezag van uitgaat. De verdragen inzake economische, 
sociale en culturele rechten hebben geen directe werking in de Belgische rechtsorde en zijn 
evenmin op internationaal vlak afdwingbaar. Dit betekent niet dat deze verdragen geen 
betekenis hebben in de interne rechtsorde. Via de standstill-verplichting genieten zij toch een 
zekere afgezwakte vorm van directe werking, doordat deze verplichting zich ertegen verzet 
dat België na de inwerkingtreding van het verdrag maatregelen zou nemen die afbreuk zouden 
doen aan het reeds gerealiseerde niveau van de erin vervatte grondrechten. Omdat de directe 
werking van het ESH en het IVESCR doorgaans ontkend wordt, wordt aangenomen dat de 
daarmee overeenstemmende bepalingen uit het IVRK evenmin directe werking hebben.164 

Wat de draagwijdte van artikel 23 van de Grondwet betreft, werd – na een verschillende visie 
tussen Kamer en Senaat – tijdens de parlementaire voorbereiding aanvaard dat het directe 
werking ontbeert.165 Deze houding is wellicht ingegeven door de vrees om de overheid 
verplichtingen op te leggen inzake het verstrekken van socialezekerheidsprestaties die ze om 
budgettaire redenen toch niet kan nakomen. Ondanks de parlementaire voorbereiding wordt in 
de rechtsleer geoordeeld dat een zekere vorm van directe werking aan artikel 23 kan worden 
toegekend. Hiervoor dient de regel voldoende duidelijk, precies en onvoorwaardelijk te 
worden geformuleerd (objectieve element). Is dat het geval, dan kan de burger er een 
afdwingbaar subjectief recht aan ontlenen. Het morele element dat de grondwetgever in een 
subjectief recht moet hebben willen voorzien, verliest meer en meer aan belang.166 Indien er 

                                                
162 J. PUT, “Social Security Rights”, in J. VAN LANGENDONCK (ed.), The right to social security, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, 187-188; ISSA Initiative ‘Strengthening the security in social security’ – National 
reports, Genève, ISSA, 2003, 2, http://www.issa.int/pdf/initiative/reports/2ULeuven.pdf; J. VAN 
LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE en D. VOORHOOF (eds.), En 

toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 105. 
163 G. MAES, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 2003, 393-397. 
164 W. BLOCKEN, K. DEWEERDT, I. VAN DER STRAETE en V. VERDEYEN, “Welzijnsrecht in het kielzog 
van de sociale zekerheid”, in D. SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), 
Sociale zekerheden in vraagvorm, liber amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 46. 
165 M. STROOBANT, “Ontstaan en draagwijdte van art. 23 Grondwet houdende toekenning van sociale 
grondrechten”, T.S.R. 1994, 221. 
166 A. ALEN, J. CLEMENT, W. PAS, P. PEETERS en J. VAN NIEUWENHOVE, “Het federale België in de 
gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994”, R.W. 1993-94, 1345. MAES pleit voor een vermoeden van 
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directe werking wordt toegekend aan artikel 23 van de Grondwet – wat niet algemeen wordt 
aanvaard door de (hoge) rechtspraak –, is het subjectief recht van de sociaal verzekerde een 
recht dat kan worden uitgeoefend tegen een bepaalde socialezekerheidsinstelling die 
bijvoorbeeld verzuimt een uitkering te betalen; de sociaal verzekerde verwerft niet op basis 
van een ‘inbreuk’ door een socialezekerheidsinstelling een subjectief recht tegen de Staat. Dit 
subjectief recht op de prestatie waarop de sociaal verzekerde recht heeft, bestaat echter reeds 
op grond van de sectorale regelgeving. Hiervoor is een beroep op artikel 23 van de Grondwet 
overbodig. Ook het afdwingen van een bepaald beleid blijft onmogelijk; de naleving van deze 
bepaling is immers afhankelijk van politieke beleidskeuzes, waardoor bij het toezicht hierop 
zeer omzichtig te werk moet worden gegaan.167 

102. De afwezigheid van de tussenkomst door de rechter verhindert niet dat de sociale 
grondrechten een juridische waarde hebben. Wellicht is het belangrijkste 
werkingsmechanisme van artikel 23 van de Grondwet de standstillverplichting. Deze houdt 
voor de overheid een verbod in om maatregelen te nemen die aanzienlijk dalen onder het 
beschermingsniveau dat reeds gerealiseerd is. De rechtsonderhorige kan bij de rechter 
opkomen tegen zulke ‘regressieve maatregelen’.168 Toch mag ook het belang van deze 
verplichting niet worden overschat. In de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof wordt de 
standstillverplichting zo begrepen dat het enkel een verbod inhoudt op een ‘aanzienlijke’ 
achteruitgang.169 In concreto kan bijvoorbeeld dat achteruitgangsverbod de bepalingen 
uitsluiten die het reeds vastgestelde bedrag van de socialezekerheidsuitkeringen aanzienlijk 
(kunnen) verlagen of nog die de toekenning ervan (kunnen) doen afhangen van aanvullende 
fundamentele voorwaarden bovenop deze welke reeds zijn gesteld. 

103. Verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid – Hoewel de inhoud van het recht op 
sociale zekerheid geen duidelijke afbakening en invulling kent, is er wel een duidelijk gevolg 
met betrekking tot de overheidsverantwoordelijkheid aan het recht op sociale zekerheid te 
verbinden.170 Ongeacht de juridische afdwingbaarheid, beschikken de sociale grondrechten 
over ‘rechtskracht’ en als gevolg hiervan is de naleving en de eerbiediging verplicht. Deze 
rechtskracht volgt uit de fundamenten van de rechtsstaat, de ‘rule of law’.171  

                                                                                                                                                   
afdwingbaarheid van grondwettelijke bepalingen, dat kan worden weerlegd doordat het objectieve (en eventueel 
het subjectieve) element afwezig is (G. MAES, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen, 
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168 J. LECLRECQ, “Sécurité sociale: stop ou encore?”, J.T. 2007, 611; G. MAES, De afdwingbaarheid van 
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De afdwingbaarheid van het recht op sociale zekerheid ten aanzien van de wetgever kan dan 
erg beperkt zijn, door de normatieve geladenheid is ook de rechtspolitieke betekenis van de 
sociale grondrechten ten aanzien van de overheid aanzienlijk.172 De sociale grondrechten zijn 
bindend voor de wetgever als een instructienorm173 en brengen een morele en politieke 
verantwoordelijkheid in het geding.174 Met andere woorden, de sociale grondrechten worden 
aangewend om het overheidsbeleid richting te geven en de wetgever te instrueren.175 Het gaat 
daarbij ook om relatief blijvende instructienormen ten aanzien van een wisselende 
wetgevende macht. Publieke belangen kunnen dan wel wijzigen bij het wisselen van de 
wetgevende macht, de instructienormen opgenomen in de Grondwet kunnen maar na de 
bijzondere procedure van grondwetswijziging aangepast worden. Als ultieme  rechter omtrent 
de vraag of de wetgever de sociale grondrechten eerbiedigt, treedt uiteindelijk de kiezer op.176 

104. Invulling – Hoe moet de overheidsverantwoordelijkheid verbonden aan het grondrecht 
op sociale zekerheid worden ingevuld? Wat vaststaat, is dat de erkenning van een grondrecht 
niet inhoudt dat de Staat de exclusieve uitvoering van dit grondrecht dient te verzorgen. De 
Staat moet met andere woorden niet noodzakelijkerwijze zelf voor de verstrekking van de 
nodige socialezekerheidsprestaties en diensten instaan. Hij kan dit uitbesteden aan andere 
instellingen of organisaties of het overlaten aan regionale of plaatselijke overheden. 

De invulling van het recht op sociale zekerheid geeft de nationale wetgever ruimte de rol van 
de Staat binnen het socialezekerheidssysteem vorm te geven. De Staat kan in de uitvoering 
van de sociale grondrechten een variërende rol spelen, waarbij de gehanteerde 
sturingsinstrumenten aangepast zijn aan deze rol. Totale staatsafwezigheid op het vlak van 
sociale zekerheid is niet langer een optie; ook indien gekozen wordt voor een (strikt) 
privaatrechtelijke vormgeving van de sociale zekerheid draagt de Staat de 
eindverantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid ten aanzien van elke sociaal 
verzekerde.177 

105. Een nieuwe internationale oriëntatie op het recht op sociale zekerheid toont aan dat 
verschillende types van verplichtingen voor de Staat voortvloeien uit de sociale grondrechten. 
Zo heeft het ‘Committee on Economic, Social and Cultural Rights’ via general comment 
nummer 19178 de invulling van het recht op sociale zekerheid, opgenomen in het IVESCR, 
proberen te verduidelijken aan de hand van essentiële elementen (beschikbaarheid, 
toegankelijkheid en behoorlijkheid van de uitkeringen) en drie types van verplichtingen die 
voortvloeien uit het recht op sociale zekerheid. 
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(1) De verplichting to respect wordt ingevuld als het respect opbrengen door de Staat voor het 
in het Verdrag opgenomen recht, wat inhoudt dat de Staat verboden wordt iets te doen dat 
een inbreuk vormt op een recht of op een vrijheid. Bepaalde rechten kunnen worden 
gewaarborgd door de onthouding door de overheid en door de erkenning van de sociaal-
grondrechtelijke vrijheid van de burger.179 Op vlak van de sociale zekerheid heeft de 
Economische en Sociale Raad gepreciseerd dat dit onder meer inhoudt dat de Staat afziet 
van interventies die gelijke toegang verhinderen, maar ook deze die “arbitrarily or 
unreasonably interfere with institutions that have been established by individuals or 
corporate bodies to provide social security”.180 

Het louter eerbiedigen van de autonomie van de burgers volstaat niet opdat voldaan is aan 
de verplichtingen voortvloeiend uit het grondrecht op sociale zekerheid, de Staat moet ook 
actief optreden.181 

(2) De verplichting to protect houdt de Staat een meer actieve functie voor; niet als inrichter, 
maar als regulator van de sociale zekerheid, waarbij bijvoorbeeld de negatieve gevolgen 
van marktwerking via regelgeving worden gecorrigeerd of via regelgeving ‘derde partijen’ 
ervan worden weerhouden de gelijke toegang tot de sociale zekerheid te belemmeren. De 
overheid moet de rechten en vrijheden van zijn burger effectief beschermen en moet zijn 
gezag aanwenden om dit ook van medeburgers te eisen.182 “Where social security schemes 
[…] are operated or controlled by third parties, State parties retain the responsibility of 
administering the national social security system and ensuring that private actors do not 
compromise equal, adequate, affordable and accessible social security. To prevent such 
abuses an effective regulatory system must be established which includes framework 
legislation, independent monitoring, genuine public participation and imposition of 
penalities for non-compliance”183. 

(3) De verplichting to fulfill vereist ten slotte wel een positieve actie van de Staat. De Staat 
moet de voorwaarden scheppen opdat de de burger het recht op sociale zekerheid 
gerealiseerd ziet. Met betrekking tot de sociale zekerheid houdt dit in dat van de Staat de 
nodige maatregelen verwacht worden om de sociale zekerheid te faciliteren, te promoten 
en te verschaffen. Blijven deze maatregelen achterwege, dan wordt het grondrecht 
geschonden.184 

106. Verantwoordelijkheidsgradatie – VAN LANGENDONK benadrukt dat aan het recht op 
sociale zekerheid als sociaal grondrecht een dubbele invulling zou moeten worden gegeven.185 
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De overheidsverantwoordelijkheid bestaat met betrekking tot het recht op sociale zekerheid 
immers met een onderscheiden gradatie in verantwoordelijkheid, die gebaseerd is op een 
onderscheiden gradatie in solidariteit. Een rechtmatige invulling van de 
eindverantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid gaat uit van de dubbele functie van de 
sociale zekerheid. De eerste functie is die van de minimumbescherming, de 
‘basisbescherming voor iedereen’ of nog, de sociale bijstand. De tweede rol van de sociale 
zekerheid is het verzekeren van een arbeidsinkomen. 

De Staat is ontegensprekelijk verantwoordelijk voor het ‘verschaffen’ van de sociale 
zekerheid, ingevuld als de garantie voor minimumprestaties, die eenieder een menswaardig 
bestaan garanderen, ook wat de financiering ervan betreft (infra randnr. 878). Deze 
eindverantwoordelijkheid is beperkter met betrekking tot de ‘loonverzekering’. Het is immers 
niet de taak van de overheid loonverschillen te bestendigen. Het zorgen voor deze 
bovenminimale inkomens is een rol voor de betrokkenen zelf. In zover dit 
verzekeringssysteem door de overheid georganiseerd wordt, zal het uiteraard aan de 
overheidsregels betreffende algemeenheid, toegankelijkheid en niet-discriminatie moeten 
beantwoorden, maar het zal alleszins in zijn toepassingsgebied beperkt zijn tot degenen die op 
een of andere manier een inkomen verdienen door arbeid. Door het systeem verplicht te 
maken voor alle werknemers heeft de overheid evenwel een deel van de verantwoordelijkheid 
op zich genomen. Hoewel de financiering idealiter louter gebeurt door de werkgevers en 
werknemers, moet de Staat garanties inschrijven in de wet zodat naar de deelnemers van de 
‘verplichte verzekering’ toe zowel financieel als organisatorisch kwaliteit kan worden 
gegarandeerd. Het gaat dan eerder om de verplichting van de overheid de sociale zekerheid te 
‘reguleren’ en te ‘faciliteren’. 

Dit onderscheid is gebaseerd op het onderscheid in de graad van solidariteit. Het niveau van 
de basisbescherming is dat van de nationale solidariteit, die zich uitstrekt tot het gehele 
grondgebied en tot alle ingezetenen van de ruimte waaraan men deze functie van de Staat wil 
toekennen. Het niveau van de verzekering van het arbeidsinkomen daarentegen, is dat van een 
beperkte solidariteit, tussen diegenen die deelnemen aan een zelfde verzekeringssysteem. 
Nochtans stelt men vast dat in al de landen van de Europese regio de overheid veel meer doet. 
Zij treedt actief op en behandelt de verzekering van het arbeidsinkomen als een essentieel deel 
van de sociale zekerheid, waar een groot deel van het socialezekerheidsbudget naar toe 
vloeit.186 

107. Naast een onderscheid in de graad van verantwoordelijkheid van de Staat voor de 
bijstand en de wettelijke sociale zekerheid, bestaat eveneens een gradatieverschil in 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid en deze van de 
tweede en derde pijler. Recente discussies naar aanleiding van de financiële crisis hebben de 
vraag naar de verantwoordelijkheidsgraad van de overheid voor dit meer privaatrechtelijke 
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niveau van sociale zekerheid opnieuw op de voorgrond geplaatst.187 Er kan immers niet 
omheen dat ook de aanvullende sociale verzekeringen zorgen voor sociale zekerheid sensu 

lato.
188 

108. Noodzaak – Afhankelijk van het (deel)systeem waarvoor in de uitvoering van de sociale 
zekerheid geopteerd wordt, bestaat een onderscheiden invulling van de 
staatsverantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid. Indien het systeem waarvoor geopteerd 
werd, faalt, kan het grondrecht worden ingeroepen om de Staat op zijn verantwoordelijkheid 
te wijzen.189 Gezien de verantwoordelijkheid van de overheid voor de uitvoering van de 
sociale zekerheid, ook indien deze door andere instanties gebeurt190, zal de overheid via 
‘sturing’ van deze instanties voorkomen dat de sociale zekerheid faalt en op die manier aan 
zijn verantwoordelijkheid tegemoet moeten komen. Aangezien de kwaliteit van uitvoering 
van de sociale zekerheid door de in de sociale zekerheid betrokken uitvoeringsinstellingen 
mee bepaalt of elke sociaal verzekerde tijdig de correcte uitkering of tegemoetkoming kijgt, 
bepaalt de kwaliteit van de werking van de socialezekerheidsinstellingen mee het niveau van 
de sociale zekerheid. Enkel op deze wijze kan de Staat er zich van vergewissen dat de 
uitvoering van de sociale zekerheid voldoet aan het niveau vereist door het grondrecht op 
sociale zekerheid. 
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HOOFDSTUK II. MOGELIJKHEID 
SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN TE STUREN 

AFDELING I. INTERNRECHTELIJKE MOGELIJKHEID 

§1. Openbare dienst 

109. Algemeen – Het openbare dienstbegrip verantwoordt het bijzonder optreden van de 
overheid ten aanzien van socialezekerheidsinstellingen. De Staat heeft immers de 
bevoegdheid de openbare dienst te regelen.191 Deze verantwoording is evenwel zowel 
organiek als functioneel erg beperkt, enerzijds omdat de openbare dienst als een organiek en 
hierdoor ‘verouderd’ begrip dient te worden beschouwd dat niet aan de nieuwe structuren van 
de rechtsstaat is aangepast en anderzijds omdat de verantwoording van de sturing wordt 
beperkt door de wetten van de openbare dienst. 

110. Organieke beperking – De openbare dienst werd door SUETENS terecht als een begrip in 
crisis beschouwd, waarvan de invulling onduidelijk is: organiek, functioneel, dan wel “als 
bijzonder rechtsstelsel” (als begrip dat aangeeft dat een situatie door het publiek recht wordt 
beheerst).192 Deze drie invullingen vielen vroeger dan wel samen, toen overheidstaken het 
monopolie van de overheid vormden; dat is niet langer het geval. De Staat is als 
marktdeelnemer beginnen op te treden, bepaalde overheidstaken zijn geprivatiseerd en 
nergens lijkt het nog betwist dat bij bepaalde openbare ondernemingen elke band met het 
openbare dienstbegrip ontbreekt.193 Ook heeft de Staat strikt privaatrechtelijke instellingen 
betrokken in de uitvoering van het beleid194, die niet als openbare dienst gekwalificeerd 
worden wegens het gebrek aan organieke band met de Staat. 

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat rijksuniversiteiten organieke openbare diensten 
zijn, waar vrije universiteiten rechtspersonen zijn naar privaat recht die een ‘taak van 
openbare dienst’ waarnemen.195 Ten aanzien van socialezekerheidsinstellingen kan mutatis 

mutandis gesteld worden dat de publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen organieke 
openbare diensten zijn, waar privaatrechtelijke meewerkende instellingen een taak van 
openbare dienst waarnemen.196 Onduidelijk is op welke manier de Staat gepositioneerd is 
tegenover de uitvoering van een ‘taak van openbare dienst’. Er zou van uitgegaan kunnen 
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worden dat de Staat de bevoegdheid heeft op te treden voor zover het de uitvoering van de 
functionele openbare dienst betreft.197 

111. Functionele beperking – Het eigen rechtsstatuut van de openbare dienst verantwoordt de 
sturing door de overheid. Dit bijzonder rechtsstatuut komt tot uiting in de wetten van de 
openbare dienst: de veranderlijkheid, de continuïteit en de benuttigingsgelijkheid. Ook deze 
wetten zijn verouderd en vormen niet meer de (voldoende dan wel volledige) verklaring van 
heel wat van het gemeen recht afwijkende regelingen198; enkel de continuïteit heeft nog een 
actuele waarde, zij het opnieuw organiek beperkt.199 De benuttigingsgelijkheid kan dan nog 
waarde hebben voor publiekrechtelijke instellingen en een rol spelen ten aanzien van 
privaatrechtelijke instellingen, opgericht door de overheid, maar niet ten aanzien van 
privaatrechtelijke instellingen die een taak van algemeen belang behartigen. Dit is ook niet 
noodzakelijk, aangezien het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel een meer veralgemeende 
toepassing heeft gekregen.200 

112. Besluit – Een verouderd openbare dienstbegrip, waarover geen eensgezindheid bestaat, 
kan geen basis vormen voor overheidsoptreden ten aanzien van zowel publiekrechtelijke als 
privaatrechtelijke instellingen. Aangezien in de sociale zekerheid beide types van instellingen 
een gemeenschappelijk doel nastreven, namelijk het uitvoeren van de sociale zekerheid, dient 
ook een gezamenlijke grond bepaald te worden waarop de overheid zich baseert om de 
socialezekerheidsinstellingen te sturen. Deze grond kan gevonden worden in het functionele 
‘algemeen belang’. 

§2. Algemeen belang 

A. Algemeen belang als grond om op te treden 

113. Algemeen – Aangezien de dubbele beperking van de openbare dienst verhindert dat het 
openbare dienstbegrip de rechtmatigheidsbasis van het sturend optreden van de overheid ten 
aanzien van de socialezekerheidsinstellingen kan zijn, kan de vraag gesteld worden of het 
ruimere algemeen belangconcept deze rol kan vervullen. 

114. Drijfveer – Het algemeen belang beschouwd worden als een drijfveer voor 
overheidshandelingen: de overheid heeft immers globaal beschouwd tot taak het algemeen 
belang te behartigen en alle overheidsbevoegdheden mogen – met uitzondering van deze van 
de rechterlijke macht – alleen ter vervulling van die taak worden aangewend.201 De 
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ideaal denkbare en het praktisch haalbare, Brugge, die keure, 1997, 461-480. 
199 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 114, noten 644 en 645. 
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en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 91. 
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rechtsregels die voor de overheid, dan wel voor bepaalde privaatrechtelijke instellingen van 
het privaatrecht afwijken, worden ook verantwoord door de opdracht van algemeen belang.202 

Het algemeen belang verantwoordt met andere woorden dat ook publiek recht van toepassing 
is of kan zijn op privaatrechtelijke instellingen en kan zo een rem op of een grens aan de 
handelingsbevoegdheid van de particulier vormen. Ook het Grondwettelijk Hof deelt deze 
visie en ziet het ‘algemeen belang’ als afwijkingsgrond van het privaat recht203: de 
permanente verplichting voor bepaalde diensten om borg te staan voor de behartiging van het 
algemeen belang vormde voor het Hof een afdoende verantwoording voor een onderscheiden 
behandeling met betrekking tot de zondagsrust tussen de werknemers van de particuliere en 
de openbare sector.204 

115. De mate waarin de overheid bevoegd is sturend op te treden, is dus afhankelijk van de 
visie van de overheid op de taak die de overheid in een samenleving te vervullen heeft. 
Naargelang de ideologie of opvatting over wat de overheid en diens rol inhouden, zullen de 
mate waarin de overheid stuurt en de domeinen waarop de overheid stuurt verschillen.205 
Deze visie wordt ingevuld aan de hand van de actuele visie op het ‘algemeen belang’. 

B. Leer van het algemeen belang 

116. Het aanvoelen dat een bepaalde taak van algemeen belang is, is een onvoldoende 
verantwoording om de mogelijkheid de socialezekerheidsinstellingen te sturen, op te baseren. 
Er zal dus in eerste instantie worden nagegaan wat een taak van algemeen belang is, waarna 
moet worden nagegaan of dit het geval is voor de sociale zekerheid. 

1. Afbakening 

117. Hoe kunnen de taken van algemeen belang worden afgebakend van andere taken? De 
afbakening is in elk geval niet langer hetgeen de Staat nastreeft in zijn handelingen, aangezien 
de Staat ook andere handelingen stelt dan deze gesitueerd binnen het algemeen belang206 en 
ook privaatrechtelijke instellingen het algemeen belang kunnen nastreven. Hoe ruim is dit 
begrip ‘(taak van) algemeen belang’?  

Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van het begrip – ook niet van het begrip 
‘belang’207 –, wat leidt tot interpretatieproblemen. De Raad van State heeft in een advies 
                                                
202 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 543 p.; F. VANDENDRIESSCHE, 
Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2003, 27. 
203 Arbitragehof nr. 130/99, 7 december 1999, A.A. 1999, 1575 en R.W. 2001-02, 465, noot P. HUMBLET. 
204 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 27. 
205 F. SCHRAM, Het sturen van de samenleving, mogelijkheden van een beleidsinstrumentenbenadering, 
Leuven, Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2005, 11. 
206 Bijvoorbeeld via ondernemingen met overheidskapitaal. “De overheid kent hier geen fundamentele waarde 
toe aan de (uitoefening van de) taak van het bedrijf. Voor de overheid draagt immers niet de activiteit van het 
bedrijf bij tot het algemeen belang, maar wel het bestaan, de groei en de ontwikkeling van de onderneming zelf” 
(F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2003, 31). 
207 ‘Belang’ is een notie, die individueel wordt ingevuld. NOORDAM heeft het individuele belang gedefinieerd als 
“een waarde die het welzijn of de welvaart van de belanghebbende positief beïnvloedt” (F. NOORDAM, “De 
werkgever als belanghebbende in de sociale verzekering”, J.B. plus 2003, 63). 
Deze waarde kan erg verschillend worden ingevuld. DECLERCK ziet belang als “een verwachting tot passende 
bevrediging van een aangevoelde behoefte (een, door de mens, vanuit zijn concrete situatie, aangevoelde 
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gewezen op de zeer ruime potentiële draagwijdte van het begrip algemeen belang: “de 
potentiële draagwijdte van dit open begrip is dermate ruim, dat het […] oeverloos dreigt te 
worden. Zo zouden bijvoorbeeld politieke partijen, vakverenigingen en tal van niet-
gouvernementele organisaties kunnen worden geacht een taak van algemeen belang te 
behartigen. Een dergelijk vaag begrip zal zeker tot heel wat interpretatievragen leiden, wat de 
rechtszekerheid niet ten goede komt”208. 

Het algemeen belang kan niet gepercipieerd worden als de som van de individuele belangen. 
Hoewel het algemeen belang en het belang van de burger vaak parallel lopen, is dit niet steeds 
het geval. Het algemeen belang kan immers ook ingaan tegen het individuele belang van een 
(rechts)persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de activering van werklozen: werklozen die 
een uitkering verliezen omwille van een gebrek aan werkbereidheid zullen deze regeling niet 
als in hun belang zijnde ervaren; de activering van werklozen op zich – met als gevolg een 
verruiming van de financieringsbasis van en een beperking van de kosten verbonden aan de 
sociale zekerheid – kan wel als een maatregel genomen in het algemeen belang beschouwd 
worden. 

118. Het algemeen belang is nooit een eenduidig en objectief begrip geweest en is door de 
toename van overheidsactiviteiten bij de ontwikkeling van de sociale voorzorgstaat erg 
uitgebreid.209 De uitbreiding van het overheidsoptreden en dus van het algemeen belang is 
niet steeds gepaard gegaan met een terugtred van het particulier belang.210 Vaak bleef het 
overheidsoptreden niet beperkt tot suppletieve interventies, resulteerde het niet in 
monopolievorming of werd inmiddels tot opheffing van bepaalde monopolies overgegaan. In 
toenemende mate is de algemene belangenbehartiging zich dus in samenwerking met, naast of 
in concurrentie met het particuliere initiatief gaan ontwikkelen.211  

VEKEMAN ziet het ‘algemeen belang’ als abstract ideëel doel van het politiek handelen 
enerzijds en als concreet te realiseren welzijn van de gemeenschap anderzijds.212 Het 
algemeen (of publiek) belang is dan de verwachting tot bevrediging van een publieke 
behoefte, passend volgens de eisen van de algemene nuttigheid (kenmerken die de 
administratieve handeling zal moeten vertonen). Deze definitie verlegt de vraag naar de 
definitie van publieke behoefte, die – volgens DECLERCK – gekenmerkt wordt door het vitaal 
karakter van de behoefte, de eenvormigheid van de behoefte, de uitsluiting van een 
winstoogmerk en de noodzaak van continuïteit.213  

                                                                                                                                                   
onvoldaanheid, gebrek of tekort), in tegenstelling tot een ‘recht’, dat moet gezien worden als een eis of 
afdwingbare verwachting tot bevrediging van een behoefte” (D. DECLERCK, “Een peiling naar het begrip 
‘algemeen belang’ in het bestuursrecht”, R.W. 1967-68, kol. 517). 
208 Advies van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State bij het ontwerp van decreet betreffende de 
openbaarheid van bestuur, Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1732/1, 94. 
209 De uitbreiding van de kerntaken van de overheid met activiteiten en regelgeving betreffende de sociale sector, 
de economie, het culturele, het milieu… leidden er toe dat het ‘algemeen belang’ steeds ruimer werd ingevuld. 
210 De vereiste van het ontbreken van particulier initiatief opdat de overheid kon optreden, werd geleidelijk 
verlaten. 
211 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 57-63. 
212 R. VEKEMAN, “Het algemeen belang als wettigheidsnorm”, T.B.P. 1984, 339-340. 
213 D. DECLERCK, “Een peiling naar het begrip ‘algemeen belang’ in het bestuursrecht”, R.W. 1967-68, 517-
522. 
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Het algemeen belang is “in wezen een wisselvallig begrip en hangt af van tijdruimtelijke 
factoren, waardoor het gedeeltelijk buiten de rechtssfeer treedt en in de beoordelingssfeer 
komt die uitsluitend aan de politieke macht toekomt”.214 Het is hiermee duidelijk dat 
‘algemeen belang’ eerder een politiek gekleurd dan een juridisch afgebakend begrip is. 
Pogingen tot omschrijving van algemeen belang zijn daarom steeds algemene, vage, niet-
juridische omschrijvingen.215 

119. Inhoud – Het ontbreken van een definitie maakt het ‘algemeen belang’ geen inhoudloos 
begrip dat steeds kan worden ingeroepen. Enerzijds bestaat het ‘bestuurlijk toezicht’ op 
beslissingen van gedecentraliseerde overheden, die dus niet zonder ex post controle 
beslissingen kunnen nemen in wat zij beschouwen als het ‘algemeen belang’. Daarnaast is een 
marginale rechterlijke toetsing mogelijk op de invulling van het begrip ‘algemeen belang’, via 
de marginale opportuniteitstoets. De Raad van State heeft ook de vernietigingsbevoegdheid 
op grond van machtsafwending, waarbij handelingen van administratieve overheden kunnen 
worden vernietigd wanneer deze hun bevoegdheid hebben afgewend van het ‘algemeen 
belang’ om het particulier belang te dienen.216 

2. Eigenschappen 

120. Aan de hand van een aantal ‘eigenschappen’, kenmerkend voor een ‘taak van algemeen 
belang’, kan een (eerste) kwalificatie gevoerd worden. Deze eigenschappen kunnen worden 
ontleed uit de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer217 omtrent het ‘algemeen belang’ en 
vormen een aanwijzing in de richting van de aanwezigheid van het ‘algemeen belang’. Het 
algemeen erkend vitaal belang van een taak of doelstelling voor (de goede werking van) de 
maatschappij kan dan wel een aanwijzing zijn218, een meer onderbouwde kwalificatie is 
noodzakelijk.  

In wat volgt, wordt een aantal mogelijke eigenschappen of ‘kernelementen’ van ‘algemeen 
belang’ bij elkaar gebracht. Op die manier wordt gezocht naar een zekere houvast om actuele 
vraagstukken rond het ‘algemeen belang’ te beoordelen. Deze elementen zijn niet van gelijke 
orde; het opnemen van een bepaald recht als sociaal grondrecht bevat intrinsiek de erkenning 
als ‘algemeen belang’, de EU-criteria moeten als doelstellingen van het algemeen belang 
beschouwd worden en de bijzondere regelgeving creëert de (al dan niet noodzakelijke) 
randvoorwaarden voor de uitoefening van een taak van algemeen belang. Het feit dat de 

                                                
214 Advies van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State bij het wetsontwerp betreffende de participatie van 
de gemeenten in bedrijven voor productie, vervoer en distributie voor energie, Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 
1136/1, 2. 
215 POLAK ziet het algemeen belang als “zo algemeen, zo vaag en onbestemd, zo kneed- en rekbaar, zo 
afhankelijk van tijd en plaats, van de zich steeds wijzigende omstandigheden en van de ook immer veranderende 
politieke en maatschappelijke opvattingen, dat zij als rechtsbegrip onbruikbaar lijkt en een poging tot omlijning 
daarvan als bij voorbaat tot mislukking gedoemd schijnt” (O. VAN POELJE en C. POLAK, Het begrip 

algemeen belang in de verschillende onderdelen van het administratieve recht, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 
1950, 40). 
216 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 55-56. 
217 Bv. J. PUT, “Van ‘administratieve overheid’ naar ‘overheidstaak’: hoe functioneler, hoe beter?”, in X. (ed.), 
Ad amicissimum amici scripsimus: vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, die keure, 2004, 243-244; D. 
DECLERCK, “Een peiling naar het begrip ‘algemeen belang’ in het bestuursrecht”, R.W. 1967-68, 518-520; V. 
VERDEYEN en J. PUT, “Openbaarheid van bestuur in Vlaamse welzijnsvoorzieningen”, T.S.R. 2005, 541-552. 
218 D. DECLERCK, “Een peiling naar het begrip ‘algemeen belang’ in het bestuursrecht”, R.W. 1967-68, 519. 
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meeste eigenschappen en verschijningsvormen zijn terug te vinden in de regelgeving bevestigt 
dat het de facto de wetgever is die beslist wat als taak van algemeen belang beschouwd wordt. 

121. Evolutieve kenmerken - De beschreven kenmerken en verschijningsvormen van het 
algemeen belang en het toegekende gewicht aan deze elementen zijn – net zoals het algemeen 
belang zelf – onderhevig aan veranderingen op grond van de maatschappelijke evolutie. Een 
eerste oordeel kan op grond van deze kenmerken en verschijningsvormen gemaakt worden, 
maar steeds zal het de rechter zijn, die een afweging maakt op grond van – een of meerdere 
van – deze of andere criteria/redeneringen en beslist of een bepaalde taak al dan niet het 
algemeen belang raakt. 

a. Internationale en grondwettelijke verplichtingen 

122. Een aantal ‘overheidstaken’ en diensten wordt in de Grondwet of in internationale 
verdragen als ‘grondbelang’ voor de samenleving gekwalificeerd. Een internationale 
verplichting voor de nationale staten om een bepaalde taak uit te voeren of een bepaalde 
dienst aan de burger te garanderen, toont het belang aan dat de internationale gemeenschap 
hecht aan deze bepaalde taak of dienst. Een grondwettelijke verplichting toont hetzelfde 
belang aan, zij het op nationaal niveau.219 Een grondrecht is immers een recht dat op een 
bepaald moment dermate belangrijk wordt geacht dat het een plaats in de hiërarchische 
hoogste rechtsbronnen inneemt.220 

b. EU-criteria diensten algemeen belang 

123. Het Europees recht spreekt van algemeen belang in de context van de vrijheid van de 
lidstaten om volgens eigen keuze bepaalde diensten als diensten van algemeen belang te 
kwalificeren en hieraan bepaalde eisen op te leggen. Belangrijke bronnen voor het vinden van 
kenmerken van het algemeen belang zijn het Groenboek en Witboek van de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen omtrent ‘diensten van algemeen belang’221. De term “diensten 
van algemeen belang” is niet terug te vinden in het EG-Verdrag, maar is in de communautaire 
praktijk ontleend aan de term “diensten van algemeen economisch belang”, die wel in dit 

                                                
219 SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD, Ondernemerschap voor de publieke zaak, Den Haag, 2005, 23, 
http://www.ser.nl/~/media/DB_Adviezen/2000_2009/2005/b23491%20pdf.ashx. 
220 G. MAES, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 2003, 1. 
221 De rol van de Europese Unie bij de toekomstige vormgeving van de diensten van algemeen belang heeft de 
laatste jaren centraal gestaan in het debat over het Europese samenlevingsmodel. Vanuit het inzicht dat goed 
functionerende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige diensten van algemeen belang cruciaal 
zijn voor de levenskwaliteit van de Europese burgers, het milieu en het concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven, heeft de Europese Commissie een groenboek over diensten van algemeen belang aangenomen 
(COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Groenboek over diensten van algemeen belang, 
COM (2003), 270 p., http://www.europa.eu.int/documents/comm/index_nl.htm), dat de aanzet gaf tot een brede 
publieke raadpleging over de wijze waarop het aanbod van kwalitatief hoogwaardige diensten van algemeen 
belang in de Europese Unie het best kan worden gestimuleerd. Het groenboek nodigde uit tot op- of 
aanmerkingen over de rol van de Europese Unie bij de vaststelling van de doelstellingen van openbare 
dienstverlening die door middel van diensten van algemeen belang worden nagestreefd, en over de wijze waarop 
deze diensten georganiseerd, gefinancierd en geëvalueerd worden. In overeenstemming met het verzoek van het 
Europees Parlement in zijn resolutie over het groenboek over diensten van algemeen belang van 14 januari 2004 
presenteert de Commissie in dit witboek haar conclusies uit het debat (COMMISSIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN, Witboek over diensten van algemeen belang, COM (2004), 374 p., 
http://www.europa.eu.int/documents/comm/index_nl.htm). 
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Verdrag wordt gebruikt.222 Eerstgenoemde term heeft een bredere betekenis dan “diensten van 
algemeen economisch belang” en heeft betrekking op zowel marktgerichte als niet-
marktgerichte diensten die de overheid van algemeen belang acht en waarvoor specifieke 
‘openbaredienstverplichtingen’ gelden. Het begrip diensten van algemeen economisch belang 
betreft voornamelijk bepaalde diensten die worden verleend door de grote netwerkindustrieën, 
zoals het aanbieden van vervoer, postdiensten, energie en communicatie. De term heeft 
evenwel ook betrekking op alle andere economische activiteiten, waarop 
openbaredienstverplichtingen van toepassing zijn.223 

De Commissie stelt vast dat diensten van algemeen belang kunnen verschillen van land tot 
land. De Europese commissie spreekt van een gemeenschappelijk concept van diensten van 
algemeen belang in de EU dat is gebaseerd op de volgende elementen224:  

- universaliteit van de dienstverlening, 
- continuïteit van de dienstverlening, 
- kwaliteit van de dienstverlening, 
- betaalbaarheid van de dienstverlening, 
- gebruikers- en consumentenbescherming. 

Hoewel deze elementen eigenschappen zijn van diensten van algemeen economisch belang, 
kunnen ze ook worden teruggevonden in de diensten van algemeen (niet-economisch) belang 
en kunnen deze elementen als aanwijzingen worden beschouwd van de aanwezigheid van 
(een dienst van) ‘algemeen belang’. En hoewel deze ‘eigenschappen’ eerder als doelstellingen 
of gevolgen van de kwalificatie als diensten van algemeen belang moeten worden beschouwd, 
geven zij toch het belang aan dat de overheid hecht aan de betreffende dienst. 

124. Universaliteit – De universele dienst is een basisconcept dat de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen heeft ontwikkeld als alternatief voor de ‘openbare dienst’ die tot 
voor kort door de overheid in monopoliepositie werd verzekerd225 en wil waarborgen dat 
essentiële diensten effectief toegankelijk zijn, ongeacht door wie ze worden aangeboden. Het 
concept universele dienstverlening verwijst steeds naar een recht. Volgens dit concept heeft 
iedereen recht op een welbepaald minimumpakket van diensten van een bepaalde kwaliteit dat 
voor alle gebruikers, ongeacht hun geografische locatie beschikbaar is voor een in het licht 
van de specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs. Vereist is een selectie van 
diensten die dermate essentieel zijn voor een behoorlijk sociaal functioneren van de burger dat 
ze universeel ter beschikking moeten staan. Hierbij moet niet alleen rekening gehouden 
worden met het voorkomen van uitsluiting van afgelegen regio’s, maar ook van 
maatschappelijke uitsluiting, die samenhangt met de beperkte financiële draagkracht van 
bepaalde gebruikersgroepen.226 De overheid is ertoe verplicht de nodige schikkingen te 
treffen en de nodige maatregelen te nemen bij een eventuele toename van de behoeften of 
over te gaan tot de inkrimping of zelfs afschaffing van de dienstverlening, ingeval de nood 

                                                
222 Art. 16 en 86, lid 2 EG-Verdrag. 
223 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Witboek over diensten van algemeen belang, 
COM (2004), 25, http://www.europa.eu.int/documents/comm/index_nl.htm. 
224 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Witboek over diensten van algemeen belang, 
COM (2004), 17-21, http://www.europa.eu.int/documents/comm/index_nl.htm. 
225 M. DEBENE en O. RAYMUNDIE, “Sur le service universel: renouveau du service public ou nouvelle 
mystification”, A.J.D.A. 1996, 183-185. 
226 W. DEVROE, “‘Universele dienstverlening’ als grens aan risicoselectie?”, in H. COUSY, H. CLAASSENS 
en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Competitiviteit, ethiek en verzekering, Antwerpen, Maklu, 1998, 282-284. 
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eraan afgenomen of – nagenoeg volledig – verdwenen is. Eveneens kan de organisatie van de 
openbare dienst aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast of kunnen de 
voorwaarden waaronder de dienstverlening wordt verschaft, worden gewijzigd. De invulling 
van de universaliteit van een bepaalde dienst moet dus regelmatig opnieuw worden 
gedefinieerd om het aan de sociale, economische en technologische ontwikkelingen aan te 
passen.227 Hierdoor wordt gewaarborgd dat bij eisen ten aanzien van universaliteit van de 
dienstverlening – net zoals bij het algemeen belang – rekening wordt gehouden met politieke, 
sociale, economische en technologische ontwikkelingen en wordt de mogelijkheid geschapen 
dat deze eisen – voor zover nodig – regelmatig aan de veranderende behoeften van de burgers 
worden aangepast. 

125. Continuïteit – Het continuïteitsbeginsel verzekert de ononderbroken voortzetting van de 
activiteiten en het optreden van de dienst.228 Zolang de openbare macht oordeelt dat een dienst 
aan een algemene behoefte (algemeen belang) beantwoordt, moet deze dienst zonder 
onderbreking blijven bestaan en functioneren. Door de continuïteit wordt gezorgd dat de 
dienstverlening gewaarborgd blijft, zolang ze aan een (collectieve) behoefte of een bepaalde 
vraag beantwoordt, en dat de werking van de openbare dienst te allen tijde verzekerd blijft. In 
talrijke gevallen wordt het beginsel van de continuïteit in toepassing gebracht; zo verhindert 
de verbindende en uitvoerbare kracht van een administratieve rechtshandeling dat de 
uitvoering van een taak van algemeen belang wordt onderbroken door mogelijk verzet van de 
burger.229 

126. Kwaliteit – De vaststelling van, het toezicht op en de handhaving van 
kwaliteitsverplichtingen door de overheid spelen een sleutelrol bij de regulering van de 
diensten van algemeen belang. De uitvoering van een taak van algemeen belang vereist een 
minimaal kwaliteitsniveau, waarvoor de overheid de verantwoordelijkheid draagt en waarbij 
klantgerichtheid vandaag centraal staat. Voor het meten van dit kwaliteitsniveau zijn 
verschillende meetinstrumenten ontwikkeld, zoals het EFQM model en de ISO 
kwaliteitsstandaarden. 

127. Betaalbaarheid – De betaalbaarheid houdt in dat de diensten worden verricht tegen een 
voor iedereen betaalbare prijs, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn. Het 
betaalbaarheidsbeginsel draagt bij tot de verwezenlijking van economische en sociale 
samenhang binnen de Staat. Criteria op dit terrein zijn gebaseerd op de penetratiegraad en de 
prijs van een pakket van basisdiensten in verhouding tot het beschikbare inkomen van 
specifieke categorieën gebruikers. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de behoeften en 
mogelijkheden van kwetsbare en gemarginaliseerde groepen. Zodra een aanvaardbare prijs is 
vastgesteld, dient de Staat er zorg voor te dragen dat deze prijs daadwerkelijk wordt 
aangeboden door de invoering van een mechanisme voor prijscontrole (bepaling van 

                                                
227 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Witboek over diensten van algemeen belang, 
COM (2004), 9, http://www.europa.eu.int/documents/comm/index_nl.htm. 
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229 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, 88. 
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maximumprijs, geografische prijsgemiddelden) en/of door aan de betrokken personen 
subsidies te verstrekken.230 

128. Gebruikersbescherming – De gebruikersbescherming voorziet in de bijzondere 
rechtsbescherming van de gebruiker van een (specifieke) dienst; bescherming is zeker nodig 
bij een dienst van algemeen belang. Deze betreft op Europees niveau bijvoorbeeld de toegang 
tot diensten, met inbegrip van grensoverschrijdende diensten, op het gehele grondgebied van 
de Unie voor alle bevolkingsgroepen. Daarnaast omvat het de fysieke veiligheid, zekerheid en 
betrouwbaarheid, continuïteit, hoge kwaliteit, keuze, transparantie, beschikbaarheid van 
verhaalsmogelijkheden, vertegenwoordiging en actieve participatie, toegang tot informatie 
van aanbieders en regelgevers.231 Een ander deel van deze bescherming is de constitutionele 
rechtsgelijkheid. In het kader van de ‘openbare dienst’ impliceert het gelijkheidsbeginsel dat 
elke burger-klant een gelijk gebruikersrecht heeft en dat de dienstverlening niet intuïtu 

personae mag worden toegekend. Zo geniet elke rechtsonderhorige niet alleen het gelijke 
recht op het gebruik van de openbare dienst, maar geldt in beginsel voor eenieder ook 
éénzelfde gebruikersprijs.232 

c. Andere kenmerken 

129. Deze lijst van kenmerken is niet exhaustief, gelet op de principiële bevoegdheid van de 
lidstaten om doelstellingen van algemeen belang vast te leggen. Andere kenmerken of 
verschijningsvormen van een taak van algemeen belang zijn233: 

- het toezicht door de overheid, 
- het feit dat de overheid de taak jarenlang zelf uitoefende, 
- de oprichting van een overheidsdienst als alternatief voor de privaatrechtelijke 

instellingen, 
- de oprichting van een bijzondere instantie met een controlerende of sturende functie, 
- de subsidiëring door de overheid, 
- het beschikken over beslissingsbevoegdheid, 
- de aanwezigheid van solidariteit, 
- het ontbreken van een winstoogmerk. 

130. Toezicht – Wanneer een taak van algemeen belang wordt uitgeoefend, is het 
noodzakelijk dat er voldoende toezicht wordt uitgeoefend. Toezicht heeft een belangrijke 
maatschappelijke functie en is erop gericht belangen te beschermen, die zonder het toezicht 
gedeeltelijk of volledig in het gedrang zouden komen. Men kan dus de aanwezigheid van een 
bijzondere vorm van toezicht beschouwen als een aanwijzing voor het bestaan van een taak 
van algemeen belang. Toezicht kan gebeuren via de democratische principes, via het 
bestuurlijk toezicht door de regering, door een hiervoor opgericht specifiek orgaan, via een 

                                                
230 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Witboek over diensten van algemeen belang, 
COM (2004), 12, http://www.europa.eu.int/documents/comm/index_nl.htm. 
231 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Witboek over diensten van algemeen belang, 
COM (2004), 10, http://www.europa.eu.int/documents/comm/index_nl.htm. 
232 L. VENY, S., CASTELAIN en B. VERBEECK, Grondslagen van Publiek Recht, Brugge, Vanden Broele, 
2003, 252. 
233 J. PUT, “Van ‘administratieve overheid’ naar ‘overheidstaak’: hoe functioneler, hoe beter?”, in X. (ed.), Ad 

amicissimum amici scripsimus: vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, die keure, 2004, 243-244; V. VERDEYEN 
en J. PUT, “Openbaarheid van bestuur in Vlaamse welzijnsvoorzieningen”, T.S.R. 2005, 541-552. 
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controleparticipatie… Ten aanzien van publiekrechtelijke instellingen geldt een bestuurlijk 
toezicht dat de mogelijkheid biedt de overeenstemming met het algemeen belang te toetsen. 
Dit is niet aanwezig ten aanzien van private rechtspersonen, ongeacht of zij een taak van 
algemeen belang uitoefenen of behartigen; ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen kan 
evenwel een geëigend toezicht in de wetgeving worden voorzien. Zo bestaan er verplichtingen 
met betrekking tot de goedkeuring door de overheid van de statuten of de begroting van een 
VZW waarin de overheid participeert, en zelfs een verregaand overheidstoezicht ten aanzien 
van privaatrechtelijke instellingen, die geen enkele organieke band met de overheid hebben, 
zoals de kredietinstellingen.234 Deze nuancering toont een evolutie van het organieke naar het 
functionele aspect aan: bij het organiseren en uitvoeren van het overheidstoezicht gaat steeds 
meer aandacht naar de inhoud van de taak van een instelling en niet meer het publiek- dan wel 
privaatrechtelijk karakter van de rechtspersoon is doorslaggevend om al dan niet te voorzien 
in een vorm van toezicht. 

131. Uitvoering door de overheid – Het feit dat de overheid de taak jarenlang zelf uitoefende 
kan een aanwijzing zijn dat het een ‘taak van algemeen belang’ betreft. Het wijst in elk geval 
op de evaluatie van de taak door de overheid als voldoende belangrijk om zelf uit te voeren. 
Net zoals geldt voor de andere verschijningsvormen is dit geen beslissend criterium, 
aangezien overheidsinstellingen ook particuliere belangen kunnen behartigen. 
VANDENDRIESSCHE toont dit aan via de figuur van de onteigening ‘ten algemene nutte’, die 
rechtstreeks vooral één of meer particulieren ten goede komt.235 Particuliere en algemene 
belangenbehartiging vermengen zich hier dermate dat er in de rechtsleer een geëigende term 
voor werd ontwikkeld: ‘l’utilité privée d’intérêt public’.236 Het door de overheid met de 
onteigening nagestreefde algemene economische belang (tewerkstelling, regionale 
ontwikkeling of reconversie, stimuleren van nationale economie, enz.) en het nagestreefde 
particuliere belang (winstoogmerk) vinden elkaar in de groei en ontwikkeling van de 
betrokken onderneming. Daarnaast wordt verwezen naar bepaalde overheden wiens 
activiteiten zich niet langer beperken tot taken die rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks met het 
algemeen belang in verband te brengen zijn. Zo behartigen bepaalde overheidsbedrijven 
hoofdzakelijk (zoniet exclusief) een eigen particulier belang, namelijk een 
winst(verdelings)oogmerk.237 

132. Overheidsdienst – De oprichting of aanwezigheid van een organieke overheidsdienst als 
alternatief voor de privaatrechtelijke instellingen die een bepaalde taak uitoefenen, is 
eveneens een aanwijziging naar de aanwezigheid van een taak van algemeen belang. Hierbij 
is duidelijk dat het karakter van algemeen belang van een bepaalde taak het privaat initiatief 
niet zonder meer uitsluit. Wel wordt aan de burger door het oprichten van een overheidsdienst 
de keuzemogelijkheid geboden om bij een dergelijk belangrijke taak te kiezen voor een 
private – soms ideologisch gekleurde – dan wel een publieke aanbieder. 

                                                
234 Wet 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, B.S. 19 april 1993, err. B.S. 2 
juni 1993, err. B.S. 4 juni 1993; F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die 
keure, 2004, 149-151. 
235 Zo stelt de wet van 30 december 1970 op de economische expansie de onteigening van gronden in voor de 
aanleg van industrieterreinen en –gebouwen en de wederverkoop ervan aan een particulier bedrijf .  
Wet 30 december 1970 betreffende de economische expansie, B.S. 1 januari 1971. 
236 G. VAN DEN ABBEELE, “De draagwijdte van het begrip ‘algemeen nut’ in artikel 11 van de Grondwet”, 
T.B.P. 1991, 220-221. 
237 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 64 en 67. 
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133. Bijzondere instantie – De oprichting of aanwezigheid van een bijzondere instantie met 
een controlerende of sturende functie wijst op het belang dat de overheid hecht aan de 
betreffende taak of dienst. Deze bijzondere instantie kan voor één taak of dienst van algemeen 
belang dan wel voor een groep van taken of diensten worden opgericht.  

134. Subsidiëring – De subsidiëring door de overheid vormt een aanwijzing voor de 
aanwezigheid van een taak van algemeen belang. Subsidies worden toegekend omwille van 
het hoog maatschappelijk belang van het bestaan van een bepaalde instelling of van de 
uitvoering van een bepaalde taak door een of meerdere instellingen. De subsidiëring van 
private instellingen in bepaalde sectoren, zoals de sociale zekerheid – maar ook bijvoorbeeld 
het onderwijs en de welzijnssector – hebben gezorgd voor een sectorale omschakeling van de 
vrijheid van vereniging naar de ‘gesubsidieerde vrijheid’. De grote omvang van bepaalde 
subsidies geeft de overheid een zekere medezeggenschap; ook andere vormen van – a priori 

en a posteriori – toezicht zijn noodzakelijkerwijze verbonden aan het toekennen en het verder 
zetten van subsidiestromen. 

135. Beslissingsbevoegdheid – Het beschikken over een eenzijdige beslissingsbevoegdheid 
wijst op een taak van algemeen belang. Het verlenen van een zekere inhoudelijke 
beslissingsbevoegdheid aan een instelling vereist dat deze instelling werkelijk gericht is op 
het met het verrichten van de openbare dienstactiviteit nagestreefde algemeen belang.238 De 
eenzijdige beslissingsbevoegdheid is een ‘typische publiekrechtelijke rechtstechniek’, maar 
niet exclusief aan de overheid voorbehouden en evenmin het enige actiemiddel waarover de 
overheid beschikt.239 Het is een instrument dat de prerogatieven van het openbaar gezag en de 
ongelijke verhouding tussen overheid en de particulieren tot uitdrukking brengt. De overheid 
hanteert bij het realiseren van haar taken (van algemeen belang) immers voornamelijk een 
ander juridisch instrumentarium dan de privaatrechtelijke actoren.240 Op het vlak van 
privaatrechtelijke verhoudingen kan de rechtstoestand van een particulier zonder zijn 
toestemming, door andermans wil niet worden gewijzigd.241 Het zijn niet enkel overheden in 
de organieke zin die de bevoegdheid hebben eenzijdig bindend op te treden. Deze 
bevoegdheid is immers een criterium bij de kwalificatie van een instelling als een 
administratieve overheid – zelfs een beslissend uitsluitingscriterium – en dit zowel ten 
aanzien van de door de overheid opgerichte, als ten aanzien van vanuit privaat initiatief 
ontstane privaatrechtelijke instellingen.  

Waar het imperiumcriterium in de rechtspraak rond de figuur van de ‘administratieve 
overheid’ als beslissend uitsluitingscriterium geldt, is dit niet het geval bij de kwalificatie van 
een taak van ‘algemeen belang’. Het eenzijdig verbindend optreden is dan wel een 
overheidsprerogatief, maar zeker niet het enige instrument dat de (administratieve) overheid 
gebruikt. In toenemende mate worden privaatrechtelijke instrumenten gebruikt door de 

                                                
238 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 434. 
239 F. VANDENDRIESSSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2003, 144-148. 
240 De wilsovereenstemming, de suppletieve aard van de regels en de noodzaak en mogelijkheid om zich voor het 
afdwingen tot de overheid of de rechter te richten, sluiten veeleer bij het privaatrecht aan (R. ERGEC, 
Introduction au droit public, Brussel, Story-Scientia, 1994, 6; F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private 

rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 27-28). 
241 Ten aanzien van de wet, heeft iedere particuliere wil, in beginsel, gelijke waarde. Deze gelijkheid ontbreekt 
op het vlak van de betrekkingen tussen burger en bestuur aangezien het bestuur enkel in het algemeen belang kan 
optreden waardoor het ‘particulier belang’ moet wijken. 
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overheid, al dan niet in de uitoefening van taken van algemeen belang. Zo hanteert de 
overheid in toenemende mate de overeenkomst en de wilsovereenstemming om doelstellingen 
en beleid te realiseren.242 

136. Solidariteit – Solidariteit kan worden gezien als lotsverbondenheid. Deze 
lotsverbondenheid kan juridisch worden vertaald als horizontale en verticale 
‘inkomensherverdeling’. Een verticale herverdeling volgt uit inkomensoverdrachten tussen 
ongelijke inkomenscategorieën; een horizontale inkomensherverdeling volgt uit 
inkomensoverdrachten van de meest door het lot begunstigden naar deze die het minst door 
het lot begunstigd zijn, zoals zieken.243 Deze solidariteit wordt omkaderd door het 
rechtstelsel: “men is niet solidair met een andere persoon uit lotsverbondenheid, maar omdat 
men verplicht wordt solidair te zijn. Het is het rechtsbestel dat toeziet op de uitvoering van de 
plichten en rechten. Lotsverbondenheid […] staat los van [juridische] solidariteit […]. 
Solidariteit is een plicht tot bijdragen en recht tot verkrijgen”244. 

Het Hof van Justitie heeft in een aantal arresten aan ‘solidariteit’ een invulling gegeven. In 
‘Drijvende Bokken’ stelt het Hof van Justitie dat er “sprake is van sterke 
solidariteitselementen. [Er wordt] bij de vaststelling van de premies geen rekening gehouden 
met de individuele risico’s. Er bestaat […] een acceptatieplicht […zonder] medische keuring. 
[Er] geldt een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zodat ook dan 
[socialezekerheids]rechten worden opgebouwd”.245 In een recente conclusie van advocaat-
generaal GEELHOED kan daarnaast gelezen worden dat “een band is blijven bestaan tussen de 
financiering en de verstrekking. Betalingen van een uitkering uit de middelen van een lidstaat 
geeft de uitdrukking aan de solidariteit tussen zijn inwoners. Het is een middel tot 
bevordering van de sociale samenhang en tot voorkoming van sociale uitsluiting en de daaruit 
voortvloeiende problemen”.246 Ook de financiële compensatie tussen instellingen wijst op 
solidariteit.247 

137. Ontbreken van een winstoogmerk – Het oogmerk van een rechtspersoon is wat de leden 
van de rechtspersoon uiteindelijk nastreven. Het moet worden onderscheiden van het 
maatschappelijk doel, namelijk het soort van bedrijvigheid. Met winstoogmerk wordt 
verwezen naar het nastreven van vermogensbestanddelen voor de vennoten.248 Het nastreven 
van winst is eigen aan een vennootschap, waarbij evenwel het bestaan moet worden vermeld 
van de vennootschap met sociaal oogmerk249. Een winstbeogende activiteit wordt gekenmerkt 

                                                
242 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 144. 
243 H. DELEECK, De architectuur van de welvaartstaat, Leuven, Acco, 1992, 192-193. 
244 Y. STEVENS, Gelijkheid en solidariteit in aanvullende werknemerspensioenen, Leuven, Faculteit 
Rechtsgeleerdheid K.U.Leuven, 2002, onuitg., 496-500. 
245 H.v.J. 21 september 1999, nr. C-219/97, Jur.H.v.J. 1999, I, 6121, concl. F. JACOBS.  
Een parallelle invulling wordt gegeven in de zaak Brentjens (H.v.J. 21 september 1999, nrs. C-115/97, C-116/97 
en C-117/97, Jur.H.v.J. 1999, I, 6028, conlc. F. JACOBS). 
246 H.v.J. 2 februari 2006, nr. C-406/04, Jur.H.v.J. 2006, I, 6947, concl. adv.-gen. L. GEELHOED. 
247 H.v.J. 16 maart 2004, nrs. C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C-355/01, Jur.H.v.J. 2004, I, 2493, concl. F. 
JACOBS. 
248 Art. 1 Wetboek Vennootschappen. 
249 De wet van 13 april 1995 (wet 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen 
gecoördineerd op 30 november 1935, B.S. 17 juni 1995) heeft de mogelijkheid ingevoerd voor vennootschappen 
om met een sociaal oogmerk te worden opgericht. Hiermee werd de wettelijke specialiteit van de 
vennootschappen uitgebreid: zij hoeft geen zuiver winstoogmerk meer te hebben; een sociaal oogmerk is ook 
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door twee elementen: (1) een activiteit die erop gericht is de onderneming als dusdanig te 
bestendigen en te doen groeien en (2) de ondernemingsinkomsten vloeien voort uit betalingen 
van klanten van de rechtspersoon (onderneming) door de verkoop van haar goederen en 
diensten.  

Het nastreven en uitkeren van winst is het particuliere belang bij uitstek.250 De nuancering dat 
voorgehouden kan worden dat de ontplooiing van activiteiten en de hieruit voortvloeiende 
winst voor de overheid-aandeelhouder meer ruimte biedt om nieuwe overheidsactiviteiten te 
financieren of bestaande activiteiten te herfinancieren en aldus het algemeen belang te dienen, 
wordt door VANDENDRIESSCHE weerlegd: “overheidspersonen zijn niet geneigd hun winsten 
uit commerciële activiteiten op eigen initiatief aan te wenden ter financiering van hun 
opdrachten van algemeen belang. Hoewel dergelijke vorm van kruissubsidiëring is 
geoorloofd, biedt dit voor potentiële private aandeelhouders weinig perspectieven. Bovendien 
bestaat steeds het risico dat de commerciële activiteiten geen winst opleveren en verlieslatend 
zijn. In dat geval ontbreekt zelfs de onrechtstreekse en louter financiële band met het 
algemeen belang”.251 

C. Socialezekerheidsuitvoering als taak van algemeen belang 

1. Algemeen 

138. Via een spontaan aanvoelen zal sociale zekerheid als ‘taak van algemeen belang’ 
geclassificeerd worden. Dit spontaan aanvoelen wordt getoetst aan de hierboven omschreven 
‘leer van algemeen belang’.  

Net zoals het algemeen belang is ook de sociale zekerheid een evolutief begrip. Vermits de 
sociale problematiek van vandaag niet meer dezelfde is als deze van de negentiende eeuw, 
heeft ook het sociaal recht een nieuwe invulling gekregen. Sociale zekerheid wordt steeds 
meer bekeken vanuit de doelstellingen die zij moet bereiken of althans nastreven (in plaats 
van door de opsomming van de sociale risico's). Onze hedendaagse maatschappij kent echter 
haar eigen, nieuwe sociale problematiek die niet meer uitsluitend kan worden teruggebracht 
tot materiële bestaansonzekerheid. Aldus is het klassieke sociaal recht geëvolueerd tot het 
recht van de overheidsinterventies om de welvaart en het welzijn van de bevolking te 
garanderen op alle gebieden waarop dit door de burger zelf niet of niet in voldoende mate kan 
worden verwezenlijkt.252 De steeds wijzigende socialezekerheidswetgeving toont aan dat de 
sociale zekerheid ook steeds wordt aangepast aan de wijzigende maatschappelijke – en 
budgettaire – behoeften. 

                                                                                                                                                   
mogelijk om te worden opgericht. Daarmee wordt bedoeld dat ze een handelsactiviteit mag ontwikkelen, maar 
dat de inkomsten hiervan moeten worden aangewend voor het sociaal oogmerk (D. VAN GERVEN, Handboek 

verenigingen, Kalmthout, Biblo, 2004, 36). 
250 D. VAN GERVEN, Handboek verenigingen, Kalmthout, Biblo, 2004, 36- 38. 
251 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 68. 
252 W. BLOCKEN, K. DEWEERDT, I. VAN DER STRAETE en V. VERDEYEN, “Welzijnsrecht in het kielzog 
van de sociale zekerheid”, in D. SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), 
Sociale zekerheden in vraagvorm, liber amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 44-45.  
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2. De sociale zekerheid binnen de ‘leer van het algemeen belang’ 

139. Internationale en grondwettelijke verplichtingen – Sinds het einde van de tweede 
Wereldoorlog wordt de sociale zekerheid beschouwd als een ‘recht’. Daarnaast is het als 
sociaal grondrecht terug te vinden in internationale verdragen en de Belgische Grondwet. 
Hieruit vloeit het algemeen belang-statuut intrinsiek voort. Maar ook voordat het recht op 
sociale zekerheid in de Grondwet werd opgenomen – wat in België pas in 1994 gebeurde – 
kon sociale zekerheid als een taak van algemeen belang gekwalificeerd worden aan de hand 
van de hieronder beschreven verschijningsvormen van het algemeen belang. 

140. Universaliteit – Wanneer over universele dienstverlening wordt gesproken, wordt in de 
eerste plaats gedacht aan dienstverlening op vlak van elektriciteit, water en gas. Het bieden 
van een (sociale) verzekering is echter een veel minder eenduidige dienst dan de levering van 
bijvoorbeeld water. Vragen naar de hoeveelheid verzekering waarop burgers recht hebben, is 
vragen naar de risico’s waartegen burgers zich moeten verzekeren om normaal te kunnen 
functioneren in onze samenleving. DEVROE stelt dat “de legitimatie van het concept ‘sociale 
zekerheid’ terug te vinden is in het oordeel van de samenleving, politiek en juridisch vertaald, 
dat geen burger zonder verzekering tegen ziekte, werkloosheid, invaliditeit of ouderdom 
kan”.253 In België heeft de sociaal verzekerde – wat de uitvoering van de sociale zekerheid 
betreft – de keuze tussen verschillende – privaatrechtelijke – uitvoeringsinstellingen, zoals de 
landsbonden en de ziekenfondsen. Indien niet wordt overgegaan tot een aansluiting bij een van 
deze instellingen, wordt de sociaal verzekerde ambtshalve aangesloten bij het publieke 
alternatief, de hulpkas. 

De sociale zekerheid is op het hele grondgebied beschikbaar. Niet enkel op nationaal vlak, maar 
ook op Europees vlak wordt de universaliteit van de sociale zekerheid benadrukt. De 
socialezekerheidscoördinatie – zoals neergelegd in Verordeningen 1408/71 en 574/72 – beoogt 
de bestaande stelsels op elkaar af te stemmen in geval van grensoverschrijdend 
personenverkeer.254 Deze heeft als voornaamste doelstelling het vrij verkeer van (beroepsactieve) 
personen te vrijwaren door nationale socialezekerheidsstelsels met elkaar te coördineren (artikel 
42 EG-Verdrag). In zijn huidige vorm richt de coördinatie zich in de eerste plaats tot de 
beroepsactieve personen (en hun familieleden). Het ondersteunt dan ook voornamelijk het vrije 
verkeer van werknemers (artikel 39 EG-Verdrag) en van zelfstandigen (zoals neergelegd in de 
artikelen 43 en 49 EG-Verdrag, respectievelijk het vestigingsrecht en vrije dienstenverkeer). 

141. Continuïteit – Het continuïteitsbeginsel verzekert de ononderbroken voortzetting van de 
activiteiten en het optreden van de betrokken socialezekerheidsinstelling of -dienst. De Staat 
zorgt voor de continuïteit van de sociale zekerheid enerzijds via de financiering van de sociale 
zekerheid – en de subsidiëring van de meewerkende instellingen – en anderzijds via de 
verzekering bij de hulpkas indien de sociaal verzekerde bij een bepaalde privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstelling zijn sociale verzekering stopzet zonder zich bij een andere aan te 
sluiten. Een aantal ‘technieken’ zorgt voor de financiering van de sociale zekerheid, zodat 

                                                
253 W. DEVROE, “‘Universele dienstverlening’ als grens aan risicoselectie?”, in H. COUSY, H. CLAASSENS 
en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Competitiviteit, ethiek en verzekering, Antwerpen, Maklu, 1998, 283. 
254 Buiten het verbod onderdanen van andere lidstaten te discrimineren in het socialezekerheidsrecht (artikel 3 
Verordening. 1408/71) – wat op zich een vertaling is van het algemeen discriminatieverbod naar nationaliteit dat in 
de artikelen 12, 39, 43 en 49 EG-Verdrag opgenomen is –, en de harmonisatie van de territoriale afgrensnormen, 
onthoudt de coördinatieverordening zich van een inhoudelijk ingrijpen in de verschillende nationale stelsels. 
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ondanks specifieke situaties, zoals het bereiken van de pensioenleeftijd van de 
babyboomgeneratie en de vergrijzing, toch een continue uitkering verzekerd wordt. Dit 
gebeurt voornamelijk via de aanvulling van de bijdragen als financieringsbron van de sociale 
zekerheid met financiering via algemene middelen. Voorbeelden zijn het ‘Zilverfonds’ en de 
solidariteitsbijdragen, dit zijn quasi-fiscale bijdragen, die het kostenprobleem van de sociale 
zekerheid binnen de perken dienen te houden. 

142. Kwaliteit – De gestructureerde aandacht voor kwaliteit in de socialezekerheidssector is 
de laatste decennia sterk naar voor gekomen en kan worden gekaderd in de meer algemene 
evolutie naar New Public Management. In de sociale zekerheid kunnen als bekendste 
kwaliteitsbevorderende initiatieven de bestuursovereenkomsten en de evolutie naar e-

government worden genoemd. Bij het bevorderen van de kwaliteit wordt een belangrijke 
plaats gegeven aan de responsabilisering van de betrokken instellingen. Via de figuur van de 
bestuursovereenkomst wordt de socialezekerheidsinstellingen meer bestuursruimte en 
verantwoordelijkheid gegeven bij het uitvoeren van de sociale zekerheid, waarbij een 
efficiëntere bedrijfsvoering en een grotere mate van kostenbewustzijn beoogd worden. De 
evolutie naar e-government in de sociale zekerheid beoogt in de eerste plaats het kwalitatieve 
beheer van de sociale zekerheid via de vereenvoudiging van de administratie. Deze evolutie 
heeft niet enkel positieve gevolgen voor de sociale zekerheid als systeem, maar ook voor de 
individuele sociaal verzekerden: de lasten en inspanningen die vereist zijn om 
socialezekerheidsprestaties te ontvangen, worden immers niet meer uitsluitend bij de burger 
gelegd.255 

143. Betaalbaarheid – De betaalbaarheid houdt in dat de diensten worden verricht tegen een 
voor iedereen betaalbare prijs, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn. De sociale 
zekerheid wordt gefinancierd enerzijds door werkgevers- en werknemersbijdragen en 
anderzijds door belastingen. Aangezien de bijdragen in verhouding staan tot het beschikbare 
inkomen van de sociaal verzekerde, lijkt deze betaalbaarheid gegarandeerd. Hierbij dient 
evenwel te worden opgemerkt dat in werkelijkheid de verzekeringsidee niet meer terug te 
vinden is; de rechtspraak heeft sinds lang uitgemaakt dat het recht op 
socialezekerheidsprestaties niet berust op de betaling van bijdragen, maar op de wet.256 Ook 
zonder bijdragen te betalen, worden prestaties toegekend, een voorbeeld zijn de 
wachtuitkeringen in de werkloosheid. Ook de bijstandsregeling geeft – indien voldaan aan de 
wettelijke voorwaarden – recht op een uitkering die losstaat van de bijdragen. Op die manier 
gaat een bijzondere aandacht naar de behoeften en mogelijkheden van kwetsbare en 
gemarginaliseerde groepen. 

144. Gebruikersbescherming – De wetgever heeft al heel wat aandacht besteed aan de 
specifieke rechtsbescherming van de sociaal verzekerde. Deze rechtsbescherming van de 
sociaal verzekerde bestaat uit een indirecte en een directe rechtsbescherming. Het is de directe 
rechtsbescherming die door de wetgever werd uitgevaardigd met als expliciet doel de sociaal 
verzekerde een recht te geven dat voor de rechter afdwingbaar is. Specifieke 
rechtsbescherming wordt in de sociale zekerheid onder meer geboden door het Handvest van 
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van de sociale zekerheid”, in D. SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), 
Sociale zekerheden in vraagvorm, liber amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 56-57. 
256 R.v.St. nr. 5058, 22 november 1954, R.J.D.A. 1957, 12-13, noot J. REITERS en E. DEBRA. 



 82 

de Sociaal Verzekerde. Naast de in de sectorale regelgeving opgesomde rechten op 
uitkeringen, introduceerde het Handvest van de Sociaal Verzekerde een aantal 
gemeenschappelijke regels in verband met de administratieve procedure en de verplichtingen 
van de socialezekerheidsinstellingen. Het Handvest is een zelfstandige wet, die de openbare 
en private socialezekerheidsinstellingen in hun relatie tot de sociaal verzekerden een aantal 
fundamentele verplichtingen oplegt, zoals het geven van nuttige informatie, het geven van 
raad, het verzekeren dat de bevoegde instelling wordt aangesproken, het gebruik van een 
begrijpelijke taal, het motiveren en het nemen en uitvoeren van beslissingen binnen een 
redelijke termijn.257 

De regelgeving die resulteert in een indirecte rechtsbescherming, heeft niet als doel op zich 
om de sociaal verzekerde juridisch te beschermen, maar beoogt het algemeen welzijn van de 
maatschappij, waarbij deze regeling toch een rechtsbeschermend aspect kan inhouden. Het 
belangrijkste instrument van indirecte rechtsbescherming is de erkenning of de machtiging. 
Via de erkenning van een instelling wordt voornamelijk de verhouding tussen de overheid en 
de instellingen geregeld. In wezen is de erkenning in ons maatschappelijk bestel de 
uitdrukking van de zorg van de Staat om het algemeen welzijn te verwezenlijken bij wijze van 
een beroep op de medewerking van private instellingen of particulieren die de waarborgen 
bieden die in het gebied van hun tussenkomst noodzakelijk worden geacht. De erkenning is 
dan de reglementering van private activiteiten als beschermingsmaatregel voor de 
belanghebbenden.258 In de sociale zekerheid spelen de erkenningsnormen – sensu lato, 
waaronder ook de machtiging ressorteert – een belangrijke rol. De oorspronkelijke en 
voornaamste doelstelling van de erkenning in de sociale zekerheid was de inschakeling van de 
historisch gegroeide private instellingen, die zich met de vrijwillige sociale verzekeringen 
hadden bezig gehouden, in de verplichte publiekrechtelijke sociale zekerheid (en hen een 
quasi monopolie in deze materie te geven). Er kan worden geargumenteerd dat de sociaal 
verzekerde in een aantal gevallen als indirecte begunstigde van de erkenning (en de 
verplichting aan een erkenningsvoorwaarde te voldoen) kan worden beschouwd. Zo komt het 
goed beheer van de instelling rechtstreeks de sociaal verzekerde ten goede.  

145. Toezicht – In de sociale zekerheid wordt er toezicht uitgeoefend op zowel de 
publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Het toezicht op de 
publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen is voornamelijk een bestuurlijk toezicht, 
waarmee wordt verwezen naar het toezicht, dat door de hiërarchisch hogere overheid wordt 
uitgeoefend. De Besluitwet Maatschappelijk Zekerheid kende het beheer van de sociale 
zekerheid toe aan parastatale instellingen die werden opgericht via de functionele 
decentralisatie. Met het toevertrouwen van de uitvoering van de sociale zekerheid aan de 
sociale parastatalen had de wetgever een dubbel doel: enerzijds het initiatief en de 
verantwoordelijkheid met betrekking tot het beheer van de sociale zekerheid overlaten aan 
zelfstandige instellingen waarover de minister slechts voogdijmacht bezit en anderzijds een 
diepgaand controlemechanisme inbouwen dat veel ruimer is dan louter budgettaire en 
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financiële controle.259 Dit toezichtsmechanisme kreeg vorm in de Wet Toezicht Parastatalen, 
waarin naast financiële en budgettaire controle, ook wettelijkheidstoezicht en het toetsen van 
de conformiteit van de maatregelen met het algemeen belang vervat zitten. Dit toezicht ten 
opzichte van de publiekrechtelijke instellingen van sociale zekerheid heeft door het sluiten 
van een bestuursovereenkomst gedeeltelijk een andere vorm aangenomen. 

Het is niet omdat op de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen geen bestuurlijk 
toezicht mogelijk is, dat er geen toezicht wordt uitgeoefend. Het toezicht op de 
privaatrechtelijke instellingen is een meer verspreid toezicht, dat sectoraal geregeld wordt. 
Voorbeelden van toezichstvormen op private socialezekerheidsinstellingen zijn het intern 
toezicht, toezicht door de bevoegde minister en toezicht door de publiekrechtelijke 
socialezekerheidsinstelling, waarbij de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling een 
‘meewerkende instelling’ is. Naast toezicht van bovenuit, bestaat in het 
socialezekerheidssysteem ook een vorm van toezicht door de betrokkenen via het paritair 
beheer van de openbare instellingen van sociale zekerheid en via de vertegenwoordiging van 
de sociaal verzekerden in bepaalde beheersorganen van privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, zoals de landsbonden en de ziekenfondsen.  

146. Taak uitgeoefend door de overheid – Het is niet zo dat de overheid de uitvoering van de 
sociale zekerheid jarenlang zelf heeft gedragen, integendeel. De sociale zekerheid is ontstaan 
vanuit privaat initiatief. De overheid is steeds meer tussengekomen in deze verzekeringen, via 
de subsidiëring van onderlinge verzekeringskassen en het invoeren van het verplicht karakter 
van de verzekering. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd dan de stap naar sociale 
zekerheid gezet, waarbij het geven van bestaanszekerheid aan de leden van de gemeenschap 
werd beschouwd als een opdracht van de Staat. De door de Staat ontwikkelde sociale 
zekerheid heeft de private initiatieven niet afgeschaft op het ogenblik dat de sociale zekerheid 
van overheidswege werd ingevoerd, maar geïntegreerd in de nieuwe structuur.260 Hoewel de 
sociale verzekering oorspronkelijk geen overheidstaak was, heeft de Staat op een bepaald 
moment de sociale zekerheid als dermate belangrijk voor de maatschappij beschouwd dat een 
overheidssysteem ontwikkeld werd, waarbij een samenwerking tussen publiek en privaat 
initiatief centraal stond.  

147. Alternatieve overheidsdienst – De overheid draagt een bijzondere verantwoordelijkheid 
voor de sociale zekerheid. Dat de overheid verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid 
impliceert niet dat zij een monopolie heeft op dit terrein. Bij de uitvoering (het beheer, de 
inning van de bijdragen, de toekenning van de uitkering en de uitbetaling van de uitkering) 
van de sociale zekerheid worden heel wat instellingen betrokken; het betreft zowel publieke 
als privaatrechtelijke instellingen die erg verschillende rechtsvormen (kunnen) aannemen. De 
privaatrechtelijke instellingen zijn erg divers en leunen ideologisch aan bij de grote politieke 
stromingen. Daarnaast bestaan er (meestal) publiekrechtelijke alternatieven – 
overheidsdiensten – voor deze sociaal verzekerden die niet wensen aan te sluiten bij een (vaak 
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ideologisch getinte) privaatrechtelijke instelling, zoals de Hulpkas voor Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering. 

148. Bijzondere instantie – De sociale zekerheid kent heel wat openbare instellingen, die 
kunnen worden gezien als ‘bijzondere instanties’ met een controlerende of sturende functie. 
Het beheer van de sociale zekerheid vindt plaats op twee niveaus: aan de basis bleven de 
privaatrechtelijke instellingen opereren; daarnaast werd een tweede niveau voorzien, waarin 
de sectorale publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen een plaats hebben gekregen. Zij 
staan los van de Staat (parastataal) en worden beheerd door een gelijk aantal 
vertegenwoordigers van de erkende vakbonden en van de organisaties van werkgevers 
(paritair beheer). Deze socialezekerheidsparastatalen – die vanaf het sluiten van een 
bestuursovereenkomst Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid worden genoemd – 
hebben geen eenduidige taakverdeling. Een aantal van deze publiekrechtelijke instellingen 
heeft wel een sturende en/of controlerende functie ten opzichte van de privaatrechtelijke 
meewerkende instellingen (infra randnr. 1168). Naast de parastatalen kunnen ook andere 
bijzondere instanties worden opgericht. Zo wordt de algemene controle op de ziekenfondsen 
en de landsbonden uitgeoefend door een hiertoe opgerichte openbare instelling, de 
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. De 
Controledienst heeft heel wat bevoegdheden, waaronder het toezicht op de wettigheid van de 
door de ziekenfondsen en landsbonden ingestelde diensten en activiteiten en het toezicht op 
de naleving van de administratieve, boekhoudkundige en financiële verplichtingen. 

149. Subsidiëring – De financiering van de sociale zekerheid gebeurt op twee niveaus: 
enerzijds via de bijdragen van de werkgevers en de werknemers en anderzijds via de overheid. 
Daarnaast voorziet de Staat in de financiering van de administratiekosten van de 
uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid. In dit laatste geval kan er sprake zijn van 
subsidiëring.261 

150. Beslissingsbevoegdheid – Dat bepaalde socialezekerheidsinstellingen een eenzijdige 
beslissingsbevoegdheid hebben, werd in de rechtsleer reeds aanvaard en bepleit262. Of dit in 
de toekomst nog zal worden aanvaard, is – gezien de recente strikte Cassatierechtspraak – 
moeilijk te zeggen (supra randnr. 72). 

151. Solidariteit – Solidariteit kan worden gezien als een van de basisideeën van sociale 
bescherming. De wettelijke basis van solidariteit in de sociale zekerheid kan worden 
gevonden in de verhouding tussen de verplichte bijdragen – met uitzondering voor bepaalde 
‘behartigenswaardige’ gevallen – en het recht op socialezekerheidsuitkeringen263, zonder dat 
er een verband bestaat tussen de hoogte van de bijdrage en de hoogte van de uitkering.264 De 
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sociale zekerheid heeft tot taak alle tot hun toepassingsgebied behorende personen te 
verzekeren tegen risico’s zoals ziekte, ouderdom, overlijden en invaliditeit, ongeacht hun 
financiële positie en gezondheidsstatus op het tijdstip van aansluiting. Het 
solidariteitsbeginsel komt in de inkomensvervangende regelingen tot uiting in het feit dat deze 
stelsels door bijdragen die evenredig zijn aan het beroepsinkomen van de deelnemers worden 
gefinancierd, maar dat bij de uitkeringen wordt uitgegaan van de behoeften van de 
uitkeringsontvangers. In dit geval heeft solidariteit de inkomensherverdeling tot gevolg tussen 
burgers met een goede inkomenspositie en mensen die op grond van hun middelen en 
gezondheidsstatus niet over de voldoende sociale zekerheid zouden beschikken (solidariteit 
binnen een generatie). In pensioenregelingen komt solidariteit tot uiting in het feit dat de door 
de actieve werknemers betaalde bijdragen worden gebruikt om de pensioenen van 
gepensioneerde werknemers te financieren (solidariteit tussen generaties). Ten slotte is er ook 
een (vorm van) solidariteit tussen de diverse socialezekerheidssectoren via het Globaal beheer 
van de sociale zekerheid.265 Sinds 1 januari 1995 zijn alle, door de RSZ ontvangen sociale 
zekerheidsbijdragen, evenals alle middelen van het Fonds voor het Financieel Evenwicht en 
de alternatieve staatsfinanciering, verzameld in een gezamenlijk ‘fonds’ dat wordt beheerd 
door de RSZ Globaal Beheer. De middelen worden vanuit het Globaal beheer onder de OISZ 
naar behoefte verdeeld. 

152. Ontbreken van winstoogmerk – Het oogmerk van de sociale zekerheid wordt doorgaans 
tweeledig geformuleerd: aan iedereen een minimaal inkomen waarborgen (armoedepreventie) 
en de verworven levensstandaard tot op bepaalde hoogte handhaven (inkomensbehoud). De 
‘Leuvense’ school legt het bestaan van de sociale zekerheid in het voorkomen, herstellen of – 
in laatste orde – vergoeden van menselijke schade, namelijk het verlies van of gebrek aan 
arbeidsinkomen of het gezondheidsverlies (de vermindering van de normaal te verwachten 
toestand van fysiek, psychisch en sociaal welzijn).266 Een dergelijk sociaal oogmerk sluit een 
winstoogmerk evenwel niet uit, al kan het Europeesrechtelijk wel verhinderen dat een 
bepaalde instelling als onderneming wordt gekwalificeerd. 

De publiekrechtelijke instellingen zijn in se geen privaatrechtelijke ondernemingen; hoewel 
zij geen winstoogmerk hebben, is het evenwel niet uitgesloten dat publiekrechtelijke 
instellingen – in het algemeen belang – winst nastreven. Dat is niet het geval in de wettelijke 
socialezekerheidsinstellingen, waar de publiekrechtelijke instellingen een beheers- en 
uitvoeringstaak hebben. De meeste bij de uitvoering betrokken privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen hebben evenmin een winstoogmerk; de rechtsvorm zonder 
winstoogmerk weerhoudt de verenigingen er evenwel niet van om winst te realiseren (infra 
randnr. 336). De uitvoeringsinstellingen van de arbeidsongevallenverzekering zijn wel op 
winst gerichte vennootschappen, die dan ook Europeesrechtelijk onder het mededingingsluik 
van het EG-Verdrag zullen ressorteren. De sector van de arbeidsongevallen is een 
socialezekerheidssector die van oudsher een privaat element in zich draagt. Een 
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arbeidsongeval werd en wordt immers aanzien als een “professioneel risico” waartegen de 
werkgever zich moet verzekeren. De financiering van de verzekering voor arbeidsongevallen 
gebeurt dan ook nog steeds grotendeels buiten de RSZ om en de uitvoering ligt in de handen 
van private verzekeraars (infra randnr. 906). 

153. Bijkomende aanwijzing – In haar Witboek omtrent diensten van algemeen belang haalt 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen sociale zekerheid als voorbeeld aan van een 
dienst van algemeen (niet-economisch) belang.267 

3. Evaluatie 

154. Op grond van al deze elementen en verschijningsvormen, die slechts een aanwijzing zijn 
in de kwalificatie van een taakuitvoering als taak van algemeen belang, komt naar voor dat de 
meeste van deze verschijningsvormen ook aanwezig zijn in het wettelijk kader rond de sociale 
zekerheid, zodat er kan van worden uitgegaan dat de sociale zekerheid als taak van algemeen 
belang moet worden beschouwd. Hierin kan de rechtsgrond gevonden worden waarop de 
overheid zich kan baseren om zowel publiek- als privaatrechtelijke instellingen te sturen en 
ten aanzien van deze laatste instellingen af te wijken van de op hen toepasselijke 
privaatrechtelijke regelgeving. 

AFDELING II. BEPERKENDE WERKING VAN HET EUROPEES RECHT 

155. Algemeen – Europa heeft een rem gezet op de steeds ruimer wordende 
overheidsactiviteit en op de verdere uitbreiding van de verzorgingsstaat.268 In deze afdeling 
wordt de vraag gesteld of Europa ook een remmend effect heeft op de sturingsmogelijkheid 
van de overheid ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen. 

§1. Europa en sociale zekerheid 

156. Algemeen – De activiteiten van Europa op het gebied van sociale zekerheid hebben zich 
lange tijd beperkt tot de coördinatie van socialezekerheidsaanspraken ten aanzien van 
verschillende socialezekerheidssystemen veroorzaakt door het vrij verkeer (Verordening 
1408/71). Daarnaast werd voornamelijk aandacht besteed aan de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de (nationale) invulling van de sociale zekerheid. De laatste jaren 
wordt meer en meer inhoudelijk gekeken naar wat lidstaten als sociale zekerheid kwalificeren, 
of de kwalificatie binnen het Europees recht op dezelfde wijze gebeurt en de gevolgen met 
betrekking tot de interne marktregels. 

157. Opgemerkt moet worden dat Europa niet enkel een grens vormt aan de internrechtelijke 
sturingsvrijheid van de lidstaten, maar eveneens een sturende rol in zich draagt. Deze 
Europeesrechtelijke sturing, die niet binnen het onderzoekskader valt, kan bijvoorbeeld 
teruggevonden worden in de eerder politieke invloed van Europa op het 
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socialezekerheidsbeleid via de onder meer de open method of coördination en de 
coördinatieverordeningen met betrekking tot de migrerende werknemers.269 

A. Europeesrechtelijke kwalificatie van een nationaal socialezekerheidsstelsel 

1. Europeesrechtelijke sociale zekerheid 

158. Sociale zekerheid – Bepalen wat sociale zekerheid is, is in beginsel de bevoegdheid van 
de lidstaten. Zolang een stelsel wordt aangemerkt als een socialezekerheidsstelsel en de 
uitvoering wordt gezien als de uitvoering van een publieke taak, beschikken de lidstaten over 
de autonome beslissingsmacht de sociale zekerheid in te richten. Zij kunnen opteren de 
sociale zekerheid volledig door de Staat te laten organiseren en uitvoeren, dan wel een aantal 
bevoegdheden over te hevelen naar privaatrechtelijke aan de sociale zekerheid meewerkende 
instellingen. 

Wat de lidstaten als sociale zekerheid kwalificeren – kwalificaties die trouwens onderling 
sterk verschillen – wordt niet noodzakelijk door het Hof van Justitie als sociale zekerheid 
gekwalificeerd.270 De ‘sectorale’ Belgische definitie271 garandeert dus niet noodzakelijk de 
afwezigheid van Europeesrechtelijke regels in de organisatie van deze Belgische sociale 
zekerheid. Het onder het toepassingsgebied van de coördinatieverordening 1408/71 
ressorteren, is evenmin een garantie voor de Europeesrechtelijke kwalificatie als sociale 
zekerheid. 

159. Criteria – Het Hof van Justitie heeft geen duidelijk omschreven en afgebakende criteria 
ontwikkeld ter kwalificatie van een socialezekerheidsstelsel. Uit de disparate rechtspraak zijn 
wel aanwijzingen te halen. Deze disparaatheid wordt mede veroorzaakt door het feit dat de 
kwalificatie als sociale zekerheid steeds in een andere context gebeurt en niet als doel op zich 
heeft een socialezekerheidsstelsel te definiëren. Het gaat immers om situaties waarin bepaald 
moet worden of de betrokken instellingen al dan niet onder het EG-Verdrag dan wel de 
schaderichtlijnen ressorteren.272 Doorheen de jaren zijn er in de rechtspraak van het Hof van 
Justitie twee terugkerende niet-decisieve criteria te detecteren met betrekking tot de 
kwalificatie van sociale zekerheid, namelijk het statuut van de uitvoeringsorganen en de 
wettelijke omkadering, waarbinnen de aanwezigheid van solidariteit erg belangrijk is. 

160. Statuut uitvoeringsinstellingen – Met betrekking tot het statuut van de 
uitvoeringsinstellingen geldt dat hoe meer er concurrentie aanwezig is tussen de 

                                                
269 Y. JORENS, “Het Europees socialezekerheidsrecht: quo vadis?”, in A. VAN REGENMORTEL, H. 
VERSCHUEREN en V. VERVLIET (eds.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele 

actuele thema’s, Brugge, die keure, 2007, 4-9; Y. JORENS, “De nieuwe EG-Verordening 1408/71 inzake de 
sociale zekerheid van migrerende personen: naar een vereenvoudiging en modernisering?”, T.S.R. 2004, 193-
231. 
270 Zo is de Belgische zorgverzekering naar Belgisch recht geen sociale zekerheid en naar Europees recht wel 
(H.v.J. 1 april 2008, nr. C-212/06, A.P.T. 2007-08, 161). 
271 De Belgische sociale zekerheid wordt gedefinieerd vanuit de ‘regelingen’ (art. 21 Algemene Beginselenwet 
Sociale Zekerheid); Verordening 1408/71 daarentegen gaat uit van de risico’s en het Hof van Justitie kijkt naar 
het ‘solidariteitsgehalte’ om te bepalen of het Europees mededingingsrecht van toepassing is (en het al dan niet 
om sociale zekerheid gaat). 
272 E. STEYGER, “De communautaire inhoud van het begrip ‘sociale zekerheid’”, Tijdschrift voor 

Gezondheidsrecht 2002, 82. 
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uitvoeringsorganen, hoe moeilijker het zal zijn het stelsel toch als sociale zekerheid te 
kwalificeren.273 

161. Wettelijke omkadering – De wettelijke omkadering van een socialezekerheidssysteem, 
waarin solidariteit aanwezig is, is een aanwijzing ter kwalificatie van een stelsel als sociale 
zekerheid. Wat al dan niet als solidariteit zal worden gekwalificeerd, is afhankelijk van het 
concrete socialezekerheidsstelsel.274 Het Hof van Justitie heeft in de rechtspraak een aantal 
elementen als kenmerkend voor de aanwezigheid van solidariteit beschouwd275, namelijk: 

- bijdragen afhankelijk van het inkomen, 
- uitkeringen over het algemeen hetzelfde voor iedereen, 
- het ontbreken van een band tussen bijdragen en uitkeringen, 
- de aanwezigheid van compensatiemechanismen tussen socialezekerheidsinstellingen, 
- verplichte verzekering, 
- geen beïnvloedingsmogelijkheid van de hoogte van de bijdragen. 

162. Gevolg – Zolang een stelsel door Europa aangemerkt wordt als sociale zekerheid, 
kunnen lidstaten maatregelen nemen die in gewone (strikt privaatrechtelijke) verzekeringen 
niet mogelijk zijn, zoals de aansluitingsplicht, de beperkingen op risicoselectie, de erkenning 
van een beperkt aantal instellingen en de acceptatieplicht.276 De kwalificatie als sociale 
zekerheid vormt door het gewettigd doel van algemeen belang een rechtvaardigingsgrond 
voor beperkingen op het vrij verkeer van diensten.277 

163. De niet-economische diensten van algemeen belang, zoals de sociale zekerheid278, zijn 
op Europeesrechtelijk gebied dus enkel onderworpen aan de niet-economische bepalingen van 
het EG-verdrag, zoals het vrij verkeer van personen en het niet-discriminatiebeginsel.279 Voor 

                                                
273 H.v.J. 18 mei 2000, nr. C-206/98, T. Verz. 2000, 599, noot B. VAN CROMBRUGGHE, Jur.H.v.J. 2000, I, 
3509, concl. A. SAGGIO, R.W. 2000-01, 1229 en T.B.H. 2001 (verkort), 149, noot H. CLAASSENS; H.v.J. 16 
maart 2004, nr. C-264/01, AOK, Jur.H.v.J. 2004, 2493; E. STEYGER, “De communautaire inhoud van het 
begrip ‘sociale zekerheid’”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2002, 84-85. 
274 F. LOUCKX, “Gezondheidszorg tussen interne markt en algemeen belang”, in A. VAN REGENMORTEL, 
H. VERSCHUEREN en V. VERVLIET (eds.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: 

enkele actuele thema’s, Brugge, die keure, 2007, 315. 
275 Y. JORENS, “Het Europees socialezekerheidsrecht: quo vadis?”, in A. VAN REGENMORTEL, H. 
VERSCHUEREN en V. VERVLIET (eds.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele 

actuele thema’s, Brugge, die keure, 2007, 126; D. PIETERS en E. BALLON, Het Europees kartelrecht en de 

ziekenfondsen, Antwerpen, Maklu, 1997, 29; H.v.J. 17 februari 1993, nr. C-159/91 en C-160/91, Poucet en 
Pistre, Jur.H.v.J. 1993, I, 637; H.v.J. 21 september 1999, nr. C-67/96, Albany, Jur.H.v.J. 1999, I, 5751, concl. F. 
JACOBS; H.v.J. 18 mei 2000, nr. C-206/98, T. Verz. 2000, 599, noot B. VAN CROMBRUGGHE, Jur.H.v.J. 
2000, I, 3509, concl. A. SAGGIO, R.W. 2000-01, 1229 en T.B.H. 2001 (verkort), 149, noot H. CLAASSENS; 
H.v.J. 16 maart 2004, nr. C-264/01, AOK, Jur.H.v.J. 2004, 2493. 
276 H.v.J. 17 februari 1993, nrs. C-159/91 en C-160/91, Poucet en Pistre, Jur.H.v.J. 1993, I, 637. 
277 Y. JORENS, “Het Europees socialezekerheidsrecht: quo vadis?”, in A. VAN REGENMORTEL, H. 
VERSCHUEREN en V. VERVLIET (eds.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele 

actuele thema’s, Brugge, die keure, 2007, 120. 
278 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Groenboek over diensten van algemeen belang, 
COM (2003), 6-9, http://www.europa.eu.int/documents/comm/index_nl.htm. 
279 De uitvoering van de sociale zekerheid is eveneens een ‘universele dienst’. De gemeenschapsrechtelijke 
definitie van universele dienstverlening luidt “een welbepaald (een gedefinieerd) minimumpakket van diensten 
van een bepaalde (een gegeven) kwaliteit dat voor alle gebruikers, ongeacht hun geografische locatie 
beschikbaar is voor een in het licht van de specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs” (bv. art. 2, lid 4 
richtlijn 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging van de interne markt voor 
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diensten van algemeen economisch belang daarentegen blijven de beginselen inzake vrij 
verkeer en vrije mededinging, als onderdelen van de gemeenschappelijke markt, onverkort 
gelden. Diensten van algemeen economisch belang onderscheiden zich van gewone 
economische diensten door de aanwezigheid van publieke belangen, die tot uiting komen in 
de (aandacht voor de) toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de dienst.  

2. Europeesrechtelijke herkwalificatie 

164. Interne markt – Wanneer het nationaal als sociale zekerheid gekwalificeerde stelsel dit 
niet is voor Europa, beperkt het Europees recht de vrije sturing van de Staat ten aanzien van 
de socialezekerheidsinstellingen. In dat geval valt het stelsel onder de regels van de interne 
markt. Volgens het Hof van Justitie mag een lidstaat binnen de interne markt de verrichting 
van diensten niet afhankelijk stellen van de inachtneming van alle voorwaarden die voor 
vestigingen gelden.280 De sturing kan dus niet inhouden dat buitenlandse dienstverstrekkers, 
die op een legale wijze gelijkaardige diensten verstrekken in hun Staat van vestiging en daar 
aan de eisen voldoen, ook moeten voldoen aan de sturingseisen gesteld door de Belgische 
wetgever omdat dit zou kunnen leiden tot een dubbele last. Wel blijft de Staat waarin de 
dienstverlening wordt verstrekt, bevoegd het internrechtelijk gehanteerde beschermingsniveau 
op te leggen aan de dienstverstrekker, bijvoorbeeld via een vergunningssysteem dat zonder 
onderscheid van toepassing is, toch voor zover dit geen onnodige herhalingen zijn van de 
wettelijke vereisten waaraan reeds in de Staat van herkomst is voldaan.281 

165. Schaderichtlijnen – Gaat het niet om sociale zekerheid, maar om een (privaatrechtelijke) 
verzekering, dan dient de Staat in haar sturingsrelatie met de socialezekerheidsinstellingen 
ook de schadeverzekeringsrichtlijnen te respecteren. In deze (drie) Europese 
schaderichtlijnen282 worden gemeenschappelijke voorwaarden neergelegd voor het vrij 
verrichten van diensten en de uitoefening van de vrijheid van vestiging in de sector van de 
schadeverzekeringen.283 

B. Europeesrechtelijke kwalificatie van nationale socialezekerheidsinstellingen 

166. Mededinging – Indien de uitvoeringsinstellingen van een nationaal 
socialezekerheidsstelsel als Europeesrechtelijke ‘ondernemingen’ gekwalificeerd worden, zal 
de mededinging de nationale overheidssturing van socialezekerheidsinstellingen beperken. De 
regels van mededinging omvatten regels die concurrentievervalsing door ondernemingen 
verbieden en regels die staatssteun aan ondernemingen beperken.  

                                                                                                                                                   
telecommunicatiediensten door middel van de tenuitvoerlegging van Open Network Provision, Pb. L. 1990, 
192/1). Voor meer verwijzingen zie W. DEVROE, “Universele dienstverlening als grens aan risicoselectie?”, in 
H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROUCK (eds.), Competitiviteit, ethiek en verzekering, 
Antwerpen, Maklu, 1998, 282-283. 
280 H.v.J. 25 juli 1991, nr. C-76/90, Jur.H.v.J. 1991, 4221. 
281 H.v.J. 11 maart 2004, nr. C-496/01, Jur.H.v.J. 2004, 2351. 
282 Richtlijn 73/239/EEG, Pb. L. 1973, 228/3 (eerste schaderichtlijn), Richtlijn 88/357/EEG, Pb. L. 1988, 172/1 
(tweede schaderichtlijn) en richtlijn 92/49/EEG, Pb. L. 1992, 228/1 (derde schaderichtlijn). 
283 H.v.J. 26 maart 1996, nr. C-238/94, Jur.H.v.J. 1996, I, 1673; J. SLUIJS, Gereguleerde marktwerking van 

socialezekerheidsbelangen, Deventer, Kluwer, 2004, 11-12. 
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Daar waar het interne recht voornamelijk de erkenning van sociale rechten vooropstelt, wil 
het Europees recht voornamelijk principes van mededinging centraal stellen en de 
ééngemaakte markt versterken.284 

167. Onderneming – Het toepassingsgebied van het Europees mededingingsrecht wordt 
afgebakend via het begrip ‘onderneming’. Elke entiteit die op een niet-occasionele wijze een 
economische activiteit uitoefent, is een onderneming in de zin van het EG-verdrag. De 
activiteit is een beslissend criterium bij de kwalificatie als onderneming, waardoor in het 
kwalificatieproces de vraag verschuift naar welke activiteit wordt uitgeoefend en of deze 
activiteit gekwalificeerd kan worden als een economische activiteit. De juridische rechtsvorm, 
waarvan onder meer het publiekrechtelijke dan wel het privaatrechtelijke karakter van de 
instelling en het al dan niet op winst gericht zijn, afhangt, speelt geen rol in de kwalificatie 
van een instelling als onderneming. De Belgische socialezekerheidsinstellingen kunnen dus 
hun publiekrechtelijke rechtsvorm, dan wel het feit dat zij als administratieve overheden 
worden gekwalificeerd niet inroepen om niet als onderneming gekwalificeerd te worden.  

168. Economische activiteit – Er wordt uitgegaan van een ruime functionele definitie van het 
begrip ‘economische activiteit’.285 Deze ruime invulling heeft geleid tot de mogelijkheid 
quasi elke activiteit als economische activiteit te kwalificeren. JORENS omschrijft dit als “een 
test waarbij de vraag is of de activiteit ten minste in principe door een private onderneming 
zou kunnen worden uitgeoefend met het oog op het maken van winst en of het actuele of 
potentiële mededinging door een private onderneming kan verwachten”.286  

169. Eerste tempering – Om deze ruime interpretatie te temperen, wordt er in de rechtspraak 
een tweede element gehanteerd bij de kwalificatie als onderneming, namelijk de 
daadwerkelijke deelname aan de markt of minstens het uitoefenen van de activiteiten in 
marktomstandigheden.287 

170. Tweede tempering – Een tweede tempering wordt geboden doordat het Hof van Justitie 
steeds meer bijzondere aandacht besteedt aan de aard van de instelling.288 Naast de 
economische activiteit speelt ook een ander bestanddeel een rol in de kwalificatie als 
onderneming, namelijk de zelfstandigheid van de prestatieverrichter. De instelling dient te 
beschikken over een zekere handelingsvrijheid (tegenover de overheid). Zo zal de instelling 
met een door de afnemer verplicht te gebruiken prestatie enkel als onderneming kunnen 
worden beschouwd indien de verrichter zelf over de mogelijkheid beschikt de voorwaarden 
waaronder deze wordt verstrekt mede te bepalen.289 De uitvoeringsinstelling die door de 
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overheid belast is de sociale zekerheid uit te voeren en hiervoor onderworpen is aan het 
overheidstoezicht, en waarbij de hoogte van premies en uitkeringen in laatste instantie door de 
Staat worden vastgesteld, beschikt niet over deze zelfstandigheid.290 

171. Uitzonderingen – Het Hof van Justitie heeft daarnaast de gevolgen van de ruime 
interpretatie van het ondernemingsbegrip beperkt door een aantal activiteiten van de werking 
van het mededingingsrecht uit te sluiten. Zo vervullen organisaties die voorzien in de 
uitvoering van activiteiten en/of diensten, gebaseerd op nationale solidariteit291 en die geen 
winstoogmerk hebben een louter sociale functie, wat een economische activiteit – en als 
gevolg hiervan de kwalificatie als onderneming – uitsluit.292 Zo wordt bijvoorbeeld in het 
arrest Poucet et Pistre de uitvoering van de sociale zekerheid als een niet-economische 
activiteit beschouwd.293 De mate van solidariteit bepaalt hierbij de mate van ‘sociale” 
activiteit en beperkt de mate van ‘economische’ activiteit. 

172. Meerdere activiteiten – Aangezien de activiteit het beslissend criterium is, is de logische 
volgende vraag: wat met instellingen die verschillende activiteiten uitoefenen? Het 
zwaartepunt bij de invulling van het begrip ‘onderneming’ ligt bij het op duurzame wijze 
uitoefenen van een ‘economische activiteit’. Omgekeerd kan worden gesteld dat een entiteit 
slechts aan de mededingingsrechtelijke regels ontsnapt, indien geen van haar activiteiten een 
economisch karakter vertonen. Het is dus met andere woorden mogelijk dat een instelling 
enkel voor bepaalde activiteiten als onderneming wordt gekwalificeerd.294 

173. Afwijkingen – Afwijkingen van het mededingingsrecht zijn enkel mogelijk via een 
beroep op de uitzondering van artikel 86, lid 2 EG-Verdrag, namelijk voor ondernemingen 
belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang. 

Mochten socialezekerheidsinstellingen in de uitvoering van de sociale zekerheid als 
ondernemingen worden gekwalificeerd – en niet uitgesloten zijn van het mededingingsrecht 
op grond van de solidariteit –, dan kunnen zij als ondernemingen in de zin van artikel 86, lid 2 
EG-Verdrag beschouwd worden. Volgens dit artikel vallen de ondernemingen belast met het 
beheer van diensten van algemeen economisch belang onder de mededingingsregels voor 
zover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toevertrouwde 
bijzondere taak niet verhindert. Dan kan het land waarin de dienstverlening wordt verstrekt 

                                                
290 H.v.J. 22 januari 2002, nr. C-218/00, Cisal, Jur.H.v.J. 2002, I, 691. 
291 “Organisations charged with the management of State-imposed social security schemes, such as compulsory 
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bijkomende eisen opleggen, voor zover deze de proportionaliteitstoets doorstaan295 en de 
ontwikkeling van het handelsverkeer niet in een mate beïnvloeden die strijdig is met het 
belang van de Gemeenschap.296 Het algemeen belang dat aan het socialezekerheidsstelsel ten 
grondslag ligt, verantwoordt dus dat de overheid (proportionele) bepalingen oplegt die de 
interne markt of de mededinging belemmeren. 

C. Slotopmerking 

174. Spanning tussen kwalificaties – Door heel deze regeling is er een grote spanning 
ontstaan tussen enerzijds de vrijheid van de lidstaten om sociale diensten van algemeen 
belang te definiëren, en deze op nationaal niveau als (functionele) overheden te beschouwen 
en anderzijds, de bevoegdheid die het Hof van Justitie heeft om de economische activiteit te 
definiëren en op die manier bepaalde stukken van de sociale zekerheid onder het 
mededingingsrecht te laten ressorteren.297  

Er ligt evenwel macht bij de nationale overheden. Het begrip economische activiteit is een 
evolutief begrip dat ten dele aan de politieke keuzes van iedere lidstaat is gekoppeld. De 
lidstaten kunnen beslissen sommige taken die van oudsher als onderdeel van de soevereine 
bevoegdheden van de staten werden beschouwd, aan enkele ondernemingen over te dragen of 
de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om het bestaan van een markt te waarborgen voor 
een product of een dienst die anders niet zou bestaan. Deze interventie heeft tot gevolg dat de 
activiteiten in kwestie een economisch karakter krijgen. De overheid kan door middel van 
haar organisatorische inrichting de economische kwalificatie van haar activiteiten ook in de 
andere zin beïnvloeden. Zo kan de overheid door een strakke regelgeving uitsluiten dat de 
betrokken instelling over een ruimte beschikt om de prestaties (mede) te bepalen. Het mee 
kunnen bepalen van de voorwaarden waaronder de prestaties worden verstrekt, beïnvloedt 
immers de kwalificatie van de uitvoeringstaak als economische activiteit.298 

Het Belgische administratieve overheidsbegrip kan worden beschouwd als tegenhanger van 
het Europeesrechtelijke ondernemingsbegrip. Waar de Europese onderneming, los van de 
organen door wie de activiteit wordt aangeboden, louter de commerciële functie beoordeelt, 
wordt voor de administratieve overheid – gedeeltelijk los van het organieke – gekeken welke 
instellingen onder meer taken van algemeen belang uitvoeren. Dit houdt in dat dezelfde 
instelling op Europees vlak een onderneming en op Belgisch vlak als (administratieve) 
overheid gekwalificeerd kan worden, zoals voor de Belgische arbeidsongevallenverzekeraars 
het geval was. 
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§2. Het Belgische socialezekerheidsstelsel Europeesrechtelijk benaderd 

A. De sociale zekerheid uitgevoerd door publiekrechtelijke dan wel non-profitinstellingen 

175. Hoe dient het Belgisch socialezekerheidsstelsel gekwalificeerd te worden vanuit het EG-
Verdrag? 

176. Wettelijke socialezekerheidsstelsel – Met betrekking tot het wettelijke 
socialezekerheidsstelsel dat uitgevoerd wordt door publiekrechtelijke dan wel 
privaatrechtelijke non-profitinstellingen mag ook van een Europeesrechtelijke kwalificatie als 
sociale zekerheid worden uitgegaan. 

177. Voorbeeld gezinsbijslag – De uitvoering van de gezinsbijslag voor werknemers gebeurt 
in België door de privaatrechtelijke kinderbijslagfondsen, die een VZW-rechtsvorm moeten 
aannemen. De socialezekerheidstak van de gezinsbijslag moet ook op Europeesrechtelijk vlak 
(zowel via verordening 1408/71 als onder het economisch luik van het EG-Verdrag) als 
sociale zekerheid worden beschouwd aangezien solidariteit centraal staat, zowel door de band 
tussen de hoogte van de bijdragen en het inkomen, het ontbreken van het verband tussen de 
hoogte van de bijdragen en van de uitkeringen als door de verplichte aansluiting en het 
repartitiestelsel, de onmogelijkheid de bijdragen te beïnvloeden en de aanwezigheid van 
compensatiemechanismen tussen socialezekerheidsinstellingen. 

178. Voorbeeld overzeese sociale zekerheid – Een voorbeeld waarin de kwalificatie de 
andere richting zou kunnen uitgaan, is te vinden in de dienstverlening aangeboden door de 
DOSZ. De overzeese sociale zekerheid is een facultatief socialezekerheidsstelsel dat openstaat 
voor iedereen die zijn beroep uitoefent buiten de Europese Economische Ruimte, ongeacht 
zijn nationaliteit. De storting van maandelijkse bijdragen is het enige criterium van deelname, 
waarvan zelf het bedrag kan gekozen worden (met een wettelijk vastgelegd minimum en 
maximum). De financiering gebeurt via bijdragen van de aangeslotenen en een jaarlijkse 
overheidstoelage.299 De pensioenregels van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid 
lijken op de levensverzekeringen in de privésector (zij berusten op de techniek van de 
lijfrentekapitalisatie), maar zijn niet onderworpen aan de bepalingen van de tak van de 
levensverzekeringen. De financiering gebeurt op een gelijkaardige wijze als in de private 
verzekeringssector, maar wordt aangevuld door bijkomende garanties (zoals staatswaarborg) 
en voordelen, zoals de koppeling van het pensioen aan de schommeling van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen.300 Aangezien het Hof van Justitie de solidariteit als één van de 
basisbeginselen van sociale zekerheid ziet, waarvan de verplichte aansluiting en repartitie de 
belangrijkste veruitwendigingen zijn, lijkt de overzeese sociale zekerheid geen 
Europeesrechtelijke sociale zekerheid. 

                                                
299 Het stelsel staat bovendien in voor de financiering van de socialezekerheidsrechten en -plichten van de oud-
kolonialen. 
De algemene regeling bevat het risico ouderdom en overlijden, ziekte en invaliditeit en geneeskundige 
verzorging. Wie deelneemt aan de algemene regeling van de overzeese sociale zekerheid kan, voor zichzelf en 
zijn gezin, de drie takken van de algemene regeling aanvullen met verzekeringscontracten, die hijzelf of zijn 
werkgever kan afsluiten, namelijk geneeskundige verzorging, arbeidsongevallen en ongevallen van gemeen 
recht. 
300 REKENHOF, Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid, 2006, 
http://www.rekenhof.be/docs/reports/2006/2006_11_overzeesesoczeker_nl.pdf, 16-19. 
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179. Mededinging – Naast de kwalificatie van het stelsel, dienen eveneens de 
uitvoeringsinstellingen geanalyseerd te worden en dit met het oog op de toepasselijkheid van 
het mededingingsrecht.  

180. Voorbeeld gezinsbijslag – Moeten kinderbijslagfondsen als Europeesrechtelijke 
ondernemingen worden gekwalificeerd? Het feit dat de bijdragen vastgelegd zijn en geïnd 
worden door de RSZ en doorgestort worden aan de kinderbijslagfondsen via de RKW en dat 
de kinderbijslagfondsen hierop noch op de hoogte van de uit te keren prestaties invloed 
kunnen uitoefenen, maakt het moeilijk deze activiteit met een winstoogmerk uit te voeren. 
Wel wordt de activiteit uitgeoefend in een zekere marktomstandigheid aangezien er onder de 
kinderbijslagfondsen een vorm van concurrentie bestaat. Hierboven werd daarnaast al 
aangegeven dat de gezinsbijslag gericht is op solidariteit. Deze solidariteit in combinatie met 
het ontbreken van een winstoogmerk en de sociale doelstelling van de kinderbijslagfondsen 
kan deze uitsluiten van het mededingingsrecht. Ten slotte kan hierbij worden opgemerkt dat 
eveneens het tweede bestanddeel in de kwalificatie als onderneming afwezig is; de 
kinderbijslagfondsen hebben geen of slechts een beperkte zelfstandigheid. Dezelfde 
redenering kan worden gemaakt voor de andere privaatrechtelijke non-profit 
uitvoeringinstellingen van een socialezekerheidstak, waarbij de aansluiting wettelijk verplicht 
is. 

181. Voorbeeld DOSZ – De DOSZ kan het publiekrechtelijke statuut niet inroepen om niet 
als onderneming te worden gekwalificeerd301 en de activiteit van de DOSZ lijkt te passen 
binnen de definitie van economische activiteit als “die activiteit die bestaat uit het aanbieden 
van goederen en diensten op een bepaalde markt, die althans in beginsel kan worden 
uitgeoefend door een private partij met het oog op het maken van winst”. Met betrekking tot 
het statuut van de uitvoeringsinstelling kan evenmin worden voorbij gegaan aan de 
aanwezigheid van verschillende concurrerende verzekeraars die een gelijkaardige of 
vergelijkbare dienstverlening aanbieden, zoals een hospitalisatieverzekering, 
ongevallenverzekering, arbeidsongevallenverzekering… Bovendien is het stelsel gebaseerd 
op kapitalisatie en vrijwillige aansluiting. Argumenten contra de kwalificatie als onderneming 
kunnen worden gevonden in de sociale functie van de openbare dienst, die wettelijk 
omschreven is en waaraan geen winstoogmerk verbonden is. Bovendien is er geen strikte 
kapitalisatie; het stelsel wordt aangevuld met overheidsgelden. Een ander solidariteitselement 
is te vinden in de aansluitingsmogelijkheid bij de DOSZ zonder risicoselectie. Het Rekenhof 
besluit alvast, na het in overweging nemen van deze elementen, tot een kwalificatie als 
onderneming.302  

                                                
301 In het arrest Höffner oordeelde het Hof dat de overheid en haar overheidsorganen als onderneming 
gekwalificeerd kunnen worden (H.v.J. 23 april 1991, nr. C-41/90, Höffner, Jur.H.v.J. 1991, I, 1979, concl. F. 
JACOBS). 
302 REKENHOF, Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid, 2006, 
http://www.rekenhof.be/docs/reports/2006/2006_11_overzeesesoczeker_nl.pdf, 8-11. Hier kan verwezen worden 
naar de zaak van de Fedération Française des Sociétes d’Assurances, waarin het Hof oordeelde dat een orgaan 
zonder winstoogmerk een onderneming is wanneer dat orgaan belast is met het beheer van een (als aanvulling 
van het verplicht basisstelsel bedoeld) stelsel van ouderdomsverzekering, dat als facultatief stelsel is ingevoerd 
en volgens wettelijke bepalingen werkt volgens kapitalisatie (H.v.J. 16 november 1995, nr. C-244/94, FFSA, 
Jur.H.v.J. 1995, I, 4013). 
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182. Voorbeeld ziekenfondsen – De ziekenfondsen zijn instellingen die de Belgische 
ziekteverzekering uitvoeren. Aangezien zij voldoet aan de eisen van wettelijkheid van 
prestaties, repartitie en gebrek aan verband tussen bijdragen en uitkeringen en solidariteit 
zowel in de bijdragen als de prestaties, kan de Belgische ziekteverzekering ook 
Europeesrechtelijk als een socialezekerheidsstelsel worden beschouwd. De 
uitvoeringsinstellingen hebben een sui generis non-profit rechtsvorm en hebben dus geen 
winstoogmerk. Daarenboven functioneren zij binnen een strikt wettelijk kader en is hun 
beslissingsbevoegdheid erg beperkt303 en zelfs onbestaande op het vlak van de hoogte van 
bijdragen en uitkeringen. De ziekenfondsen kunnen in de uitvoering van de wettelijke sociale 
zekerheid er dus vanuit gaan dat zij niet als Europeesrechtelijke ondernemingen worden 
gekwalificeerd. De overheid kan met andere woorden sturend optreden zonder hierbij 
rekening te moeten houden met mogelijke belemmeringen voor de interne markt. 

183. Meerdere activiteiten – Instellingen kunnen zowel economische activiteiten uitoefenen 
als taken van puur sociale aard die geen economische activiteit uitmaken.304 Zo bieden de 
ziekenfondsen naast de uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid, zowel facultatieve als 
voor de leden verplichte, solidaire aanvullende verzekeringen aan. STEVENS besluit dat voor 
de gesolidariseerde aanvullende verzekeringen ervan kan uitgegaan worden dat de 
ziekenfondsen opnieuw niet als onderneming zullen worden gekwalificeerd en het 
mededingingsrecht opnieuw niet van toepassing zal zijn.305 Voor de andere diensten lijkt het 
logisch dat wel het mededingingsrecht van toepassing is; hoewel de (wettelijke) solidariteit 
gedeeltelijk aanwezig is, wordt rechtstreeks in concurrentie getreden met privaatrechtelijke 
verzekeraars.306 

184. Na een klacht van Assuralia ontving België in december 2006 van de Europese 
Commissie een aanmaningsbrief over de vermeende discriminatie van private 
verzekeringsmaatschappijen bij het aanbieden van aanvullende ziekteverzekeringen. De 
Commissie volgde Assuralia in haar klacht dat de private verzekeringsondernemingen, in 
tegenstelling tot de ziekenfondsen, aan strengere bedrijfseconomische regels onderworpen 
zijn, met name inzake solvabiliteit en toezicht. De ziekenfondsen verweren zich met het 
argument dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de activiteiten van de ziekenfondsen en 
die van de private verzekeringsmaatschappijen. Ziekenfondsen zijn immers geen commerciële 
bedrijven, maar non-profitorganisaties met een sociale opdracht. Ze beperken zich in principe 
tot de sector welzijn en gezondheid en bieden aanvullende verzekeringen (op de wettelijke 
ziekteverzekering) aan in het kader van de solidariteit tussen de leden. Aangezien de 
Belgische staat fundamenteel niet tegemoetgekomen is aan de bezwaren van de Commissie, 

                                                
303 S. DERIEUW, “De invloed van het Europees kader op de commercialisering in de zorg”, CM-informatie 
2007, nr. 226, 29. 
304 H.v.J. 16 maart 2004, nr. C-264/01, AOK, Jur.H.v.J. 2004, 2493. 
305 Y. STEVENS, L. VAN ROMPAEY, F. CRAUWELS en B. VAN BUGGENHOUT, “De positie van de 
aanvullende verzekeringen binnen de ééngemaakte Europese Markt”, in Centrum voor verzekeringswetenschap 
(ed.), Liber amicorum Hubert Claassens. Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen/Louvain-la-Neuve, 
Maklu/Academia-Bruylant, 1998, 353. 
306 H.v.J. 16 november 1995, nr. C-244/94, FFSA, Jur.H.v.J. 1995, I, 4013; H.v.J. 21 september 1999, nr. C-
67/96, Albany, Jur.H.v.J. 1999, I, 5751, concl. F. JACOBS. Zie voor een uitvoerige analyse: F. LOUCKX, 
“Gezondheidszorg tussen interne markt en algemeen belang”, in A. VAN REGENMORTEL, H. 
VERSCHUEREN en V. VERVLIET (eds.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele 

actuele thema’s, Brugge, die keure, 2007, 293-430. 
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startte deze de tweede fase van de inbreukprocedure en maakte aan België een met redenen 
omkleed advies over met de dringende vraag de wetgeving zodanig aan te passen dat ze in 
overeenstemming is met het gemeenschapsrecht. Deze klacht werd ondertussen ingetrokken 
nadat een akkoord werd bereikt tussen de betrokken actoren (RIZIV, de Controledienst voor 
ziekenfondsen, de landsbonden, Assuralia, de Europese Commissie en de Belgische Staat).307  

De basis van dit akkoord stelt dat met betrekking tot de verplichte hospitalisatieverzekering, 
zeker in het licht van de recente evolutie van de Belgische wetgeving en rechtspraak, niets 
verandert. Het Belgische Grondwettelijk Hof heeft in een recent arrest immers het redelijke 
verschil in behandeling aanvaard van het aanvullende aanbod van ziekenfondsen en het 
aanbod van verzekeringsondernemingen.308 Zo is het sinds 2007 voor ziekenfondsen verboden 
rekening te houden met de bestaande medische ziekten en aandoeningen bij het bepalen van 
de bijdragen en kan een ziekenfonds de aansluiting van een lid bij de hospitalisatieverzekering 
niet weigeren.309 “De beginselen ‘voorzorg’, ‘onderlinge hulp’ en ‘solidariteit’ 
veronderstellen immers dat een door een ziekenfonds of door een landsbond aangeboden 
aanvullende verzekering in beginsel gelijk is voor iedereen”.310 Een dergelijk verbod geldt 
logischerwijze niet ten aanzien van verzekeringsondernemingen. Op eenzelfde wijze werd het 
verschil in behandeling bekeken tussen de dienst ‘dagvergoedingen’ van het ziekenfonds en 
het vergelijkbaar aanbod van een verzekeringsonderneming: enkel de verhoging van de 
bijdragen van alle leden kan voor ziekenfondsen een gevolg zijn van de aansluiting van leden 
met een reeds bestaande ziekte of aandoening.311 Met de wetswijzigingen van 2007 vergrootte 
de wetgever het onderscheid tussen het aanvullende aanbod van een ziekenfonds en het 
aanbod van een verzekeringsonderneming. Het arrest van het Grondwettelijk Hof waarin 
wordt besloten dat het in casu niet om een ongeoorloofde ongelijkheid gaat, impliceert dat er 
een fundamenteel onderscheid bestaat tussen het aanvullende aanbod van de ziekenfondsen en 
het aanbod van de verzekeringsondernemingen, wat dan weer het verschil in 
Europeesrechtelijke kwalificatie kan onderbouwen. 

Daarentegen zal het ziekenfonds dat een facultatieve hospitalisatieverzekering aanbiedt, 
waarvan de bijdrage wordt bepaald in functie van het risico, hiervoor een nieuwe entiteit 
(maatschappij van onderlinge bijstand) moeten oprichten, die onderworpen zal zijn aan het 
verzekeringsrecht en de Europeesrechtelijke verzekeringsrichtlijnen. 

185. Besluit – Voor de Belgische wettelijk verplichte socialezekerheidstakken die uitgevoerd 
worden door publiekrechtelijke dan wel non-profitinstellingen kan besloten worden dat zij op 
vlak van de Europeesrechtelijk gemeenschapppelijke markt eveneens als sociale zekerheid 
gekwalificeerd zullen worden. Wat betreft de niet verplichte stelsels, zoals de overzeese 
sociale zekerheid, en de – al dan niet verplichte – aanvullende stelsels, zal geval per geval 
geoordeeld moeten worden over de toepasselijkheid van het economische luik van het EG-
Verdrag. Over de Belgische wettelijke socialezekerheidstak die wordt uitgevoerd door 

                                                
307 “Assurance hospitalisation: la paix est signée entre tous”, La libre Belgique 27 oktober 2008. 
308 Grondwettelijk Hof nr. 144/2008, 30 oktober 2008, http://www.const-court.be. 
309 Art. 9, § 1bis Wet Ziekenfondsen; Wet 15 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende 
de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 31 mei 2007; E. ANKAERT, 
“Hospitalisatieverzekering bij ziekenfondsen”, T.v.W. 2007, 1373-1374. 
310 Grondwettelijk Hof nr. 144/2008, 30 oktober 2008, overw. B.7, http://www.const-court.be. 
311 Art. 9, § 1quinquies, tweede lid, 2° Wet Ziekenfondsen. 
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commerciële instellingen, namelijk de arbeidsongevallenverzekering, heeft het Hof van 
Justitie reeds geoordeeld. 

Met betrekking tot de mededinging kan worden besloten dat de solidariteit van het stelsel en 
het gebrek aan zelfstandigheid van de non-profit uitvoeringsinstellingen (in de uitvoering van 
de wettelijke sociale zekerheid) de kwalificatie als onderneming verhindert. Voor de andere 
uitvoeringsinstellingen moet per geval de kwalificatievraag gesteld worden. Bij een 
kwalificatie als onderneming, kan de Belgische Staat nog de loutere sociale functie of het 
algemeen belang inroepen als respectievelijk uitzonderingsgrond en beperking op het 
mededingingsrecht. 

B. De casus van de Belgische arbeidsongevallenverzekering 

186. Algemeen – Wat betreft de uitvoering van de (verplichte) wettelijke sociale zekerheid in 
België, vormt het Europees recht enkel een belemmering voor de sturing van de 
arbeidsongevallenverzekeraars. De arbeidsongevallenverzekering vormt een bijzonderheid 
binnen de Belgische sociale zekerheid. De arbeidsongevallenverzekering, een verplichte 
waarborg die door elke werkgever moet worden geboden aan zijn werknemers en waarvan de 
prestaties in de wet zijn bepaald, wordt immers uitgevoerd door privaatrechtelijke, 
commerciële arbeidsongevallenverzekeraars, zij het met een publiekrechtelijk 
‘waarborgfonds’. 

187. Situatie tot 2002 – De oude regeling voorzag in de uitvoering van de 
arbeidsongevallenverzekering door twee soorten van privaatrechtelijke instellingen: 
verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie en gemeenschappelijke verzekeringskassen. De 
commerciële verzekeringsmaatschappijen konden onder de benaming 
‘verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie’ worden toegelaten om de 
arbeidsongevallenverzekering uit te voeren. Zij moesten opgericht zijn in de vorm van een 
naamloze vennootschap of een vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen, een 
minimum aantal aangesloten werkgevers hebben312 en voldoen aan een aantal financiële 
voorwaarden en waarborgen. De statuten moesten worden goedgekeurd door de Koning.  

De arbeidsongevallenverzekering werd internrechtelijk volledig buiten het toepassingsgebied 
van de Controlewet Verzekeringen gehouden en aan een bijzonder toezicht onderworpen, 
uitgevoerd door het FAO, dit op grond van het socialezekerheidsrechtelijke statuut van de 
arbeidsongevallenverzekering. De Controlewet Verzekeringen bevat een “Europees paspoort” 
voor Europese verzekeraars: Belgische verzekeraars kunnen in lidstaten hun producten 
aanbieden, maar omgekeerd kunnen in België ook buitenlandse verzekeraars actief zijn. Wel 
moeten deze verzekeraars zich schikken naar de bepalingen van algemeen belang van de 
lidstaat waar zij producten en/of diensten aanbieden. Doordat de 
arbeidsongevallenverzekering niet onder het toepassingsgebied van de Controlewet 
Verzekeringen begrepen werd, was ook dit Europees paspoort niet van toepassing op de 
arbeidsongevallenverzekering. Verzekeringsondernemingen uit andere EU-lidstaten werden 
aldus de facto niet ‘toegelaten’ om de arbeidsongevallenverzekering uit te oefenen. De 
Belgische overheid meende hiervoor te kunnen steunen op het feit dat de 
arbeidsongevallenverzekering werd beschouwd als sociale zekerheid, zowel internrechtelijk 

                                                
312 5 met minstens 10000 werknemers of 30 met minstens 5000 werknemers. 
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als in verordening 1408/71313, waardoor België over de soevereiniteit beschikte deze 
socialezekerheidstak te organiseren. 

188. Hof van Justitie – Het Hof van Justitie heeft hierover een princiepsarrest geveld: het vrij 
verkeer van diensten binnen de gemeenschappelijke markt – en de voor de verzekeringssector 
bijhorende schaderichtlijnen – geldt eveneens voor de arbeidsongevallenverzekeraars, 
aangezien de Belgische arbeidsongevallenverzekering Europeesrechtelijk niet als sociale 
zekerheid kan worden beschouwd. 

189. Sociale zekerheid – Het Hof van Justitie betwistte de nationale kwalificatie als sociale 
zekerheid niet. Het Hof heeft geoordeeld dat een regeling waarvan de uitvoerders voor eigen 
rekening en risico opereren wel degelijk onder toepassing van de schaderichtlijn valt. Met 
andere woorden indien een socialezekerheidsstelsel ‘ondernemingen’ als 
uitvoeringsinstellingen aanstelt, kan het stelsel niet langer als een socialezekerheidsstelsel 
voor de schaderichtlijnen worden beschouwd.314 Het specifieke probleem vloeide voort uit de 
hybride Belgische oplossing van de uitvoering van de arbeidsongevallenverzekering, namelijk 
de uitvoering van een socialezekerheidstak door privaatrechtelijke op winst gerichte 
instellingen, evenwel onder een systeem van bijzonder overheidstoezicht.315 De uitvoering 
van de arbeidsongevallenverzekering (in andere lidstaten) wordt dus niet ipso facto onder de 
gemeenschappelijke markt ressorterend gekwalificeerd.316 

190. Gevolg – De principes van de gemeenschappelijke markt zijn ook van toepassing op de 
Belgische arbeidsongevallenverzekeraars. Op het terrein van de schadeverzekering impliceert 
dit dat nationale beperkingen inzake het recht van vestiging en de vrije verrichting van 
dienstverlening zoveel mogelijk moesten worden weggewerkt.317 De financiële controle wordt 
door de derde richtlijn toegekend aan de erkennende Staat, waardoor deze de financiële 
waarborg van de onderneming wordt. Vanuit Europees standpunt mogen de Europese 

                                                
313 K. TERMOTE, “Het Europees paspoort van de arbeidsongevallenverzekeraars”, Balans 2001, 6; E. 
STEYGER, “De communautaire inhoud van het begrip ‘sociale zekerheid’”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 
2002, 82-83. 
314 H.v.J. 18 mei 2000, nr. C-206/98, Commissie / België, T. Verz. 2000, 599, noot B. VAN CROMBRUGGHE; 
Jur.H.v.J. 2000, I, 3509, concl. A. SAGGIO; R.G.A.R. 2001, nr. 13.359, noot J. BINON en B. DUBUISSON; 
R.W. 2000-01, 1229; T.B.H. 2001 (verkort), 149, noot H. CLAASSENS; E. STEYGER, “De communautaire 
inhoud van het begrip ‘sociale zekerheid’”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2002, 83. 
315 D. DE BRUCQ, “Commentaar bij het arrest van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen van 
18 mei 2000”, B.T.S.Z. 2001, 178. 
316 Zo voorzag het Italiaanse INAIL in een arbeidsongevallenregeling die een veralgemeende bescherming wilde 
bieden (aan een categorie van zelfstandigen met risico-activiteit), ongeacht de mogelijke fout van het slachtoffer 
of het niet (tijdig) betalen van bijdragen. Dit volstaat evenwel niet om te concluderen tot het ontbreken van 
economische activiteit. Wat wel meespeelt, is de solidariteit als uitgangspunt van de verzekering (bijdragen niet 
strikt afhankelijk van het risico en mede bepaald door het beroepsinkomen van de verzekerde); voor de 
uitkeringen is dan weer een minimum en maximum grens bepaald zodat deze niet strikt evenredig zijn met de 
inkomsten uit het beroep. Bovendien worden deze bedragen van de bijdragen en de uitkeringen door de Staat 
vastgesteld en oefent de Staat toezicht uit op de activiteiten van INAIL. Het Hof oordeelt dat INAIL hier een 
functie van uitsluitend sociale aard heeft en zijn activiteiten geen economische activiteiten in de zin van het 
mededingingsrecht zijn (H.v.J. 22 januari 2002, nr. C-218/00, INAIL, Jur.H.v.J. 2002, I, 691). 
317 J. HUYS, “De arbeidsongevallenverzekering”, in L. SCHOUPS (ed.), Jaarboek Verzekeringen 1999: 

juridische praktijkgids, Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 67-106. 
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controleurs van de andere landen niet in twijfel worden getrokken, aangezien dezelfde 
Europese regels moeten worden nageleefd.318  

België werd veroordeeld voor de onvolledige omzetting van de derde richtlijn 
schadeverzekering door in artikel 2 Controlewet Verzekeringen de bepaling te handhaven dat 
deze wet niet van toepassing is op de arbeidsongevallenverzekeraars. Het Hof verplicht België 
met andere woorden ondernemingen die zijn gevestigd in een andere lidstaat toe te laten te 
werken in vrije verrichting van diensten inzake arbeidsongevallen.319 

191. Als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie werd de regeling betreffende de 
arbeidsongevallenverzekering door de wet van 10 augustus 2001320 en het koninklijk besluit 
van 10 november 2001321 aangepast aan de Europese schaderichtlijnen. Het belangrijkste 
gevolg van deze aanpassing is dat de toegang tot de Belgische 
arbeidsongevallenverzekeringsmarkt wordt opengesteld voor verzekeringsondernemingen uit 
andere lidstaten. De werkgever is nu verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan 
bij een verzekeringsonderneming, die: (1) toegelaten is tot de arbeidsongevallenverzekering of 

de arbeidsongevallenverzekering mag beoefenen in België door middel van een bijkantoor of 
in vrije dienstverrichting322 overeenkomstig de Controlewet Verzekeringen en (2) voldoet aan 
alle regels en voorwaarden gesteld in de arbeidsongevallenwet.  

192. Mededinging – Ook het mededingingsluik van het EG-Verdrag is van toepassing op de 
arbeidsongevallenverzekeraars; deze oefenen immers een economische activiteit uit en 
hebben een zekere beslissingsmacht inzake de hoogte van de bijdrage die door de werkgevers 
dienen te worden betaald. Zij kunnen zich niet beroepen op een sociaal doel, aangezien er 
onvoldoende solidariteit aanwezig is, wat tot uiting is gekomen in het niet kwalificeren van de 
Belgische arbeidsongevallenverzekering als Europeesrechtelijke sociale zekerheid. 

De concrete gevolgen voor elk sturingsinstrument ten aanzien van de 
arbeidsongevallenverzekeraars komen in de betreffende hoofdstukken van deel V aan bod. 
Daar zal steeds worden vertrokken van de hierboven beschreven kwalificatie en zal enkel 
worden ingegaan op voor het betreffende instrument specifieke mogelijke Europeesrechtelijke 
beperkingen van de vrije sturing, gebaseerd op de internrechtelijke algemeen belang 
kwalificatie. 

                                                
318 D. DE BRUCQ, “Commentaar bij het arrest van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen van 
18 mei 2000”, B.T.S.Z. 2001, 178 en 180. 
319 Artikel 55 van de derde schaderichtlijn bepaalt dat de lidstaten van de verzekeringsondernemingen die op hun 
grondgebied voor eigen risico de verplichte arbeidsongevallenverzekering uitoefenen, verlangen dat zij de 
specifieke voorschriften naleven die in hun nationale wetgeving ten aanzien van de verzekering zijn opgenomen, 
met uitzondering van de bepalingen inzake het financieel toezicht, die onder de uitsluitende bevoegdheid van de 
lidstaat van herkomst vallen. 
320 Wet 10 augustus 2001 houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese 
richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering, B.S. 7 september 2001. 
321 K.B. 10 november 2001 tot uitvoering van de wet van 10 augustus 2001 houdende aanpassing van de 
arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering 
van de levensverzekering, B.S. 11 december 2001.  
322 De activiteit waarbij een onderneming uit de Gemeenschap, vanuit haar zetel of vanuit een bijkantoor gelegen 
in een Lidstaat, in een andere Lidstaat gelegen risico’s dekt. 
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§3. De rem van Europa? 

193. Europeesrechtelijke context – Hoewel de inrichting en de uitvoering van de sociale 
zekerheid een bevoegdheid van de lidstaten is, kan niet langer voorbij gegaan worden aan de 
Europese regelgeving in de invulling van de socialezekerheidsorganisatie van de lidstaten. 
Niet enkel bestaat er een discrepantie tussen de internrechtelijke en de Europeesrechtelijke 
invulling van het begrip ‘sociale zekerheid’, ook de kwalificatie van de 
uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid kan tot conflicten tussen het intern en het 
Europees recht aanleiding geven. 

194. De sturingsvrijheid van de overheid ten aanzien van socialezekerheidsinstellingen wordt 
wel degelijk beperkt. Het is noodzakelijk opdat de remmende werking van het Europees recht 
wordt voorkomen dat enerzijds de overheid geen eigenschappen van de private verzekering in 
de wettelijke sociale zekerheid integreert en anderzijds de uitvoeringsinstellingen geen 
(Europeesrechtelijke) ondernemingen zijn. Hoe meer solidariteit vervat zit in het systeem, hoe 
minder er concurrentie zal spelen en hoe beperkter de zelfstandigheid van de betrokken 
uitvoeringsinstellingen, hoe groter de kans dat het stelsel ook op Europees niveau als sociale 
zekerheid wordt gekwalificeerd.  

De overheid is zich hiervan bewust, wat te merken is aan de beperkte zelfstandigheid van de 
socialezekerheidsinstellingen en het recente verbod van risicoselectie in de 
hospitalisatieverzekering aangeboden door ziekenfondsen. Ook via bijzondere wetgeving, 
zoals het bonus-malussysteem in de arbeidsongevallensector, probeert de overheid de rem van 
Europa te neutraliseren, dan wel de band met de overheid ook van de commerciële 
uitvoeringsinstellingen te benadrukken. 
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HOOFDSTUK III. BESLUIT 

195. Noodzaak – De noodzaak om sturend op te treden kan worden afgeleid uit de opname 
van het recht op sociale zekerheid als sociaal grondrecht in internationale verdragen en artikel 
23 van de Grondwet. De beperkte afdwingbaarheid impliceert niet dat het recht op sociale 
zekerheid niet moet worden nageleefd; bovendien heeft dit artikel een grote politieke en 
morele waarde. De eerste onderzoeksvraag kan positief worden beantwoord: op basis van de 
grondwettelijke verantwoordelijkheid van de Staat bestaat er een noodzaak om de bij de 
uitvoering van de sociale zekerheid te sturen, ongeacht of het om publiekrechtelijke dan wel 
privaatrechtelijke instellingen gaat. 

196. Mogelijkheid – De overheid kan de publiekrechtelijke (gedecentraliseerde) instellingen 
sturen. Deze mogelijkheid is gebaseerd enerzijds op de openbare dienst, zij het op beperkte 
wijze en anderzijds op het algemeen belang van de sociale zekerheid. De mogelijkheid om 
ook ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen sturend op te treden, kan worden gevonden 
in de taak van algemeen belang die zij vervullen. De sociale zekerheid kan als een taak van 
algemeen belang worden beschouwd, waardoor internrechtelijk sturing mogelijk is. Dit wil 
niet noodzakelijkerwijze zeggen dat internrechtelijk het gebruik van elk sturingsinstrument 
zonder meer mogelijk is. De internrechtelijke sturingsmogelijkheid met betrekking tot de 
afzonderlijke sturingsinstrumenten wordt in deel V bij elk instrument afzonderlijk besproken, 
toch voor zover er specifieke regels gelden. Is dit niet het geval, zal enkel worden verwezen 
naar de hier beschreven analyse, waaruit de internrechtelijke sturingsmogelijkheid ten aanzien 
van publiek- en privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen blijkt. 

197. Het Europees recht kan deze sturingsmogelijkheid beperken, via de eisen gesteld aan het 
vrij verkeer en de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt. Deze beperking vindt 
zijn oorsprong enerzijds in de kwalificatie van een nationaal socialezekerheidsstelsel als een 
‘privaat stelsel’ en anderzijds in de kwalificatie van de uitvoeringsinstellingen van het 
nationaal socialezekerheidsstelsel als ondernemingen. Door deze kwalificaties worden 
respectievelijk het vrij verkeer en de mededinging van toepassing. De betreffende bepalingen 
uit het EG-Verdrag beperken in dat geval de vrije sturingsmogelijkheid van de overheid; de 
sturing mag immers respectievelijk niet de vrije dienstverlening beperken en de mededinging 
belemmeren, bijvoorbeeld via steunmaatregelen. 

198. De tweede onderzoeksvraag kan dus eveneens positief worden beantwoord; zowel 
internrechtelijk als Europeesrechtelijk is de sturing mogelijk, al kan de sturing beperkt worden 
door de Europeesrechtelijke herkwalificatie van een socialezekerheidsstelsel of een 
socialezekerheidsinstelling. 





 103 

DEEL IV: KWALITATIEF KADER
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HOOFDSTUK I. UITGANGSPUNT 

199. Sturing naar kwalitatieve dienstverlening – Zoals in deel II werd uiteengezet, wordt door 
de overheid, als antwoord op haar grondwettelijke verantwoordelijkheid voor de sociale 
zekerheid, gebruik gemaakt van verschillende instrumenten om de uitvoeringsinstellingen van 
de sociale zekerheid te sturen naar een kwalitatieve dienstverlening. De verwachting die ten 
grondslag ligt aan dit onderzoek is dat de sturingsinstrumenten de bevordering van de 
kwaliteit van de dienstverlening ten aanzien van de sociaal verzekerden ook daadwerkelijk in 
zich dragen. Dit kwalitatief kader bevat drie kwaliteitsdimensies waaraan kan worden getoetst 
of de sturingsinstrumenten effectief deze kwaliteit van dienstverlening beogen en in zich 
dragen. 

200. Kwaliteitsvragen – Alvorens kan worden ‘getoetst’ of de sturingsinstrumenten de 
kwalitatieve dienstverlening van de socialezekerheidsinstellingen aan de sociaal verzekerden 
beogen, moet vaststaan wat een kwalitatieve dienstverlening is. De definitie van kwalitatieve 
dienstverlening gebeurt aan de hand van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
aangevuld met een aantal bestuurskundige kwaliteitselementen. Aan de kwaliteit van 
dienstverlening is eveneens de kwaliteit van het bestuur van de dienstverlenende instelling 
verbonden: de aandacht voor de kwaliteit van het bestuur van de socialezekerheidsinstellingen 
heeft immers invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast wordt ook gekeken 
naar de kwaliteit van het sturingsinstrument zelf aangezien de kwaliteit van sturing invloed 
heeft op de kwaliteit van dienstverlening.  

Het kwalitatief kader gaat dan ook uit van drie (kwalitatieve) deelvragen:  

1° wat is kwalitatieve dienstverlening in de sociale zekerheid?  

2° wat is kwalitatief bestuur van de socialezekerheidsinstellingen? 

3° wat is een kwalitatieve sturing door de overheid? 

201. Voor deze drie kwaliteitsvragen, wordt een verschillende (juridische) invulling aan het 
kwaliteitsbegrip gegeven: 

1° de kwaliteit van de dienstverlening wordt beoordeeld aan de hand van de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur en aan de hand van meer bestuurskundige 
kwaliteitseisen;  

2° de kwaliteit van het bestuur wordt bekeken vanuit het corporate governance debat;  

3° de kwaliteit van de sturing wordt vorm gegeven vanuit de bestaande eisen gesteld aan de 
(kwaliteit van) wetgeving. 

 





 107 

HOOFDSTUK II. STURING NAAR KWALITEIT 

202. Algemeen – Dit hoofdstuk over de sturing naar kwaliteit bestaat uit de afdelingen 
sturing naar kwalitatieve dienstverlening en sturing naar een kwalitatief bestuur van de 
socialezekerheidsinstellingen; dit laatste vanuit de premisse dat de kwaliteit van het bestuur 
van een instelling in verband staat met de kwaliteit van de dienstverlening door deze 
instelling. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de kwaliteit van de dienstverlening, 
waarbij zowel een juridisch als een bestuurskundig kader wordt uitgetekend, en daarna op de 
kwaliteit van het bestuur via het corporate governance begrip. 

AFDELING I. KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING 

203. Definitie – Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van kwaliteit van 
dienstverlening. Doorheen de jaren werd kwaliteit van dienstverlening op verschillende 
wijzen ingevuld: van overeenstemming met de (technische) normen, over 
gebruiksvriendelijkheid tot het zoeken naar maximale tevredenheid van de (betrokken) 
burger. 

De kwaliteit van dienstverlening kan vanuit verschillende invalshoeken worden ingevuld: 
juridisch via het behoorlijk bestuur, bestuurskundig onder meer via de 
klanttevredenheid(meting), beleidseconomisch via beleidsefficiëntie- en 
beleidseffectiviteitsanalyses…, al zijn deze verschillende invalshoeken niet volledig van 
elkaar los te koppelen. 

§1. Kwaliteit van dienstverlening als ‘behoorlijk bestuur’ 

204. Juridische kwaliteitsinvulling – De juridische invulling van de kwalitatieve 
dienstverlening gebeurt aan de hand van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
(ABBB). Deze ABBB zijn, als algemene rechtsbeginselen, een formele bron van recht; het 
gaat om concrete gedragsvoorschriften met een positiefrechtelijk karakter, waarvan de 
naleving door de rechter kan worden getoetst.  

205. Algemene rechtsbeginselen – Algemene rechtsbeginselen sensu lato worden in de 
Valks’ Juridisch Woordenboek omschreven als “het geheel van morele en filosofische 
opvattingen die ten grondslag liggen aan een bepaalde rechtsorde”. Algemene 
rechtsbeginselen zijn dus fundamentele opvattingen die behoren tot het wezen van een 
samenleving en die worden geacht van een dergelijk groot belang te zijn, dat zij juridisch 
afdwingbaar zijn. De algemene rechtsbeginselen staan in de hiërarchie der normen naast de 
wetgeving, wat wil zeggen dat de ABBB de wet kunnen aanvullen in de mate dat er leemtes 
zijn en dat de wet niet kan worden getoetst aan deze algemene rechtsbeginselen, tenzij het 
gaat om grondwettelijke algemene rechtsbeginselen.323 De algemene en individuele 

                                                
323 Het Grondwettelijk Hof heeft een aantal algemene rechtsbeginselen met grondwettelijke waarde erkend en 
zich bevoegd verklaard om daarmee strijdige bepalingen te vernietigen. Een voorbeeld van een grondwettelijk 
algemeen rechtsbeginsel is de rechtszekerheid (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE 
LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 50-51). 
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uitvoeringsbesluiten van de administratieve overheden kunnen wel door de rechter aan de 
algemene rechtsbeginselen worden getoetst.  

206. ABBB – De algemene rechtsbeginselen toegepast in het bestuursrecht hebben zich 
steeds meer als normen voor een behoorlijke besluitvorming voor ‘het bestuur’ aangediend. 
Dit zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur; zij zijn ontstaan als tegengewicht 
tegen de delegatie van bevoegdheden van de wetgevende aan de uitvoerende macht324, als 
uiting van het ‘juridisch rationeel bestuur’ of ‘good governance’325. Deze ABBB zijn dus 
afdwingbaar ten aanzien van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, toch voor zover deze instellingen als administratieve overheid 
worden gekwalificeerd. 

207. ABBB en kwaliteitsbeginselen – Algemene beginselen (van behoorlijk bestuur) zijn 
door de rechter geformuleerde beginselen met normatief karakter, die de bestuurlijke overheid 
moet in acht nemen; morele principes die een plaats hebben gevonden in het positieve recht326 
via de rechtspraak en de rechtsleer. De achterliggende basisideeën van deze ABBB zijn 
richtlijnen van wat moreel als kwaliteitsvol kan worden beschouwd. Hoewel de ABBB 
juridisch niet ten aanzien van alle rechtshandelingen van alle (rechts)personen afdwingbaar 
zijn, kan hun ‘moreel gehalte’ toch worden veralgemeend. Het feit dat zij ‘beginselen’ worden 
genoemd, wijst op het fundamenteel karakter ervan, terwijl de afdwingbaarheid (voor 
bepaalde rechtshandelingen van bepaalde instellingen) volgt uit het feit dat het om 
rechtsbeginselen gaat.327 Zij worden beschouwd als ethische gedragsregels of ‘ideaaltypen’ 
voor elke uitvoering van een overheidstaak328, als maatschappelijke waarden en opvattingen 
die aan het rechtssysteem ten grondslag liggen329 zonder daarom noodzakelijkerwijs 
afdwingbaar te zijn. De ABBB moeten dus worden beschouwd als (voor bepaalde instellingen 
of rechtshandelingen dwingende) “gedragsregels van bestuursfatsoen die worden afgeleid van 
het in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur”330, als de 
concretisering van de in artikel 1382 B.W. neergelegde zorgvuldigheidsnorm331, dan wel van 
de algemene verplichting van behoorlijk handelen.332 “De inhoud van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur wordt ontleend aan de empirische werkelijkheid en de op het moment 

                                                
324 J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1997, 182; P. NICOLAÏ, 
Beginselen van behoorlijk bestuur, Deventer, Kluwer, 1990, 215; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME 
en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 51. 
325 P. POPELIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de rechtsnormen”, in 
I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die keure, 2006, 10-12. 
326 R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1977, 31. 
327 L. VENY, J. DE MARTELAERE en T. DE SUTTER, “De algemene beginselen van behoorlijk bestuur en 
hun bijdrage tot een democratische werking van de overheid”, in M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Recht en 

democratie, Antwerpen, Intersentia, 2004, 642-433. 
328 E. LANCKSWEERDT, “De beginselen van behoorlijk bestuur: een toekomstvisie voor de 21ste eeuw”, in I. 
OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.) , Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die keure, 2006, 469; F. 
VANDENDRIESSCHE, “Het toepassingsgebied van de beginselen van behoorlijk bestuur”, in I. OPDEBEEK 
en M. VAN DAMME, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die keure, 2006, 45. 
329 P. VAN ORSHOVEN, “Non scripta, sed nata lex. Over het begrip en de plaats in de normenhiërarchie van de 
algemene rechtsbeginselen”, in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1991, 69. 
330 A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys & Breesch, 1997, 5. 
331 I. OPDEBEEK, Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur, Brugge, die keure, 1992, 30-32.  
332 W. VAN GERVEN, “Beginselen van behoorlijk handelen”, R.W. 1982-83, 961-978. 
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dominante interpretatie van een ideologisch wereldbeeld, met name de ideale burgerlijke 
samenleving waarin het individu centraal staat”.333 

De ABBB worden in het kader van dit onderzoek zeer kort omschreven omdat er een ruime 
waaier rechtsleer (en rechtspraak) bestaat die deze beginselen uitgebreid beschrijft334, zodat 
het binnen dit onderzoekskader niet nodig is dat integraal over te doen. Het belang van de 
achterliggende ‘moraal’ of de achterliggende doelstellingen verantwoordt de beschrijving op 
een zo ruim mogelijke wijze, zonder toe te spitsen op de concrete afdwingbare aspecten. Het 
is deze ruime morele benadering van de ABBB die als basis zal dienen voor het 
toetsingskader van de juridische kwaliteit van de dienstverlening van de 
socialezekerheidsinstellingen ten aanzien van de sociaal verzekerden. De overheid zal met de 
sturing immers enerzijds aansprakelijkheidsvorderingen wensen af te wenden en dit door wat 
als ABBB in de rechtsverhouding tussen de socialezekerheidsinstelling en de burger 
afdwingbaar is, ook te integreren in de rechtsverhouding tussen de Staat en de 
socialezekerheidsinstellingen. Anderzijds zal de overheid in haar algemene taak als behartiger 
van het algemeen belang en in de huidige invulling gegeven aan de sociale rechtsstaat een zo 
ruim mogelijk omschreven kwaliteit van dienstverlening nastreven. 

208. Inhoud – Welke beginselen juist onder de ABBB vallen, wordt niet eensgezind 
vastgesteld335; aangezien de ABBB hier gehanteerd worden als kwalitatief kader voor de 
uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid, wordt uitgegaan van de meest ruime 
benadering.336 De ABBB kunnen in twee types van beginselen worden ingedeeld, de 
procedurele (formele) en de inhoudelijke (materiële) beginselen. Procedurele beginselen zijn 
gericht op de manier van besluitvorming (en veralgemeend op de manier van dienstverlening), 
en beïnvloeden niet noodzakelijk het uiteindelijke resultaat337, waar inhoudelijke beginselen 
wel het eindresultaat beïnvloeden. De inhoudelijke ABBB zijn: fair play, motivering, 
rechtszekerheid, gelijkheid, zorgvuldigheid, het vertrouwensbeginsel en het 
redelijkheidsbeginsel. In dit onderzoek worden als procedurele ABBB beschouwd: het recht 
van verdediging, de hoorplicht, onpartijdigheid en zorgvuldigheid. De procedurele beginselen 

                                                
333 L. VENY, J. DE MARTELAERE en T. DE SUTTER, “De algemene beginselen van behoorlijk bestuur en 
hun bijdrage tot een democratische werking van de overheid”, in M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Recht en 

democratie, Antwerpen, Intersentia, 2004, 644. 
334 C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid: een analyse van het systeem van 

administratieve rechtspraak in België, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 649 p.; J. DE 
STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap, Brugge, Vanden Broele, 
2002, 140 p.; J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Mechelen, Kluwer, 2004, 43 p.; 
P. NICOLAÏ, Beginselen van behoorlijk bestuur, Deventer, Kluwer, 1990 585 p.; I. OPDEBEECK en M. VAN 
DAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die keure, 2006, 491 p. Voor verdere verwijzingen naar 
relevante rechtsleer voor een omvattende omschrijving, zie J. PUT, Administratieve sancties in het 

socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1997, voetnoot 801. 
335 Een aantal (grondwettelijke of rechtsstatelijke) beginselen wordt soms wel en dan weer niet onder de ABBB 
geplaatst. Zo wordt het gelijkheidsbeginsel soms als algemeen ‘algemeen rechtsbeginsel’ (A. MAST, J. 
DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 54) en soms als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur gekwalificeerd (I. 
OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die keure, 8 en 201). 
336 Zonder in te gaan op de vraag of deze beginselen al dan niet als algemene rechtsbeginselen dan wel algemene 
rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur moeten worden beschouwd. 
337 Zo is het niet noodzakelijk dat na het horen van de betrokkenen een andere beslissing zou zijn genomen dan 
in het geval de betrokkenen niet werden gehoord. 
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bepalen de manier van besluitvorming en de manier waarop de instelling die de besluiten 
neemt, functioneert. 

209. Fair play – De overheid mag de burger niet unfair behandelen; zo mag er ten aanzien 
van de sociaal verzekerden geen informatie worden achtergehouden. De rechtsverhouding 
tussen de overheid en de sociaal verzekerde wordt sowieso gekenmerkt door een informatie-
onevenwicht. De overheid moet zich houden aan de fair play; ze mag met andere woorden 
geen misbruik maken van dit onevenwicht en moet zo veel mogelijk informatie verschaffen 
aan de sociaal verzekerden. De openheid en de transparantie van de beslissingsvoorbereiding 
en de beslissing zelf staan hier centraal. Andere elementen van fair play worden als 
afzonderlijke (procedurele) ABBB beschouwd, zoals de onpartijdigheid (van het beslissende 
orgaan) en het recht van verdediging.338 

210. Motivering – Elke beslissing van een administratieve overheid moet materieel worden 
gemotiveerd; beslissingen kunnen niet arbitrair worden genomen, maar moeten (inhoudelijk) 
steunen op een motivering. De motieven moeten ontleend zijn aan het algemeen belang. De 
motiveringsplicht, als ABBB, omvat enkel deze materiële motiveringsverplichting; een 
formele motivering is enkel verplicht indien dit door de wetgever werd opgelegd, zoals 
gebeurde voor federale administratieve overheden in de Wet Motivering Bestuurshandelingen 
en voor alle socialezekerheidsinstellingen in de Wet Handvest Sociaal Verzekerde. Hoewel de 
wetgever de openbaarheid oplegt, heeft dit ABBB toch een belang omdat het aantoont dat de 
transparantie van de besluitvorming en de kennisgeving van het besluit en de achterliggende 
motieven centraal staan in de uitvoering van een overheidstaak. 

211. Rechtszekerheid – Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat door het recht zekerheid 
wordt gecreëerd339 en dat de burger erop moet kunnen vertrouwen dat de openbare diensten 
de regels in acht nemen en een duidelijk en standvastig beleid volgen.340 Het recht moet 
voorzienbaar en toegankelijk zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van 
hun handelingen en de reactie van de overheid op voorhand in te schatten. Een onderdeel van 
het rechtszekerheidsbeginsel is het getemperde algemene rechtsbeginsel dat retroactieve 
beslissingen verbiedt.341 

212. Vertrouwensbeginsel – Het vertrouwensbeginsel is een toepassing van het 
rechtszekerheidsbeginsel van behoorlijk bestuur dat inhoudt dat gerechtvaardigde 
verwachtingen die door het bestuur bij de burger zijn gewekt, moeten worden gehonoreerd. 
Niet om het even welke verwachting die bij de burger is gewekt door het bestuur kan leiden 
tot de toepassing van het vertrouwensbeginsel; het moet gaan om ‘rechtmatige 
verwachtingen’, namelijk verwachtingen die de burger in redelijkheid heeft kunnen puren uit 
het legitiem overheidsoptreden.342 

                                                
338 A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys & Breesch, 1997, 18-21. 
339 A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys & Breesch, 1997, 107. 
340 Cass. 14 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 352; J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
Brugge, die keure, 2004, 30-31. 
341 M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, “Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel”, in I. OPDEBEEK en 
M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die keure, 2006, 326-331. 
342 M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, “Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel”, in I. OPDEBEEK en 
M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die keure, 2006, 349 en 357. 
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213. Gelijkheidsbeginsel – Het gelijkheidsbeginsel is niet enkel een algemeen rechtsbeginsel, 
maar ook een grondwettelijk verankerd recht, dat wat betreft de gelijkheid in de wetgeving 
door het Grondwettelijk Hof getoetst wordt. Ook de uitvoerende instanties moeten het 
gelijkheidsbeginsel respecteren en dit op grond van dit algemeen rechtsbeginsel en het 
rechtsstatelijk legaliteitsbeginsel. Gelijke behandeling houdt in dat (1) gelijke situaties door 
de wet / de uitvoerende instantie op dezelfde wijze worden behandeld, (2) ongelijke situaties 
ongelijk kunnen worden behandeld, waarbij het objectieve onderscheid tussen de 
verschillende situaties redelijkerwijze in verhouding moet staan met het nagestreefde 
(geoorloofde) doel en dat hiermee een geoorloofd doel wordt nagestreefd.343  

Het gelijkheidsbeginsel speelt ook een andere rol op vlak van behoorlijk bestuur. Iedere 
burger heeft recht om door de socialezekerheidsinstelling op een gelijke wijze behandeld te 
worden, met andere woorden dat de wet op elke sociaal verzekerde op een correcte en dus 
gelijke wijze wordt toegepast. Deze toepassingsvorm van het gelijkheidsbeginsel valt samen 
met het wettigheids- of legaliteitsbeginsel. Daarnaast houdt het gelijkheidsbeginsel in dat een 
bestuur niet op individuele basis kan afwijken van een rechtsregel die vooraf en los van een 
dossier bepaald werd.344 

214. Zorgvuldigheidsbeginsel – De overheid moet handelen zoals van een zorgvuldige 
overheid kan worden verwacht. Het zorgvuldigheidsbeginsel kan als een ABBB 
overkoepelend rechtsbeginsel worden beschouwd; het wordt immers van een zorgvuldige 
administratieve overheid verwacht dat deze de ABBB naleeft. Toch is het 
zorgvuldigheidsbeginsel ook een zelfstandig beginsel op zich. Het bestuur moet zijn 
beslissing op een zorgvuldige wijze voorbereiden en de beslissing stoelen op een correcte 
feitenvinding. Daarbij zal het bestuur zich – zo nodig – voldoende informeren om met kennis 
van zaken een beslissing te nemen en bij het nemen van de beslissing een nauwgezette 
belangenafweging maken.345 Inspraak lijkt bij uitstek een procedure die de zorgvuldige 
voorbereiding van bestuurshandelingen kan versterken.346  

De overheid moet haar besluiten ook op een zorgvuldige wijze ter kennis brengen van de 
burger/sociaal verzekerde. Dit houdt in dat de beslissing niet alleen inzichtelijk en begrijpelijk 
moet zijn zodat de sociaal verzekerde weet welke rechtsgevolgen het beoogt, maar ook 
onmiddellijk ter kennis moet worden gebracht op een wijze die het meest garantie biedt op 
een effectieve kennisname door alle belanghebbenden.347 Onzorgvuldig bestuursoptreden 
wordt een zaak van fair play wanneer moedwilligheid de oorzaak van het optreden uitmaakt, 
zoals het achterhouden van voor de burger nuttige informatie en het vertragen dan wel 
onnodig versnellen van procedures.348 

215. Redelijkheidsbeginsel – Het redelijkheidsbeginsel vereist dat een bestuur bij een 
discretionaire beslissing de toets van de redelijkheid kan doorstaan; het bestuur moet in alle 

                                                
343 A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys & Breesch, 1997, 130-137. 
344 C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2000, 371-372. 
345 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
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346 R. VUSCAN, Bestuursregelgeving en inspraak, Deventer, Kluwer, 1995, 309. 
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348 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
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redelijkheid tot de beslissing zijn gekomen met een redelijke afweging van de betrokken 
belangen. De rechterlijke toetsing hierop is marginaal349; wanneer bij het toetsen wordt 
vastgesteld dat geen redelijk denkende administratieve overheid tot een dergelijke beslissing 
kon komen, wordt de beslissing vernietigd. 

Het evenredigheidsbeginsel is een concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel: er moet 
een redelijke verhouding bestaan tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. Zo 
mag de sanctie die wordt opgelegd niet onevenredig zijn met de gepleegde fout. 

Het redelijkheidsbeginsel wordt in financiële aangelegenheden de ‘zuinigheidsplicht’ 
genoemd: een overheid die bij het nemen van beslissingen over keuzemogelijkheden beschikt, 
mag niet de beslissing nemen die haar financiën nodeloos bezwaren.350 De zuinigheid is dus 
een vorm van redelijkheid die tot uiting komt bij het nemen van financiële beslissingen.351 
Het bestuur moet niet enkel de wet naleven en zuinig zijn; de uitoefening van de 
overheidstaak moet ook op een doelmatige wijze het algemeen belang nastreven.352 Het is niet 
omdat een doelmatigheidscontrole niet onder de toetsingsbevoegdheid van de rechter valt, dat 
dit geen na te streven beginsel is door en in het bestuur. De overheid heeft met andere 
woorden de rechtsplicht om efficiënt en effectief te handelen.353 

216. Recht van verdediging – Het recht van verdediging wordt ingevuld als het recht van 
verdediging van overheidspersoneel ten aanzien van de overheid, in casu de 
publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen wanneer het tuchtrecht speelt.354 Dit beginsel 
houdt in dat in tuchtzaken de procedure op een faire manier verloopt, waarbij het hoorrecht en 
de onpartijdigheid de basisbeginselen zijn. Het recht van verdediging zou evenwel verruimd 
kunnen worden naar de rechtsverhouding tussen de socialezekerheidsinstellingen en de 
sociaal verzekerden voor zover er ten aanzien van de sociaal verzekerden administratieve 
sancties worden genomen. De deelelementen van het recht van verdediging, namelijk de 
hoorplicht en de onpartijdigheid zijn eveneens afdwingbaar van toepassing op de 
socialezekerheidsinstellingen. 

217. Hoorplicht – De hoorplicht, die een deel uitmaakt van het recht van verdediging, houdt 
in dat wanneer het bestuur een discretionaire bevoegdheid uitoefent, de sociaal verzekerde 
gehoord moet worden indien de sociaal verzekerde in zijn belangen wordt getroffen door de 
voorgenomen maatregel en deze belangenaantasting belangrijk is.355 Wanneer het gaat om een 
gebonden bevoegdheid heeft het horen van de sociaal verzekerde weinig zin aangezien de wet 

                                                
349 Voor een genuanceerde visie: J. PUT, “Discretionaire bevoegdheden in het socialezekerheidsrecht”, in D. 
SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm, 
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350 L. SUETENS, “Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de rechtspraak van de Raad van State”, T.B.P. 
1981, 87-88. 
351 M. ROELANDT, “De zuinigheidsplicht”, T.B.P. 1987, 279. 
352 S. TERRAS, “De algemene beginselen van behoorlijk bestuur: de zuinigheidsplicht, het beginsel van 
doelmatig en economisch bestuur”, Jur. Falc. 1993-94, 449. 
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ook in de relatie werkgever–werknemer bestaat de mogelijkheid om tuchtrechtelijke maatregelen te nemen. 
355 A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys & Breesch, 1997, 25-26. 
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moet worden toegepast, zonder dat de socialezekerheidsinstelling een mate van vrijheid heeft 
in de besluitvorming. De erkenning van de hoorplicht als ABBB toont aan dat de sociaal 
verzekerde en diens belang centraal moeten staan in de besluitvorming door de 
socialezekerheidsinstelling, hetgeen wijst op het belang van de klantgerichtheid en 
betrokkenheid in het eigen dossier. De hoorplicht heeft dus een ruimer belang dan de 
(gedeeltelijke) invulling van het recht van verdediging. 

218. Onpartijdigheid – Onpartijdigheid houdt het niet vooringenomen zijn van de beslissende 
instantie in. De meerderheid van de rechtsleer acht de onpartijdigheid als algemeen 
rechtsbeginsel ook van toepassing op de beslissingen van het bestuur; ook de Raad van State 
evolueert in deze richting.356 Op jurisdictioneel vlak geldt dat opdat een rechter onpartijdig is, 
deze rechter onafhankelijk moet zijn; dit is niet het geval voor het bestuur. De OISZ zijn niet 
onafhankelijk, maar kunnen wel onpartijdig zijn. Zij worden beheerd door 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers; zij worden gestuurd en gecontroleerd 
door het parlement en de bevoegde minister; zij zijn verantwoording verschuldigd aan de 
voogdijminister, die op zijn beurt zich ten aanzien van de wetgevende macht dient te 
verantwoorden. Ook het toezicht op de privaatrechtelijke instellingen, zowel door de federale 
overheidsdienst(en) als door de sectorale OISZ en de verantwoording die deze instellingen 
moeten afleggen, toont aan dat het niet om ‘onafhankelijke’ instellingen gaat.357 Van 
onafhankelijkheid van de socialezekerheidsinstellingen, dan wel in het algemeen van 
(gedecentraliseerde) administratieve overheden, kan dus nooit worden gesproken. 

219. Redelijke termijn – Het is niet omdat een normatieve termijnstelling ontbreekt, dat de 
overheid onbeperkt de tijd heeft om een beslissing te nemen; de overheid moet beslissen 
binnen een redelijke termijn. De termijnen van de socialezekerheidsprocedure worden bepaald 
in de sectorale regelgeving en in het Handvest Sociaal Verzekerde. Opnieuw kan met dit 
beginsel worden verwezen naar het belang van de sociaal verzekerde en de klantgerichtheid; 
het is immers in het belang van de sociaal verzekerde dat niet te lang gewacht moet worden 
voordat een beslissing wordt genomen en bekend gemaakt. 

§2. Kwaliteit als klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit 

220. Kwaliteit sensu lato – Waar in de vorige paragraaf kwaliteit van dienstverlening 
ingevuld werd aan de hand van de juridische behoorlijkheidseisen, wordt kwaliteit hier 
bekeken vanuit de bestuurskundige invalshoek van ‘klantgerichtheid en toegankelijkheid’358 
en vanuit de bestuurs- en beleidseconomische invalshoek van ‘efficiëntie en effectiviteit’. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het gaat om de juridische aandacht voor deze 
kwaliteitsaspecten en dat het meten van de kwaliteit van de dienstverlening niet het voorwerp 
uitmaakt van dit onderzoek. Het meten van (beleids- en bestuurs)efficiëntie, (beleids- en 
bestuurs)effectiviteit en klanttevredenheid met betrekking tot de dienstverlening door de 
socialezekerheidsinstellingen wordt aan economisch en bestuurskundig onderzoek 

                                                
356 Voor verwijzingen naar rechtsleer en rechtspraak, zie A. COOLSAET, “Het onpartijdigheidsbeginsel”, in I. 
OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die keure, 2006, 
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358 T. WENTINK, Kwaliteitsmanagement en organisatieontwikkeling, Utrecht, Lemma, 2002, 34. 
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overgelaten.359 Wel wordt gekeken naar de aandacht die bij het opstellen en uitvoeren van de 
sturingsinstrumenten uitgegaan is en in de uitvoering ervan blijft uitgaan naar de 
verschillende kwaliteitselementen, waaronder de effectiviteit en efficiëntie van de 
dienstverlening – als onderdeel van het redelijkheidsbeginsel – en klanttevredenheid – onder 
meer als onderdeel van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

A. Klantgerichtheid 

221. Klanttevredenheid – Het kwaliteitsdenken is geëvolueerd naar een denken waarin de 
klanttevredenheid centraal staat.360 Hoewel het met betrekking tot de sociale zekerheid – als 
verplichte dienst van algemeen belang – gaat om verplichte/onvrijwillige klanten, gaat het nog 
steeds om klanten die als het ware ‘betalen’ voor de dienstverlening361 en is een ruime 
‘zorgvuldigheid’, waaronder klantgerichtheid in de dienstverlening zeker – zelfs nog meer – 
op zijn plaats.362 De overheid en de uitvoeringsinstellingen die een overheidstaak uitvoeren, 
moeten zich bij de uitoefening van hun taken niet alleen bewust zijn van de burgers voor wie 
zij de taken uitoefenen, maar ook rekening houden met de wensen van deze burgers.363 

222. Deelelementen – Kwaliteit wordt in de bestuurskunde gemeten aan de hand van 
standaardmodellen, die een bepaalde norm geven voor de ideale organisatie. De elementen 
van de kwaliteitsinvulling als klantgerichtheid en klanttevredenheid kunnen onder meer 
worden afgeleid uit de achterliggende morele principes van kwaliteitsmodellen en -
handvesten en kwaliteits(beoordeling)systemen, zoals de ISO-normen, het Common 

Assessement Framework en Public Sector Excellence.364 Ook deze eisen zijn opgelegd aan de 
dienstverlenende instelling vanuit een ideaal maatschappijbeeld; kwaliteitshandvesten en 
(internationale) kwaliteitsbeoordelings- en kwaliteitsmetingssystemen kunnen dan ook 

                                                
359 Zie onder meer: G. BOUCKAERT, Doelmatigheidsanalyse van de gemeentelijke dienstverlening, Leuven, 
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worden beschouwd als een officieel publiek statement en engagement rond kwaliteit en 
hervorming.365 Uit de kwaliteitsgerichte initiatieven die de burger/klant centraal stellen, kan 
een aantal deelelementen van klantgerichte dienstverlening worden gepuurd: 
toegankelijkheid, participatie en (maatschappelijke) verantwoording. Zij zorgen ervoor dat 
enerzijds de behoeften van de ‘klanten’ gekend zijn en dat anderzijds de klant inzicht en 
inspraak kan krijgen in de wijze waarop er met zijn ‘belangen’ wordt omgesprongen en op die 
manier een vertrouwen verwerft in de sociale zekerheid en de uitvoering ervan. 

223. Toegankelijkheid – De toegankelijkheid van dienstverlening wordt aan de hand van de 5 
B’s beoordeeld: de dienstverlening moet bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar, bruikbaar en 
begrijpbaar zijn.366 

- Bereikbaarheid houdt in dat het aanbod voor iedereen goed gelokaliseerd is en 
werkbare openingsuren heeft, en dat eveneens een psychologische drempel ontbreekt. 
Indien mogelijk, is het verkieselijk dat de dienstverlening automatisch aan de klant 
toekomt. 

- Beschikbaarheid van de dienstverlening houdt vooreerst in dat de dienstverlening 
wordt aangeboden en dat continuïteit in de dienstverlening verzekerd wordt. Hiervoor 
is samenwerking tussen instellingen en afstemming van de dienstverlening 
noodzakelijk.  

- De dienstverlening moet betaalbaar zijn voor de klant. 
- Als de dienstverlening voldoende aansluit bij de vragen die vanuit een specifieke 

situatie worden gesteld, dan wordt voldaan aan het criterium bruikbaarheid.  
- Begrijpbaarheid betreft de transparantie van de dienstverlening. Het gaat om 

duidelijkheid van de dienstverlening, het wettelijk kader, het aanbod van de 
instelling… De klant moet kunnen weten wat hij kan verwachten, binnen het 
wettelijke en buitenwettelijk kader, en op een snelle wijze vragen beantwoord zien. 
Het transparantie-element kan juridisch worden vertaald als enerzijds het 
rechtszekerheidsbeginsel en anderzijds het fair play beginsel. 

224. Participatie – Uit het principe van klantgerichtheid kan het verdergaande element van 
participatie door de sociaal verzekerden worden afgeleid. Enkel door deze stakeholders te 
betrekken bij de uitvoering, kan men de concrete behoeften van de klanten achterhalen en 
komen tot een werkelijke klantgerichtheid.367 

De participatie als deelelement van de klantgerichtheid betreft de participatie op 
microniveau368, alsook de consumptieve participatie369; het gaat om participatie als een 
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middel om tot klantgerichtheid in de dienstverlening te komen en niet als doel an sich.370 
Door deze wensen van de burger/klant te kennen en hiermee rekening te houden, zal de 
kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Aangezien de dienstverlening in de sociale 
zekerheid een financiële dienstverlening is, is de participatievraag op dit niveau niet op 
dezelfde wijze aan de orde dan met betrekking tot dienstverlening waarin aan de persoonlijke 
integriteit van de betrokkenen kan worden geraakt, zoals deze in de welzijns- en de 
gezondheidszorg.371 Wel heeft de sociaal verzekerde de mogelijkheid via de tussenkomst in 
de beslissingsprocedure bepaalde ‘vergissingen’ of fouten tijdig recht te zetten of bijkomende 
uitleg te verschaffen bij zijn concrete situatie. Bovendien kan op die manier een vorm van 
toezicht worden uitgeoefend op de socialezekerheidsinstellingen door rechtstreekse 
betrokkenen en zal een informatiestroom ontstaan tussen de instelling en de participerende 
sociaal verzekerde. 

225. Verantwoording – Toegankelijkheid en participatie zorgen op hun beurt voor een betere 
verantwoording van beslissingen die genomen worden wat betreft de dienstverlening. De 
sociaal verzekerde heeft enerzijds recht op een verantwoording aangaande de beslissingen 
genomen in de rechtsverhouding tussen de individuele sociaal verzekerde en de 
socialezekerheidsinstelling, wat neerkomt op de motivering van beslissingen. Anderzijds 
behelst verantwoording ook de motivering van de socialezekerheidsinstelling ten aanzien van 
de aangesloten sociaal verzekerden als stakeholdergroep aangaande beleids- dan wel 
beheersbeslissingen die invloed hebben op de dienstverlening, bijvoorbeeld betreffende de 
extralegale dienstverlening, het samengaan of –werken met andere 
socialezekerheidsinstellingen, het wijzingen van praktische werkwijzen, zoals de invoering 
van digitale formulieren... Naast deze individuele verantwoording draagt ook de 
maatschappelijke verantwoording, die bij de uitvoering van taken van algemeen belang mag 
worden verwacht, bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. Maatschappelijke verslaggeving 
en verantwoording maken niet enkel toezicht mogelijk, maar vormen ook een antwoord op de 
informatiebehoeften van de gebruikers, en kunnen de relatie met deze gebruikers beïnvloeden 
en zorgen voor vergelijkbaarheid.372

 

B. Efficiëntie en effectiviteit 

226. Naast de aandacht voor de klanttevredenheid, zijn effectiviteit en efficiëntie twee 
elementen die onlosmakelijk met kwaliteit verbonden zijn.373 Aandacht voor kwaliteit, los van 

                                                                                                                                                   
SIEBENS, Ethisch profijt voor social- profitorganisaties? Ethisch social-profitdenken en handelen, Diegem, 
Ced. Samsom, 2001, 155). 
369 L. CATTRIJSSE, M. VAN ELSLANDER en M. BOUVERNE-DE BIE, Deelonderzoek naar de kennis over 

consumptieve en gebruikersparticipatie van kansarmen, Gent, Vakgroep Sociale Culturele en Vrijetijdsagogiek, 
1995, 6-8; L. NOTREDAME, “De ijzeren driehoek”, Alert 1994, afl. 26, 7. 
370 Het participatiemodel dat participatie beschouwt als een doel an sich gaat uit van het feit dat de burgers recht 
hebben om volledig te participeren in de samenleving, zeker wanneer taken van algemeen belang worden 
uitgevoerd (E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische 
Uitgevers, 2003, 7). 
371 V. VERDEYEN en B. VAN BUGGENHOUT, “Social governance en kwaliteitszorg: overlappend of 
complementair”, Tijdschrift voor Welzijnswerk 2003, afl. 249, 5-16. 
372 www.globalreporting.org; ALGEMENE REKENKAMER, Verbreding van de publieke verantwoording, Den 
Haag, 2003, 68-70, http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p334.pdf. 
373 R. MAES, Openbaarheid bestuur: visie, kennis en kunde, Brugge, Vanden Broele, 2004, 292-295; VOCA, 
Totaal kwaliteitsmanagement, Garant, Leuven, 1998, 36. 
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aandacht voor efficiëntie en effectiviteit leidt tot een verlieslatend beleid en finaal tot het 
faillissement van een vennootschap dan wel tot het begrotingsdeficit. Een dienstverlening zal 
bovendien maar als maatschappelijk legitiem worden ervaren indien niet enkel de wet wordt 
nageleefd en naar de behoeften van en toegankelijkheid voor de klant/sociaal verzekerde 
gekeken wordt, maar indien deze ook bijkomend getoetst wordt op de effectiviteit en op de 
efficiëntie van de dienstverlening, zeker gezien de enorme budgetten die jaarlijks naar de 
sociale zekerheid gaan. 

227. Effectiviteit – Effectiviteit van de dienstverlening houdt in dat de bedoelde effecten zo 
veel mogelijk worden bereikt en onbedoelde effecten zo veel mogelijk worden vermeden, of 
nog, de mate waarin de dienstverlening bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen, 
opgenomen in de wetgeving (legaliteit), in de beleidsbepaling (beleidseffectiviteit) zowel op 
vlak van de uitvoerende macht als op vlak van de individuele socialezekerheidsinstelling. Om 
te kunnen spreken van effectiviteit van dienstverlening is het noodzakelijk dat de 
socialezekerheidsinstelling zich doelen stelt dan wel opgelegd krijgt aangaande de kwaliteit 
van de dienstverlening. Minstens een deel van deze doelstelling wordt als taak ingeschreven 
in de sectorale en sectoroverkoepelende (socialezekerheids)regelgeving. Bijkomende 
doelstellingen kunnen evenwel aan de dienstverlening worden gekoppeld door de 
socialezekerheidsinstelling zelf, dan wel via samenspraak tussen de belanghebbenden. 

228. Efficiëntie – Bovendien dient de overheid ervoor te zorgen dat de dienstverlening tegen 
een zo laag mogelijke kost wordt uitgevoerd.374 De efficiëntie heeft betrekking op de wijze 
waarop de uitvoeringsinstelling de vastgelegde doelen tot stand poogt te brengen, waarbij 
gemikt wordt op het hoogste rendement van de ingezette middelen. Efficiëntie in de 
uitvoering van de sociale zekerheid is echter niet louter de economische efficiëntie, maar ook 
het leveren van een bepaalde kwaliteit tegen een bepaalde, lage kostprijs.375 Het gaat hier 
voornamelijk om een maatschappelijk standpunt: wordt er een optimale kwaliteit en 
kwantiteit geleverd voor de beste kostprijs voor de maatschappij, of worden middelen 
inefficiënt of oneigenlijk gebruikt?376

 

C. Klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit in een juridisch kwaliteitskader? 

229. Juridische invulling – De juridische kwaliteitsinvulling van de dienstverlening moet 
worden beschouwd als een min of meer ‘objectieve kwaliteitsinvulling’, die kan worden 
aangevuld met (individuele of collectieve) eisen of verwachtingen (subjectieve kwaliteit).377 
De ABBB, met een afgebakende juridische plaats in de rechtsorde, vormen het objectieve deel 
van het kwalitatief kader, waarbinnen de dienstverlening moet plaatsvinden. Behoorlijk 

                                                
374 E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 
88-89. 
375 In de publieke sector bestaat een aantal hinderpalen voor het vaststellen, beoordelen en verbeteren van de 
efficiëntie van de dienstverlening juist omdat het de uitvoering van een taak van algemeen belang betreft. Deze 
hinderpalen zijn onder meer de afwezigheid van marktdynamiek, politieke factoren, het administratiefrechtelijke 
kader dat bijzondere eisen oplegt, de afwezigheid van vrijblijvendheid… (A. HEENE, Kunnen en moeten 

publieke organisaties ‘effectief’ en ‘efficiënt’ zijn?, Inaugurale rede in het kader van de Belgische Francqui 
leerstoel 2004-2005 aan de Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 16 februari 2005, 22-23). 
376 S. DERIEUW en R. MERTENS, “Marktwerking in de zorg: enkele kritische kanttekeningen”, CM-informatie 
2007, afl. 229, 8. 
377 E. GUMMESSON, “Service quality. A holistic view”, in S. BROWN, E. GUMMESSON, B. 
EDVARDSSON en B. GUSTAVSSON (eds.), Service quality, New York, Lexington Books, 1991, 3-4. 
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bestuur is echter niet hetzelfde als goed of kwalitatief bestuur; deze laatste begrippen zijn 
ruimer en omvatten naast het bestuursrechtelijke (afdwingbare) behoorlijk bestuur ook andere 
aspecten waarvan de beoordeling niet of slechts marginaal behoort tot de taak van de 
rechter.378 Deze aspecten kunnen – deels – juridisch worden vertaald en deels ofwel minstens 
conceptueel als behoorlijk handelen van instellingen die een taak van algemeen belang 
uitvoeren, worden beschouwd.  

230. Als ABBB – Bepaalde bestuurskundige en bestuurseconomische kwaliteitsaspecten 
ressorteren rechtstreeks onder een ABBB en zijn dus ook rechtens afdwingbaar. Zo valt de 
begrijpbaarheid onder het fair play- en het rechtszekerheidsbeginsel. Individuele 
verantwoording kan worden beschouwd als een element van de materiële (passieve) 
motiveringsverplichting; collectieve verantwoording maakt deel uit van het 
rechtszekerheidsbeginsel, dat een beperkte verplichting tot actieve openbaarheid in zich 
draagt. De actieve motivering en informatieverschaffing omtrent bepaalde te nemen 
beslissingen en beleidskeuzen zorgen er immers voor dat de sociaal verzekerde kennis heeft 
van zijn rechtspositie binnen de socialezekerheidsinstelling. Anderzijds zijn effectiviteit en 
efficiëntie van bestuur ook te zien als elementen die voortvloeien uit (actieve) openbaarheid 
van bestuur379 en deels onder het zuinigheidsbeginsel te plaatsen. 

231. Als behoorlijk handelen – Andere kwaliteitsaspecten zullen enkel conceptueel onder 
bepaalde ABBB kunnen ressorteren zonder dat zij rechtens afdwingbaar zijn. Aspecten van 
toegankelijkheid, doelmatigheid en doeltreffendheid maken deel uit van het 
redelijkheidsbeginsel, consumptieve participatie kan worden gezien als een invulling van het 
zorgvuldigheidsbeginsel en de doelmatigheid en de redelijkheid – en de ruimere 
‘behoorlijkheid’ – zijn niet los van elkaar te denken. Wanneer een instelling de wet schendt, 
handelt deze niet enkel onrechtmatig en dus onbehoorlijk, maar eveneens ondoelmatig 
aangezien de verkeerde middelen worden ingezet om het algemeen belang te realiseren; dan 
wel een ander – dan het algemeen – belang voor ogen werd gehouden.380 

232. Uitgangspunt is hierbij dat van een redelijke en zorgvuldige instelling die de sociale 
zekerheid (een taak van algemeen belang) uitvoert, verwacht mag worden dat zij de 
kwaliteitsbevorderende aspecten van de dienstverlening zo veel mogelijk naleeft en nastreeft, 
zelfs als deze niet afdwingbaar zijn. Het nagaan van de rechtmatigheid van een beslissing valt 
onder de toetsingsbevoegdheid van de rechter, wat niet het geval is voor de overeenstemming 
van een besluit met de andere kwaliteitsaspecten, zoals de doelmatigheid (en de 
opportuniteit), waardoor VAN GERVEN het nodig acht het onderscheid tussen ‘externe’ en 
‘interne’ behoorlijkheid te maken.381 De interne behoorlijkheid van het overheidsoptreden 
wordt enkel getoetst door de rechter op een marginale wijze, dit om de scheiding der machten 

                                                
378 L. SUETENS, “Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie der normen. 
Inleidende verkenning”, in I. OPDEBEEK (ed.), Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Mechelen, 
Kluwer, 1993, 1-26. 
379 M. ELST, “Een actief informatiebeleid van bestuur en parlement in een juridisch kader”, in B. HUBEAU en 
M. ELST (eds.), Democratie in ademnood, Brugge, die keure, 2002, 80-81. 
380 S. TERRAS, “De algemene beginselen van behoorlijk bestuur: de zuinigheidsplicht, het beginsel van 
doelmatig en economisch bestuur”, Jur. Falc. 1993-94, 450. 
381 W. VAN GERVEN, Hoe blauw is het bloed van de prins. De overheid in het verbintenissenrecht, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, 36-37. 
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niet te schenden. De rechter is immers niet bevoegd zich in te laten met beleids- en 
opportuniteitskeuzes, behalve indien zij kennelijk onredelijk zijn. 

233. Onderzoekskader – Binnen dit onderzoekskader zal enkel de juridische aandacht voor 
efficiëntie en effectiviteit benadrukt worden. In de rand van het onderzoek zal een aantal meer 
inhoudelijke uitspraken omtrent de efficiëntie en effectiviteit van dienstverlening, bestuur 
en/of sturing geformuleerd worden. Deze uitspraken zijn gebaseerd op eerste bevindingen, 
impressies of economische of bestuurskundige studies en zijn niet van die aard om van een 
volledige analyse aangaande deze kwaliteitselementen te kunnen spreken. Hetzelfde geldt 
voor het bestuurskundige concept van klantgerichtheid. 

AFDELING II. KWALITEIT VAN BESTUUR 

§1. Kwaliteit als governance 

234. Premissse – In de eerste afdeling van dit hoofdstuk werd de dienstverlening van 
socialezekerheidsinstellingen – te veralgemenen naar alle dienstverlening in het kader van een 
‘overheidstaak’ – kwalitatief afgebakend aan de hand van eisen waaraan de dienstverlening 
zelf moet voldoen. In deze afdeling wordt niet rechtstreeks naar de dienstverlening ten 
aanzien van de burger/sociaal verzekerde gekeken, maar wordt gefocust op het bestuur van de 
instellingen die de dienstverlening aanbieden. Dit gebeurt vanuit de premisse dat het 
kwalitatief bestuur van de dienstverlenende instelling de kwaliteit van de dienstverlening 
beïnvloedt, of nog dat “de optimalisering van de interne processen bijdraagt tot de algemene 
kwaliteit van het eindproduct”382, of minstens dat de “aanwezigheid van aandacht voor 
kwaliteit van het bestuur bijdraagt tot het bereiken van de doelstellingen” van de instellingen 
en de sturende overheid.383 Het niet voldoen aan de eisen van goed bestuur, betekent niet per 
definitie een gebrek aan kwaliteit in de dienstverlening. Wel draagt de aanwezigheid van 
behoorlijk bestuur bij tot het bereiken van de doelstellingen van de instellingen en de sturende 
overheid.384 

De hele corporate governance hype van het voorbije decennium ondersteunt deze premisse; 
corporate governance is geen doel op zich, maar een middel om de 
ondernemingsdoelstellingen385 te kunnen waarmaken.386 Bovendien is een van de 

                                                
382 G. BOUCKAERT, R. DEPRE en A. DRUMAUX, Een instrument voor het verbeteren van kwaliteit binnen 

het openbaar ministerie, Antwerpen, Maklu, 2006, 16. Op negatieve wijze geformuleerd klinkt het dat het 
bestuur van de instellingen op een manier moet functioneren die zo weinig mogelijk afbreuk doet aan de 
dienstverlening (P. VAN WERSCH, Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen, Alphen aan 
den Rijn, Samsom, 1979, 211–216; COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE HET DEMOCRATISCH EN 
DOELMATIG FUNCTIONEREN VAN GESUBSIDIEERDE INSTELLINGEN, Rapport, ’s-Gravenhage, 
Staatsuitgeverij, 1975, 60- 62). 
383 ALGEMENE REKENKAMER, Verbreding van de publieke verantwoording, Den Haag, 2003, 53, 
http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p334.pdf.; A. DEN BROEDER, Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid, 
Deventer, Kluwer, 1986, 145. 
384 REKENHOF, Verslag over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap, Parl. St. 1998-99, St. 
28-B, nr. 1, 14. 
385 Namelijk de eisen van de aandeelhouders (H. DAEMS, De paradox van het Belgische kapitalisme, Tielt, 
Lannoo, 1998, 44, 50 en 163), dan wel van de bestuurders (G. ZALM, “Corporate Governance: transparantie, 
verantwoording en zeggenschap”, in S. KORTMANN, N. FABER en E. LOESBERG (eds.), Corporate 

Governance in perspectief, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1998, 3) of de maatschappij (D. 



 120 

kernelementen van governance de stakeholderinspraak, waarbij het verband met de 
klantgerichte dienstverlening duidelijk is.387  

235. Governance – De invulling van het kwaliteitsaspect dat verbonden is met het bestuur 
van de socialezekerheidsinstellingen wordt afgeleid van de basisbeginselen van corporate 

governance. In de jaren 1970 is in de Angelsaksische wereld het begrip corporate governance 

naar voren geschoven als oplossing voor de bestaande scheiding tussen eigendom en bestuur 
in de beursgenoteerde vennootschappen. Door de enorme aandelenspreiding van de 
beursgenoteerde vennootschappen was er geleidelijk een vorm van bestuur ontstaan die los 
stond van het aandeelhouderschap. Ontevreden aandeelhouders hadden niet meer de 
mogelijkheid het bestuur te beïnvloeden. Bij blijvende ontevredenheid kon enkel een 
oplossing worden gevonden in de verkoop van de aandelenparticipatie. Corporate 

Governance, wat letterlijk “deugdelijk ondernemingsbestuur” betekent, wil deze 
scheefgetrokken verhouding rechttrekken door de aandeelhouders opnieuw bij het bestuur te 
betrekken en hen een aantal waarborgen op goed bestuur te bieden.388  

Aangezien er in de instellingen van de sociale zekerheid geen aandeelhouders zijn, werd lange 
tijd aan de toepassing van elementen van corporate governance voorbijgegaan. Recent is men 
gaan inzien dat corporate governance ook in niet beursgenoteerde en zelfs niet-commerciële 
instellingen belangrijk kan zijn, gezien de discussie rond corporate governance veel ruimer 
werd dan de regeling van de machtsverhoudingen tussen de aandeelhouders, de raad van 
bestuur en het management. Het feit dat de burgers meer en meer als klanten en stakeholders 
worden gezien, verklaart ook in de openbare besturen de verschuiving van government naar 
governance.389 Voorbeelden van de toepassing van de governance principes in niet 
commerciële sectoren zijn te vinden in social governance

390, non-profit governance
391, 

hospital governance
392, European governance

393 en government of public governance
394.  

                                                                                                                                                   
COECKELBERGH en H. SIEBENS, Ethisch profijt voor social-profitorganisaties? Ethisch social-profitdenken 

en handelen, Diegem, Ced. Samsom, 2001, 360 p.). 
386 L. VAN DEN BERGHE, “Het corporate governance debat vanuit internationaal perspectief”, in H. DEWULF 
(ed.), Corporate governance, het Belgisch perspectief, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 16-17. 
387 Stakeholderinspraak zorgt voor het afstemmen van belangen en doelstellingen tussen de stakeholders en het 
bestuur van de onderneming. M. MAHER en T. ANDERSSON, "Corporate Governance: Effects on Firm 
Performance and Economic Growth", Social Science Research Network 2000, 3 en 6, 
http://ssrn.com/abstract=218490. 
388 L. CORNELIS en A. FRANCOIS, “De doorwerking van de komende Europese regelgeving in het 
vennootschapsrecht. Europese beïnvloeding van de Belgische Corporate Governance?”, R.W. 1995-96, 1180-
1182. 
389 A. HONDEGHEM en R. DEPRE, De copernicushervorming in perspectief, Brugge, Vanden Broele, 2005, 
329. 
390 V. VERDEYEN en B. VAN BUGGENHOUT, “Social governance: corporate governance in instellingen van 
de sociale zekerheid, de welzijns- en de gezondheidszorg”, R.W. 2001-2002, 1373-1387. 
391 M. DENEF, “Van corporate governance naar non-profitgovernance: een (meer dan) nodige stap”, in X. (ed.) , 
Social profit Jaarboek 2000, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2000, 29-42. 
392 K. EECKLOO, G. VAN HERCK, C. VAN HULLE en A. VLEUGELS, Hospital governance: een nieuw 

model, Leuven, K.U.Leuven – Centrum voor Ziekenhuiswetenschappen, 2006, 35 p. 
393 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/com/2001/com2001_0428nl01.pdf; J. WOUTERS en J. STUYCK, 
Principles of proper conduct for supranational, state and private actors in the european union, Antwerpen, 
Intersentia, 2001, 214 p. 
394 MINISTERIE VAN FINANCIËN, “Government governance”, paper voorgesteld op de 9th FEE Public 

Sector Conference, Nederland, 2000, 26 p., http://www.ecgi.org/codes/documents/public_sector.pdf. 
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236. OECD principles – De governance principes worden in wat volgt omschreven aan de 
hand van het OECD corporate governance model.395 De keuze voor de OECD principles is 
gebaseerd op het feit dat deze corporate governance principes in Europa als basisprincipes 
voor ‘goed bestuur’ binnen de corporate wereld worden gezien en dat zij een uitgangspunt 
vormen voor de verschillende corporate governance modellen in verschillende landen396, ook 
al hebben zij de waarde van een guideline en vormen dus geen verplichting voor de OECD-
lidstaten.397 Deze principes stemmen, wat hun vertrekpunt en globaal ideeëngoed betreft, voor 
een groot deel overeen met de European governance principes, die in een witboek werden 
opgenomen398, en met de basisbeginselen van social governance die in eerder onderzoek 
werden omschreven399, namelijk transparantie, participatie, verantwoordingsplicht en 
samenhang. 

237. De OECD principles zijn:  
- rights of shareholders [positie van de aandeelhouders], 
- equitable treatment of shareholders [gelijke behandeling van aandeelhouders], 
- role of stakeholders [rol van de stakeholders], 
- disclosure and transparency [openheid en transparantie], 
- responsibilities of the board [verantwoordelijkheid van de raad van bestuur], 
- an effective corporate governance framework [een corporate governance kader]. 

Aan de hand van deze principes wordt dit onderdeel van het kwalitatief kader opgebouwd. 

238. Gecorrigeerd governance – Hoewel het gaat om principes uit de corporate wereld, en 
sociale zekerheid – als collectief goed – niet kan worden beschouwd als een commercieel 
(consumptie)goed, kunnen deze corporate governance principes worden veralgemeend naar 
de ruimere context van ‘goed bestuur van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instellingen 
al dan niet met taak van algemeen belang’. Zij dienen evenwel vertaald te worden wanneer zij 

                                                
395 http://www.OECD.org; http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf. 
396 “The Principles represent a common basis that OECD member countries consider essential for the 
development of good governance practices. Good corporate governance should provide proper incentives for the 
board and management to pursue objectives that are in the interests of the company and its shareholders and 
should facilitate effective monitoring. The Principles are evolutionary in nature and should be reviewed in light 
of significant changes in circumstances. Similarly, governments have an important responsibility for shaping an 
effective regulatory framework that provides for sufficient flexibility to allow markets to function effectively and 
to respond to expectations of shareholders and other stakeholders” 
(http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf); http://www.ceps.be. 
397“There is no single model of good corporate governance. However, work carried out in both OECD and non-
OECD countries and within the organisation has identified some common elements that underlie good corporate 
governance. The Principles are built on these common elements and are formulated to embrace the different 
models that exist. The Principles are non-binding and do not aim at detailed prescriptions for national legislation. 
Rather, they seek to identify objectives and suggest various means for achieving them. Their purpose is to serve 
as a reference point” (http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf). 
398De European governance principes worden toegepast op het beleids- en bestuursniveau van de Europese Unie 
om tot een meer democratische en meer kwalitatieve vorm van bestuur te komen (http://europa.eu.int/eur-
lex/nl/com/cnc/2001/com2001_0428nl01.pdf). 
399 V. VERDEYEN en B. VAN BUGGENHOUT, “Social governance: corporate governance in instellingen van 
de sociale zekerheid, de welzijns- en de gezondheidszorg”, R.W. 2001-2002, 1373-1387. 
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toegepast moeten worden in een ‘algemeen belang’-context gezien de waaier aan 
verschilpunten tussen de corporate en de public wereld. De belangrijke verschilpunten zijn400:  

- het doel van dienstenmaximalisatie (in tegenstelling tot de commerciële 
winstmaximalisatie in het belang van de aandeelhouders), 

- het nastreven van een ruimer belang dan dat van de onderneming – zelfs een algemeen 
belang –401, 

- het ontbreken van aandeelhouders en eigendomsrechten402, 
- de politieke sfeer en de administratieve hiërarchie, 
- de subsidiëring (de continuïteit van de organisatie wordt verzekerd door externe 

ondersteuning en bijdragen in plaats van door de instandhouding van het vermogen), 
- het gebruiken van vastgelegde, niet of weinig beïnvloedbare budgetten, 
- meer regelgeving en formalisme en dus minder flexibiliteit, 
- de bijzondere aandacht voor de rechtsbescherming van de burger/klant, 
- geen prijsbepaling door het economische mechanisme van vraag en aanbod, maar door 

de wetgever, 
- de overheidseindverantwoordelijkheid, 
- de eis van continuïteit van dienstverlening. 

239. Gecorrigeerd – Omwille van deze verschillen zullen bepaalde correcties doorgevoerd 
worden, namelijk daar waar de OECD principles specifiek toespitsen op vennootschappen en 
commerciële doelstellingen in de vrije markt. In dat geval kunnen de principes niet zonder 
meer naar de (publiekrechtelijke) socialezekerheidssector worden getransponeerd, maar 
moeten ze worden aangevuld, genuanceerd, gecorrigeerd en/of geherformuleerd vanuit de 
socialezekerheidsrealiteit. Steeds zal eerst het corporate principe worden weergegeven, 
waarna dit wordt vertaald naar een bruikbaar principe voor het kwalitatief kader waaraan (het 
wettelijk kader van) het socialezekerheidsbeheer kan worden getoetst. 

240. Onderzoekskader – Deze governance elementen vertaald naar het bestuur van de 
socialezekerheidsinstellingen zijn geen inhoudelijke juridische ‘beginselen’; het zijn 
organisatietechnische principes, vanuit een juridische achtergrond – namelijk de organisatie 
van de rechtspersoon – ontstaan. De inhoudelijke invulling van deze principes is geen 
juridische invulling, maar wordt wel opgenomen binnen dit kwalitatief kader. Opnieuw wordt 
gekeken of de juridische omkadering en invulling van een instrument direct dan wel indirect 
de governance principes nastreeft of respecteert. Met andere woorden, heeft de wetgever in 
het juridische kader en de juridische vormgeving van de sturingsinstrumenten aandacht voor 
de principes die leiden tot een kwalitatief bestuur van de bij de beleidsuitvoering betrokken 
socialezekerheidsinstellingen? 

                                                
400 G. HAMILTON, “Publiek belang en mededinging in de gezondheidszorg”, Gezondheidsrecht 2002, 144; A. 
HEENE, “Kunnen en moeten publieke organisaties ‘effectief’ en ‘efficiënt’ zijn?”, inaugurale rede in het kader 
van de Belgische Francqui leerstoel 2004-2005 aan de Universiteit Antwerpen, 16 februari 2005, 15-16. 
401 Dit komt ook in de commerciële sector meer en meer aan bod, bijvoorbeeld via ethisch ondernemen en 
Corporate Social Responsibilities (P. BLOM, D. COECKELBERGH, J. DUPLAT en H. PEETERS, 
Verantwoord anders ethisch beleggen binnen de Benelux, Brussel, Procura, 1996, 85- 86; J. VANDE 
LANOTTE, “Corporate Social Responsibility in the light of Globalisation”, Speech of the Deputy Prime 
minister at the inauguration of the international Vlerick forum on Business Ethics, 27 november 2001, Brussels. 
http://www.vlerick.be/ido/forum.htm). 
402 Al hebben de sociaal verzekerden wel een aanspraak op de socialezekerheidsuitkering indien zij aan de 
wettelijke voorwaarden voldoen. 
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§2. De vertaalde en gecorrigeerde OECD principes 

A. Positie van de aandeelhouders 

“The corporate governance framework should protect and facilitate the exercise of 

shareholders’ rights.” 

241. Vertaling – Dit corporate governance principe betreft de rechten van aandeelhouders 
van een op winst gerichte vennootschap. De aandeelhouders van een vennootschap hebben – 
als eigenaars en financiers – het grootste belang bij een deugdelijk bestuur van de 
vennootschap (en hun investering). Vandaar dat hen een aantal rechten wordt toegekend.  

242. Financiers – Het is niet omdat er in de uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid 
geen aandeelhouders zijn, dat aan dit principe zonder meer moet worden voorbijgegaan. Als 
de shareholders van de vennootschap parallel met de financiers van de sociale zekerheid 
worden bekeken, moet worden vastgesteld dat er verschillende categorieën van financiers 
zijn, namelijk de werkgevers en werknemers (als bijdragebetalers) en de belastingbetalers 
enerzijds en de overheid anderzijds. Enkel voor de sociaal verzekerden worden inhoudelijke 
socialezekerheidsrechten tegenover de (bijdrage)financiering gesteld, gebaseerd op het 
solidariteitsbeginsel. Deze rechten zijn afdwingbaar voor de rechter op basis van de 
(sectorale) wetgeving, zodat hier geen bijkomende aandacht voor gevraagd moet worden. Wel 
kan aandacht worden gevraagd voor het betrekken van deze verschillende financiers in het 
bestuur van de instellingen, wat hieronder aan bod komt. 

243. Inrichters – Shareholders van de vennootschap zijn ook de oorspronkelijke inrichters 
van de vennootschap; de publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen werden opgericht 
bij wet, waardoor de overheid de initiatiefnemer is. De privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, zoals de ziekenfondsen en de kinderbijslagfondsen, werden 
opgericht door verschillende private initiatiefnemers. De vraag kan worden gesteld of aan 
deze inrichters een voldoende belangrijke rol in het bestuur van de instellingen gegarandeerd 
wordt. Dit komt enerzijds neer op het feit dat de OISZ niet te autonoom van de overheid 
zouden functioneren en anderzijds dat de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen niet 
behandeld zouden worden als ‘overheden’, toch wat betreft het bestuur van de instellingen. 
Hierin kan een toepassing van het ‘vertrouwensbeginsel’ worden gezien: de privaatrechtelijke 
instellingen zijn bij het ontstaan van de sociale zekerheid ingeschakeld in de sociale zekerheid 
betrokken en zouden er op moeten kunnen vertrouwen dat zij als privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen kunnen blijven bestaan. Opgemerkt moet worden dat dit geen 
absolute beginselen zijn en dit bijvoorbeeld kan worden afgewogen aan het redelijkheids- en 
zuinigheidsbeginsel. 

B. De rol van de stakeholders 
“The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders 
established by law or through mutual agreements and encourage active co-operation 
between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability 
of financially sound enterprises.” 
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244. Vertaling – De aandacht voor de rol van stakeholders past binnen een geëvolueerd 
governancemodel en de aandacht voor corporate social responsibility.403 Waar klassiek enkel 
aandacht werd besteed aan de klassieke organen van de vennootschap (algemene vergadering, 
raad van bestuur, management) evolueerde governance naar aandacht voor de (ruime groep 
van) ‘belanghebbenden’ bij de vennootschap en het geleverde product. Het stakeholdermodel 
benadrukt de waarde van elke stakeholder, wat dit model tot een betere beschrijving van de 
realiteit maakt.404 Het betrekken van de stakeholders bij het bestuur heeft een positieve 
invloed op de werksfeer, op het signaleren van problemen (signaalfunctie: problemen en 
knelpunten kunnen vroegtijdig opgespoord worden en aan de orde worden gesteld), op het 
vergroten van het draagvlak voor beslissingen en veranderingen, op het stroomlijnen van 
informatievoorziening richting personeel en op het verbeteren van de communicatie binnen de 
instelling en als gevolg hiervan van de communicatie naar buiten.405 

245. Participatie – De actieve samenwerking tussen de stakeholders en de instelling, die door 
dit principe wordt geviseerd, kan in eerste instantie worden vertaald naar participatie door de 
stakeholders in het bestuur van de socialezekerheidsinstellingen. De overheid en de 
overheidsorganen en -instellingen bestaan immers niet voor zichzelf, maar wel om het belang 
van de leden van de samenleving zo goed mogelijk te bevorderen. Door participatie van 
stakeholders ontstaat er niet enkel stakeholder- en klantgerichtheid in het bestuur van de 
instellingen, maar ook een informatieverspreiding onder de stakeholders, een toezichtsfunctie, 
een handhavingsfunctie en een maatschappelijk draagvlak voor beslissingen van het 
beheersorgaan.406 Het beheersorgaan van de instellingen bekomt via participatie ook 
‘veld’informatie die kan worden gebruikt voor beleidsgerichte en interne aangelegenheden 
zoals het verbeteren van de dienstverlening, maar ook de legitimiteit of het verhogen van de 
efficiëntie van het beleid.407 Ook heeft formele participatie een afwerend karakter voor 
onnodige wijzigingen in wetgeving, beleid en bestuur.408 Ten slotte zou een delegatie van 
overheidstaak moeten gebeuren met aandacht voor de democratische kwaliteit door 
waarborgen in te bouwen zodat op het beslissingsniveau democratische eisen worden 
nageleefd, toch minstens in zover dat op discretionaire wijze beslissingen worden genomen.409 

246. Vormen – Participatie heeft een verscheidenheid aan verschijningsvormen. Enerzijds 
bestaat het onderscheid tussen collectieve en individuele participatie dat voor zich spreekt. 

                                                
403 V. VERDEYEN, J. PUT en B. VAN BUGGENHOUT, “A social stakeholder model”, International Journal 

of Social Welfare 2004, 325-331. 
404 “Bovendien levert het een kader op voor het management, dat de opdracht krijgt de verschillende 
organisatiedoelen van de deelgenoten met mekaar in overeenstemming te brengen en de motivatie van elk 
individu en van elke deelgroep als hefboom te zien om de globale performantie te verhogen” (B. DE BAKKER, 
P. DEGADT en C. MAHLER, “Reflecties bij het voorgestelde Governancemodel”, Acta Hospitalia 2000, afl. 2, 
47- 62). 
405 A. KORTSEN, Het spraakmakende bestuur, ’s-Gravenhage, VUGA, 1979, 83-84; ALGEMENE 
REKENKAMER, Verbreding van de publieke verantwoording, Den Haag, 2003, 53, 
http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p334.pdf. 
406 E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 
118-137. 
407 A. KORTSEN, Het spraakmakende bestuur, ’s-Gravenhage, VUGA, 1979, 83-84 en 99; R. VUSCAN, 
Bestuursregelgeving en inspraak, Deventer, Kluwer, 1995, 60. 
408 R. VUSCAN, Bestuursregelgeving en inspraak, Deventer, Kluwer, 1995, 289. 
409 P. POPELIER, “Democratisch wetgeven”, in M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Recht en democratie, 
Antwerpen, Intersentia, 2004, 276 en 284. 
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Anderzijds is een belangrijke onderverdeling deze tussen de passieve en de actieve 
participatie: passieve participatie verwijst naar de positie van de burger waarin het individu 
zich bevindt.410 Deze manifesteert zich als burger en sociaal verzekerde en effectueert zijn 
politieke en sociale grondrechten. De aandacht gaat hierbij naar een aantal rechten van de 
burger en de sociaal verzekerde, zoals het kiesrecht, het recht op sociale zekerheid, het recht 
op informatie (openbaarheid)... De actieve participatie betreft de participatie van de sociaal 
verzekerde(n) bijvoorbeeld via het opnemen van een politiek mandaat en het zetelen in een 
beheersorgaan van een socialezekerheidsinstelling.411 

247. Participatie bestaat ook in verschillende (intensiteits)gradaties in eerste instantie bepaald 
door de gekozen participatievorm. De stevigste inspraakvorm is het beschikken over (een deel 
van) de beslissingsmacht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
beslissingsprocedure (inspraak412 via een of meer stemmen), de deelname in de nominatie van 
vertegenwoordigers, de mogelijkheid advies te geven (verplicht of vrijblijvend)… De 
intensiteit van de participatie wordt daarnaast bepaald door het aantal stakeholders, betrokken 
bij de participatievorm. 

248. Participerende stakeholders – In het socialezekerheidsrecht kan men spreken van een 
ruime waaier van stakeholders, dat zijn diegenen die belang hebben bij het feit dat de sociale 
zekerheid op een kwalitatieve wijze wordt beheerd en uitgevoerd413: inrichters, de sociaal 
verzekerden, de werknemers, de werkgevers (als bijdragebetalers), de (uitvoerende of 
toezichthoudende) overheid in het kader van de sociale zekerheid, de sociale partners (als 
betrokkenen in het bestuur, het beleid en de uitvoering van de sociale zekerheid), de 
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke uitvoeringsinstellingen, de andere betrokkenen bij het 
bestuur van de OISZ (zoals de geneesheren in het beheerscomité van het RIZIV)…414 De 
legitimatie van de participatie van de stakeholders ligt in het directe belang dat stakeholders 

hebben in de uitvoering van de sociale zekerheid. Aangezien de sociaal verzekerden het 
grootste belang hebben bij een goede uitvoering van de sociale zekerheid, is de legitimatie 
voor participatie door de sociaal verzekerden het grootst. De legitimatie voor de directe 
participatie van de andere stakeholders is niet steeds vol te houden, behalve dan voor de 
shareholders (financiers en inrichters) gezien de aandacht voor de efficiëntie van de 
uitvoering van de sociale zekerheid en op basis van het reeds vermelde vertrouwensbeginsel. 

                                                
410 L. CATTRIJSSE, M. VAN ELSLANDER en M. BOUVERNE-DE BIE, Deelonderzoek naar de kennis over 

consumptieve en gebruikersparticipatie van kansarmen, Gent, Vakgroep Sociale Culturele en Vrijetijdsagogiek, 
1995, 5-6. 
411 L. PAEME, “Nieuw overheidsmanagement: een noodzaak voor een efficiënte dienstverlening”, in J. VAN 
LANGENDOCK (ed.), Liber amicorum Roger Dillemans, deel II Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1997, 281-282; H. BAERT en G. GEHRE, “Beleidsparticipatie van de gebruiker”, in G. 
LOOSVELDT en B. VAN BUGGENHOUT (eds.), Cliëntgerichte perspectieven in de welzijnszorg, Leuven, 
Garant, 2000, 111.  
412 Inspraak kan hierbij worden gedefinieerd als “beleidsbeïnvloeding middels informatie-uitwisseling van niet 
rechtstreeks bij het beleid betrokken burgers en beleidsinstanties, in een semi-hiërarchische (niet-
nevengeschikte) relatie, binnen een door de betrokkenen als legitiem geaccepteerd bestuurlijk en politiek bestel 
en binnen als legitiem ervaren kaders en kanalen van overleg” (H. JOLLES, De poreuze demokratie, Alphen aan 
den Rijn, Samsom, 1974, 76). 
413 COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE HET DEMOCRATISCH EN DOELMATIG FUNCTIONEREN 
VAN GESUBSIDIEERDE INSTELLINGEN, Rapport, ’s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1975, 48-49. 
414 V. VERDEYEN, J. PUT en B. VAN BUGGENHOUT, “A social stakeholder model”, International Journal 

of Social Welfare 2004, 328-329.  
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249. Sociaal verzekerden – De belangen van de sociaal verzekerden, ongeacht of zij 
werknemersbijdragen dan wel belastingen betalen, hebben betrekking op de door hen 
gevraagde en verkregen voordelen van de sociale zekerheid in de vorm van prestaties: 
uitkeringen, vergoedingen, verstrekkingen en overige hulp- of dienstverlening. Deze 
prestaties zijn in de eerste plaats wettelijk geregeld: de verschillende 
socialezekerheidsregelingen beogen dat op een aanvraag of ambtshalve bepaalde rechten 
worden toegekend (indien de sociaal verzekerde in een bepaalde omstandigheid verkeert en 
aan bepaalde voorwaarden voldoet). Maar ook bij deze uitvoerige regelingen zijn het de 
instellingen van de sociale zekerheid die ervoor moeten zorgen dat de sociaal verzekerden 
ontvangen waar ze recht op hebben. Er moet in elk concreet geval voldoende informatie 
betreffende de situatie van de sociaal verzekerde beschikbaar zijn om de situatie te definiëren 
en de regeling te interpreteren. Het hangt dus in elk geval van de kwaliteit van de uitvoering 
af, of een sociaal verzekerde datgene ontvangt (snel – minstens tijdig – en op de juiste wijze), 
waarop de regeling recht geeft.415 Dit geeft de sociaal verzekerden een legitieme basis om als 
principale stakeholder en als shareholder (in de positie van ‘financier’) een plaats in het 
bestuur te claimen. De participatie van de sociaal verzekerde in het bestuur van de 
socialezekerheidsinstellingen verankert het kwaliteitselement van klantgerichtheid, hier op 
een meer collectief niveau, in het bestuur van de instelling. 

250. Andere stakeholders – De voornaamste andere stakeholders zijn het personeel van de 
instellingen, de belastingbetaler, de overheid en de andere socialezekerheidsinstellingen. 

- Personeel – Het personeel van de socialezekerheidsinstellingen heeft een direct belang 
in het bestuur van de instelling: het bepalen van het loon, de werkwijze van de 
instelling, het personeelsbeleid… In het algemeen gaat het om aanspraken van het 
personeel op een goed werkklimaat en een goede rechtspositie. De 
personeelsvertegenwoordiging gebeurt op basis van andere wetgeving, bijvoorbeeld 
via het collectief arbeidsrecht. 

- Belastingbetaler – Er werd reeds de bijzondere rol van de financiers 
(socialezekerheidsbijdragenbetalers en de overheid) aangeduid. De belastingbetaler 
hierin een bijzondere positie toe-eigenen zou een bijzondere positie van elke burger 
ten aanzien van elk beleidsaspect waarvoor belastingsgeld gebruikt wordt met zich 
brengen, hetgeen niet de bedoeling is; dit wordt touwens opgevangen door de 
representatieve democratie. 

- Overheid – Zoals in de probleemstelling werd aangekaart, is de overheid belast met de 
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de sociale zekerheid en heeft zij dus 
een belang bij de kwalitatieve en participatieve uitvoering van de sociale zekerheid.416 
De overheid werd ook al ‘rechten’ toegekend op basis van het shareholderschap 

(supra randnr. 242). 

                                                
415 A. DEN BROEDER, Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid, Deventer, Kluwer, 1986, 135. 
416 Overheidsvertegenwoordigers zijn personen die door een overheidsorgaan in het bestuur worden benoemd en 
primair tot taak hebben de belangen en de opvattingen van de overheid binnen het bestuur te vertolken (P. VAN 
WERSCH, Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen, Alphen aan den Rijn, Samsom, 1979, 
178 – 179). 
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- Andere socialezekerheidsinstellingen – Ook de andere socialezekerheidsinstellingen 
zijn stakeholders bij de uitvoering van de sociale zekerheid door een instelling. Voor 
het bestuur van bijvoorbeeld de RVA zijn dit de andere openbare 
socialezekerheidsinstellingen en de uitbetalingsinstellingen. Voor een 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling, zoals de kinderbijslagfondsen zijn dit 
enerzijds sectorale instellingen zoals de andere kinderbijslagfondsen en de RKW en 
anderzijds instellingen uit andere sectoren, die bijvoorbeeld bepalen of een werknemer 
gerechtigd is op zijn pensioen. Dit heeft immers gevolg voor het bedrag van de 
kinderbijslag. Deze andere uitvoeringsinstellingen hebben er belang bij dat 
deugdelijke controle wordt gevoerd op de toegankelijkheid van de instellingen (zodat 
bijvoorbeeld ‘concurrerende instellingen’ niet aan risicoselectie kunnen doen) en op de 
kwaliteit van het bestuur van de instelling waarmee dient samengewerkt te worden. 
Aandacht moet uitgaan naar hun plaats binnen het bestuur en de wenselijke 
participatievorm van deze stakeholders. 

251. Bezwaren ruime participatie – De belangrijkste algemene bezwaren tegen (een te ruime) 
participatie van de stakeholders zijn een gebrek aan deskundigheid en een gebrek aan 
belangstelling; dit laatste valt ook op door het gebrek aan kandidaten bij de verkiezingen 
binnen de ziekenfondsen en landsbonden. Daarnaast veroorzaakt een te ruime participatie in 
het bestuur een inefficiënte en dure manier van werken van het bestuur/beheersorgaan. Naast 
de efficiëntie moet ook met de vereiste van continuïteit van de (openbare en universele) 
dienstverlening rekening worden gehouden. Te ruime participatie moet worden vermeden. Dit 
zou immers een blokkering van het bestuur van de socialezekerheidsinstellingen met zich 
meebrengen, wat ook een blokkering van de dienstverlening kan impliceren. Meer nog, dit 
zou rechtstreeks staatsoptreden legitimeren, aangezien het de Staat is die de 
eindverantwoordelijkheid draagt voor deze continue dienstverlening. Ten slotte moet worden 
opgemerkt dat een evenwichtig samengesteld beheers- of bestuursorgaan niet enkel uit 
stakeholders bestaat. Ook managers, die zich onafhankelijk kunnen opstellen van de 
verschillende belangengroepen – en dus formeel onafhankelijk zijn – en die een belangrijke 
deskundigheid verworven hebben op het financieel-economisch terrein en op 
managementgebied, zijn noodzakelijk.417 Zij hebben voornamelijk de taak als deskundige op 
een evaluerende en objectiverende wijze op te treden. 

C. De gelijke behandeling 
“The corporate governance framework should ensure the equitable treatment of all 

shareholders, including minority and foreign shareholders. All shareholders should 

have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.” 

252. Vertaling – Een belangrijk corporate governance principe is de gelijke behandeling van 
de verschillende aandeelhouders. In (beursgenoteerde) vennootschappen ontstaat vaak een 
breuk tussen de meerderheidsaandeelhouders en de minderheidsaandeelhouders. Het risico is 
reëel dat de vennootschap enkel in het belang van de meerderheidsaandeelhouders, die de 
controle van vennootschappen in handen hebben, wordt bestuurd. In de uitvoering van de 
sociale zekerheid dient ook het principe van de gelijke behandeling een belangrijke plaats te 
krijgen en dit op twee niveaus, enerzijds de gelijke behandeling van de sociaal verzekerden en 
anderzijds de gelijke behandeling van de uitvoeringsinstellingen. Deze gelijke behandeling 

                                                
417 H. DAEMS, De paradox van het Belgische kapitalisme, Tielt, Lannoo, 1998, 52-53.  
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kan worden gezien als een toepassing van zowel een algemeen beginsel van behoorlijk 
bestuur dat eveneens de gelijkheid beoogt als van de grondwettelijke niet-
discriminatieverplichting. 

253. Sociaal verzekerden – In de mate dat de sociale zekerheid als een deel van de 
overheidspolitiek wordt beschouwd, is zij onderworpen aan de regels die het optreden van de 
Staat tegenover de burgers beheersen, waaronder de gelijkheid van alle burgers voor de 
wet.418 Daarnaast dienen de uitvoeringsinstellingen een gelijke mate van kwalitatieve 
dienstverlening te garanderen aan de verschillende sociaal verzekerden, ook wat betreft 
inspraakmogelijkheid en informatieverschaffing. 

254. Stakeholders – Ook de andere stakeholders binnen de sociale zekerheid hebben recht op 
een gelijke behandeling; elke categorie van stakeholders moet – binnen een stakeholdergroep 
– over eenzelfde participatiemogelijkheid beschikken, op eenzelfde wijze informatie 
verkijgen, op eenzelfde wijze een klacht kunnen uiten… 

D. Openheid en transparantie 
“The corporate governance framework should ensure that timely and accurate 

disclosure is made on all material matters regarding the corporation. Information 

should be prepared and disclosed in accordance with high quality standards of 

accounting and financial and non-financial disclosure.” 

255. Vertaling – Onder ‘disclosure and transparency’ valt in de eerste plaats de vereiste van 
een transparant beleid, en een transparante structuur, taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. 
Daarnaast bevat dit principe de eis van een goed ontwikkeld informatiebeleid. In de 
uitvoering van taken van algemeen belang zijn informatie en transparantie fundamentele 
krachtbronnen voor de toekomst van de democratische informatiesamenleving. 

256. Informatie – Duidelijke informatie is een belangrijke eigenschap van het kwalitatief 
bestuur. In eerste instantie moet de informatie correct, begrijpbaar, bereikbaar, vindbaar en 
betaalbaar zijn. Daarnaast moeten er meerdere informatiestromen zijn naar de stakeholders. 

Die informatiestroom moet niet enkel plaatsvinden in de rechtsverhouding tussen deze 
stakeholders waarin de wet in bepaalde informatiestromen voorziet, zoals tussen (de 
beheersorganen) van de socialezekerheidsinstellingen en de overheid en voor beslissingen die 
hen aanbelangen tussen de socialezekerheidsinstellingen en de sociaal verzekerde, maar ook 
in de (rechts)verhouding naar de andere stakeholders. Deze informatiestromen moeten niet 
enkel ex post informatie bevatten. Meer en beter investeren in preventieve 
informatieverstrekking aan de stakeholders zal het aantal klachten immers doen afnemen.419 
Ook mag niet disparaat met informatie worden omgesprongen. De informatie moet volledig 
zijn. Wanneer bepaalde doelstellingen worden vooropgesteld, moeten niet enkel deze 
doelstellingen, maar ook de evaluatie ex post duidelijk worden gecommuniceerd, minstens 
naar de bij de instelling aangesloten sociaal verzekerden.  

                                                
418 Art. 10 en 11 Grondwet; J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek Socialezekerheidsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2002, 99-100. 
419 M. KAYAERT en W. MOENS, Omgaan met onvoorspelbaarheid: kritische succesfactoren voor 

management in een inspirerende overheidsorganisatie, Brussel, Kayaert, 1997, 22- 23. 
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257. Transparantie – Het bestuur van de instelling moet transparant zijn, wat inhoudt dat de 
structuur van de instelling en de plaats van het beheersorgaan binnen de instelling, de concrete 
functies en taakverdeling binnen het bestuur duidelijk moeten zijn, zowel voor de bestuurders 
en het personeel van de instelling als voor de ‘externe stakeholders’. De sociaal verzekerde 
dient te weten bij welke instelling en binnen de instelling bij welke ‘dienst’ hij met welk 
probleem terecht kan. Er moet eveneens duidelijkheid zijn over waar de instelling of 
organisatie voor staat, waar ze naartoe wil (doelstellingen), hoe ze dit wil bereiken en op 
welke wijze ze hierin autonoom beslist dan wel gestuurd wordt.  

258. Rechtszekerheid – Informatieverschaffing en transparantie zijn elementen van het 
rechtszekerheidsbeginsel. Het is voor de burger noodzakelijk te weten waarop hij recht heeft, 
op welke wijze hij een uitkering kan aanvragen en een klacht tegen een beslissing kan 
neerleggen, wanneer en op welke basis een beslissing kan ingetrokken, vernietigd of 
gewijzigd worden en op welke wijze hij hier iets tegen kan inbrengen of ondernemen, 
bijvoorbeeld door gehoord te worden. Ook de zorgvuldigheidsplicht en de fair play 

verplichten ‘het bestuur’ de relevante informatie zo snel mogelijk en op een begrijpelijke 
wijze ter beschikking te stellen. 

E. Verantwoordelijkheid 
“The corporate governance framework should ensure the strategic guidance of the 

company, the effective monitoring of management by the board, and the board’s 

accountability to the company and the shareholders.” 

259. Vertaling – In een vennootschap is een duidelijke leiding en 
verantwoordelijkheidsverdeling noodzakelijk; de formele leiding van de vennootschap legt op 
vastgestelde momenten verantwoording af over het gevoerde beleid binnen de vennootschap. 
Ook in de uitvoering van de sociale zekerheid is het belangrijk dat er een duidelijke verdeling 
van de verantwoordelijkheid bestaat tussen de verschillende actoren betrokken bij het bestuur 
van de socialezekerheidsinstelling. 

260. Verantwoordelijkheid – Vast staat dat de overheid de eindverantwoordelijkheid heeft 
voor de sociale zekerheid en de uitvoering ervan. Een van de gevolgen van deze 
verantwoordelijkheid is dat de overheid de socialezekerheidsinstellingen enerzijds dient te 
controleren en anderzijds dient te voorzien van voldoende incentives om een kwalitatieve 
uitvoering van de sociale zekerheid na te streven. De eindverantwoordelijkheid van de Staat 
staat dan wel vast, de deelverantwoordelijkheden van (het bestuur van) de instellingen moeten 
eveneens duidelijk worden vastgesteld.  

261. Verantwoording – Over hun verantwoordelijkheden zullen de 
socialezekerheidsinstellingen zich dienen te verantwoorden aan zowel de toezichthoudende 
(politieke) instantie(s) als de maatschappij. De verantwoording aan de maatschappij gebeurt 
enerzijds via de politici die de politieke verantwoordelijkheid dragen van de publieke 
instelling en de politieke, democratische verantwoording van de politici naar de burgers via 
het verkiezingsproces, maar moet anderzijds ook vorm krijgen vanuit de 
socialezekerheidsinstellingen. Het afleggen van verantwoording wint aan gewicht naarmate 
(meer) stakeholders meer zeggenschap hebben om een inadequaat beleid te corrigeren. De 
verantwoordingsverplichting kan worden beschouwd als een toepassing van het 
motiveringsbeginsel. Niet alleen over de wettigheid van het bestuur en het gevoerde beleid 
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moet verantwoording worden afgelegd, maar ook en voornamelijk over de doelmatigheid en 
de zuinigheid (deugdelijke besteding van de overheidsmiddelen). 

262. Toezicht – Het is nodig aan de verantwoordelijkheid een verantwoordingsplicht en 
toezicht te koppelen. Het optreden van de toezichthoudende instantie moet daarbij tijdig, 
transparant en zowel formeel als materieel gemotiveerd zijn. Toezicht vindt plaats door de 
eindverantwoordelijke overheid, maar daarnaast ook door andere instanties, zoals 
onafhankelijke auditors of interne toezichthouders. Toezicht moet voldoen aan de 
efficiëntievereiste, waardoor het noodzakelijk is dat de verschillende toezichtsprocedures en 
controlestructuren duidelijk in kaart worden gebracht en – waar nodig – op elkaar worden 
afgestemd of – bij overlap – beperkt. Een alternatief voor bijkomend toezicht is een ruimere 
publieke betrokkenheid, bijvoorbeeld via participatie of ‘sociale audit’. 420

 

F. Governancekader 
“The corporate governance framework should promote transparent and efficient 

markets, be consistent with the rule of law and clearly articulate the division of 

responsibilities among different supervisory, regulatory and enforcement authorities.” 

263. Vertaling –Waar de OECD principles spreken van een corporate governance kader dat 
een transparante en efficiënte markt promoot, dient de (beheersinstelling van een) 
socialezekerheidsinstelling een ander soort kader te creëren, namelijk een governancekader 
dat uiteindelijk gericht is op de transparante en efficiënte dienstverlening aan de sociaal 
verzekerde. Dit laatste principe is als het ware een laatste bevestiging van het uitgangspunt 
van deze afdeling, namelijk dat governance niet op zichzelf staat, maar gericht is op het 
bereiken van de doelstellingen van de organisatie. 

264. Socialezekerheidsinstellingen – Een governancekader bevat de verschillende 
governance maatregelen binnen een instelling. Deze verschillende maatregelen zouden 
moeten leiden tot een situatie van ‘checks and balances’. Via dit systeem van ‘checks and 

balances’ ontstaat een evenwicht waarbij de verschillende belangen elkaar controleren en in 
evenwicht houden. Zo wordt vermeden (1) dat er onevenwichten ontstaan in 
machtsverhoudingen en belangenafwegingen tussen de betrokken stakeholders, en (2) dat er 
overwegingen in het bestuur meespelen die in een normaal behoorlijk bestuur niet zouden 
mogen meespelen.421 Uit dit kader moet een onderscheid in verantwoordelijkheid duidelijk 
worden tussen de sturende overheid, de toezichthoudende instanties en de sanctionerende 
instanties. In dit governancekader moet als absolute doel de kwalitatieve uitvoering van de 
wettelijke sociale zekerheid worden vooropgesteld. Een dergelijk governance kader dat 
gericht is op de kwaliteit van dienstverlening, zorgt voor de legitimering van de beslissingen 
door dit beheersorgaan genomen. 

265. Efficiëntie – Hoewel efficiëntie hier niet bij vernoemd wordt, is dit een beginsel dat 
eveneens aanwezig is in een governancekader: aandacht voor kwaliteit van het bestuur, los 
van de aandacht voor de efficiëntie van het bestuur leidt tot een niet-werkbaar 

                                                
420 G. BOUCKAERT en L. VAN NUFFEL, Nieuwe OCMW-beleid: scenario voor modernisering, Brugge, die 
keure, 1999, 105; DEPARTMENT OF HEALTH SOCIAL SERVICE INSPECTORATE, Care management and 

assessment: practitioner’s guide, H.M.S.O., Londen, 1991, 142. 
421 M. DENEF, “Van corporate governance naar non-profit governance” in X. (ed.), Social Profit jaarboek 2000, 

Antwerpen, Standaard, 2000, 30. 
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kwaliteitsconcept. Het betrekken van te veel stakeholders zou bijvoorbeeld de efficiënte 
werking van het beheersorgaan kunnen verhinderen, wat kan leiden tot een breuk in de 
continue dienstverlening. 
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HOOFDSTUK III. KWALITEIT VAN STURING 

266. Premisse – De tweede premisse binnen het kwalitatief kader luidt dat de kwaliteit van de 
dienstverlening beïnvloed wordt door de kwaliteit van het sturingsinstrument. De sturing van 
de socialezekerheidsinstellingen door de overheid gebeurt immers met het oog op onder meer 
een kwalitatieve dienstverlening aan de burger. De mate waarin de doelstellingen van de 
sturingsinstrumenten, door de overheid samengesteld, ingesteld en opgelegd, ook 
daadwerkelijk worden bereikt, hangt onder meer af van de kwaliteit van het 
sturingsinstrument zelf.422 Het gaat hier om een andere kwaliteitsdimensie; het is de kwaliteit 
van een instrument van de overheid – in principe de wetgevende macht en de uitvoerende 
macht in het kader van de algemene uitvoeringsbevoegdheid – die beoordeeld wordt.  

De formele sturing is niet statisch, zoals de rest van het recht wordt het aangepast door 
gewijzigde machtsverhoudingen, belangen en waarden. Het evolutief karakter van het recht is 
ook op te maken uit de bijzondere aandacht die wetsevaluatie krijgt. Deze wetsevaluatie kan 
ook worden toegepast op de sturingsinstrumenten.423 Dit gebeurt aan de hand van de 
kwaliteitseisen gesteld aan wetgeving. 

AFDELING I. KWALITEITSEISEN GESTELD AAN WETGEVING 

267. Kwaliteitsdimensie – De kwaliteit van de sturing omvat een andere kwaliteitsdimensie 
dan de kwaliteit van de dienstverlening, al zijn heel wat elementen van beide 
kwaliteitsdimensies overlappend. De kwaliteit van het sturingsinstrument gebeurt aan de hand 
van de criteria van ‘kwaliteit van wetgeving’, ook de ‘beginselen van behoorlijke wetgeving’ 
genoemd, al gaat het hier in principe niet om algemene rechtsbeginselen, maar om legistieke 
kwaliteitscriteria.424 De beginselen van behoorlijke wetgeving zijn enerzijds concretiseringen 
van algemene rechtsbeginselen toegepast op het regelgevingsproces (juridisch) en anderzijds 
een aantal eisen dat misschien wel als beginsel, maar niet als algemene rechtsbeginselen 
gekwalificeerd kan worden (meta-juridisch). Zij vertonen dan wel gelijkenissen met de 
ABBB, maar vinden (minstens gedeeltelijk) plaats op een ander niveau en hebben niet de 
afdwingbaarheid van algemene rechtsbeginselen.425 

268. Kwaliteit van wetgeving – De beginselen van behoorlijke wetgeving worden 
omschreven als “de elementaire regels waaraan elke normering moet worden getoetst en die 
een rechtvaardige en kwaliteitsvolle regelgeving als doel hebben”.426 Deze beginselen zijn 
ontwikkeld in de rechtsleer en kregen zowel in OECD-principles

427 als op Vlaams428 en 

                                                
422 L. MADER, L’évaluation législative: pour une analyse empirique des effets de la législation, Lausanne, 
Payot, 1985, 4. 
423 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 14-15. 
424 S. DEBAENE, R. VAN KUYCK en B. VAN BUGGENHOUT, “Normen voor een goede kwaliteit van 
wetgeving”, R.W. 1998, 834. 
425 I. VAN DER VLIES, Handboek wetgeving, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1987, 182-183. 
426 H. COREMANS en M. VAN DAMME, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, 
Brugge, die keure, 2001, 89. 
427 OECD, Recommendations on improving the quality of government regulation, 9 maart 1995, www.oecd.org; 
OECD, Report on regulatory reform – summary and synthesis report, 1997, 
http://www.oecd.org/dataoecd/20/10/35220214.pdf. Ook binnen de Europese Unie bestaat er aandacht voor 
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federaal niveau429 de nodige aandacht. Dezelfde – of minstens parallelle dan wel verwante – 
principes zijn terug te vinden in rechtspraak430 en in de binnen- en buitenlandse doctrine431. 

269. Kwaliteit van sturing – De eisen gesteld aan kwalitatieve wetgeving, kunnen worden 
gebruikt voor het toetsen van de sturingsinstrumenten op zich, enerzijds omdat de meeste 
sturingsinstrumenten verankerd zijn in wetgeving – en de kwaliteitsevaluatie de facto dus ook 
een legistieke evaluatie is – en anderzijds omdat het over elementaire regels van normering 
gaat, die eigen zijn aan goede normen zodat zij van toepassing kunnen zijn op elke regel die 
moet worden toegepast.432 

De verschillende kwaliteitseisen die men aan een sturingsinstrument kan stellen opdat dit 
sturingsinstrument als kwalitatief kan worden bestempeld, worden hieronder kort besproken. 
Voor een uitgebreide bespreking kan worden verwezen naar andere bronnen.433 De 
kwaliteitsbeginselen zijn noodzakelijkheid, effectiviteit, efficiëntie, juist niveau, 
uitvoerbaarheid, rechtmatigheid, rechtszekerheid, samenhang en onderbouw. Net zoals de 
ABBB vertrekken de beginselen van behoorlijke wetgeving vanuit het grondwettelijk 
legaliteitsbeginsel wat inhoudt dat de sturende instantie bevoegd is een dergelijk 
sturingsinstrument in te richten. Enkel het rechtmatigheidbeginsel, waaronder het 
gelijkheidsbeginsel ressorteert, is een strikt juridisch beginsel. De andere beginselen van 
behoorlijke wetgeving/sturing zijn meta-juridische beginselen, die vaak pas achteraf op 
regelgeving worden gekleefd. Evenwel is het noodzakelijk om te komen tot een kwalitatieve 

                                                                                                                                                   
goede regelgeving: EUROPESE COMMISSIE, Action plan ‘simplifying and improving the regulatory 

environment, COM (2002) 278, http://europe.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0278en01.pdf; 
EUROPESE COMMISSIE, European governance – a white paper, COM (2001) 428, http://europa.eu.int/eur-
lex/en/com/cnc/2001/com2001_0428en01/pdf. 
428 Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de ex-ante reguleringsimpactanalyse (RIA) 
(http://www.Wetsmatiging.be; M. DIERICKX VISSCHERS, “De reguleringsimpactanalyse (RIA) als 
instrument ter verbetering van de kwaliteit van regelgeving”, T.v.W. 2007, 219-238); KENNISCEL 
WETSMATIGING, Wetsmatiging op het spoor, actieplan reguleringsmanagement 2003-2004, Brussel, 
Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2003, 65 p., www.vlaanderen.be/wetsmatiging; KENNISCEL 
WETSMATIGING, Kenmerken van goede regelgeving, Brussel, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2003, 
40 p., www.vlaanderen.be/wetsmatiging 
429 Bijvoorbeeld wet 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair comité belast met de wetsevaluatie, B.S. 
11 mei 2007; V. VERLINDEN, “Kanttekening bij de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair 
Comité belast met de wetsevaluatie”, R.W. 2007-08, 1052-1056. 
430 Voor een bespreking van deze rechtspraak en verwijzingen, zie P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel 

van behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 245-378. 
431 L. FULLER, The morality of law, New Haven, Yale University Press, 1973, 262 p.; P. POPELIER, 
Rechtszekerheid als beginsel van behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 
210-243. 
432 S. DEBAENE, R. VAN KUYCK en B. VAN BUGGENHOUT, “Normen voor een goede kwaliteit van 
wetgeving”, in INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT (ed.), Sociale bescherming op nieuwe paden, liber 

memorialis Béatrice Van Buggenhout, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 520. 
433 H. COREMANS en M. VAN DAMME, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, 
Brugge, die keure, 2001, 200 p.; KENNISCEL WETSMATIGING, Wetsmatiging op het spoor, actieplan 

reguleringsmanagement 2003-2004, Brussel, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2003, 65 p., 
www.vlaanderen.be/wetsmatiging; KENNISCEL WETSMATIGING, Kenmerken van goede regelgeving, 

Brussel, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2003, 40 p., www.vlaanderen.be/wetsmatiging; P. 
POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel van behoorlijke regelgeving, Antwerpen-Groningen, Intersentia 
Rechtswetenschappen, 1997, 663 p.; P. POPELIER, Democratisch regelgeven, Antwerpen, Intersentia 
Rechtswetenschappen, 2001, 326 p. 
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sturing, en hierdoor ook de kwaliteit van de dienstverlening te beïnvloeden, dat in het 
totstandkomingsproces van de regelgeving reeds voldoende aandacht gaat naar deze 
beginselen. Opnieuw wordt benadrukt dat de gevoerde analyse de aandacht of het gebrek aan 
aandacht voor deze beginselen zal benadrukken, maar dat geen bestuurskundige analyse of 
praktijkstudie wordt gemaakt naar de concrete handhaafbaarheid van een bepaald instrument 
of een rechtseconomische analyse van de efficiëntie van een bepaald sturingsinstrument. 

AFDELING II. DE VERTAALDE KWALITEITSEISEN 

270. Noodzakelijkheid – De kwaliteitseis ‘noodzakelijkheid’ houdt in dat wetgeving slechts 
moet worden gehanteerd indien het noodzakelijk is ten opzichte van het beoogde doel. Dit 
vereist dat er eerst een duidelijk doel moet worden gedefinieerd.434 De noodzakelijkheid wijst 
op de subsidiariteit van de sturingsinstrumenten; er zal slechts moeten worden gestuurd indien 
dit noodzakelijk is voor het beoogde doel en niet indien dit doel ook zonder sturing kan 
worden bereikt. Deze noodzakelijkheidsvereiste voorkomt de ontsporing van 
sturingsinstrumenten en onduidelijkheid door de veelheid van de 
regelgeving/sturingsinstrumenten, en dit door de overheid aan te zetten tot soberheid en op die 
manier het aantal sturingsinstrumenten zo veel mogelijk te beperken.435 

271. Effectiviteit en efficiëntie – Eens de beslissing tot sturing is genomen, zal gekozen 
moeten worden tussen de verschillende instrumenten. Hiervoor is het noodzakelijk een 
kosten-baten analyse436 op te maken voor de verschillende potentiële sturingsinstrumenten. 
Belangrijke elementen in deze analyse zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het 
instrument; daarnaast kan worden rekening gehouden met een aantal andere elementen, zoals 
de keuze voor een bestaand instrument dat door een aanpassing ook de nieuwe doelstelling 
kan effectueren.437 

De effectiviteit van een sturingsinstrument is de mate waarin de doelstelling van het 
instrument bereikt wordt. Bij doeltreffendheid staat met andere woorden de vraag centraal of 
het voorgenomen instrument ook daadwerkelijk tot de realisering van de daarmee beoogde 
doelstellingen zal leiden. Wil regelgeving haar sturende functie adequaat vervullen, dan moet 
in de eerste plaats het doel correct worden gedefinieerd, waarbij voldoende rekening moet 
worden gehouden met de omgevingsfactoren.438 Waar mogelijk en relevant dient zowel de 

                                                
434 In een privé-onderneming kunnen deze doelstellingen meestal teruggebracht worden tot de maximalisatie van 
de winst of de maximalisatie van de nettowaarde van de onderneming. De overheidsinstelling daarentegen heeft 
vaak een veelheid aan objectieven en verplichtingen waar rekening mee moet gehouden worden (COMITE VAN 
DE ADMINISTRATEURS-GENERAAL VAN DE AUTONOME PUBLIEKE INSTELLINGEN VAN DE 
SOCIALE SECTOR, Van inputbudgettering en regelgeving naar outputbudgettering en overtuiging. Besturen 

op afstand – beheerscontract – zelfbeheer – integraal management, 1993, 6). 
435 S. DEBAENE, R. VAN KUYCK en B. VAN BUGGENHOUT, “Normen voor een goede kwaliteit van 
wetgeving”, in INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT (ed.), Sociale bescherming op nieuwe paden, liber 

memorialis Béatrice Van Buggenhout, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 532. 
436 REKENHOF, Onderzoek naar subsidies in de Vlaamse gemeenschap, Parl. St. Vl. Parl. 1998-99, nr. 28/B, 
13-15. 
437 J. TEN BERGE, Besturen door de overheid, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1997, 46. 
438 In het algemeen wordt gesteld dat voor publieke organisaties de beoogde (maatschappelijke) effecten van de 
publieke organisaties complex (veelzijdig), onduidelijk, vaag, conflictueus zijn voor de verschillende 
stakeholders en moeilijk kwantitatief meetbaar zijn. Effecten van een activiteit in de publieke sector kunnen pas 
goed worden beoordeeld en verbeterd wanneer ook de invloed van omgevingsfactoren in rekening wordt 
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termijn te worden vastgesteld waarbinnen een doelstelling bereikt moet worden, als een 
kwantificering en operationalisering aan een doelstelling gekoppeld te worden. De 
effectiviteit van een sturingsinstrument moet zowel a priori als a posteriori worden nagegaan, 
aangezien een ondoeltreffende sturing een hoge maatschappelijke kost met zich kan brengen. 
Op basis van de a priori theoretische doeltreffendheidsanalyse kan een keuze tussen 
verschillende instrumenten worden verantwoord. Op basis van de a posteriori 
doeltreffendheidsanalyse moet het sturingsinstrument, indien nodig, worden geoptimaliseerd, 
aangepast of vervangen. Het sturingsinstrument zal in elk geval doeltreffender worden 
naargelang meer aandacht aan de kwaliteit van sturing wordt besteed.439 De 
doeltreffendheidsanalyse behelst eveneens de vraag of de sturing op het juiste (doeltreffende) 
niveau gebeurt; dit aspect wordt behandeld bij de formele kwaliteitscriteria.  

Sturing kan noodzakelijk zijn en een bepaald sturingsinstrument kan doeltreffend zijn; dat 
volstaat niet om voor dit sturingsinstrument te kiezen. Het sturingsinstrument moet ook 
efficiënt zijn, wat inhoudt dat het sturingsinstrument het beoogde doel realiseert en hierin in 

casu bijdraagt tot het maatschappelijk welzijn, maar dit doet tegen de laagst mogelijke 
maatschappelijke kostprijs en de neveneffecten minimaliseert.440 Dit is een toepassing van het 
proportionaliteitsbeginsel, waarin – meer algemeen – wordt nagegaan of het nagestreefde doel 
en het concrete resultaat wel opwegen tegen de nadelen die aan andere beschermingswaardige 
belangen worden berokkend.441 Aangezien het niet steeds mogelijk is alle kosten en baten 
volledig en correct a priori te kennen, moet worden gestreefd naar een redelijke inschatting 
van de kosten en baten. De kosten omvatten naast de financiële kost voor de Staat ook 
mogelijks geschonden belangen, zoals de beperking van de autonomie van de instellingen442 
of de toename van de administratieve last voor de instellingen en/of de sociaal verzekerde.  

Zoals ook geldt voor de beoordeling van de kwaliteit van dienstverlening en bestuur, zullen 
ook met betrekking tot de kwaliteit van sturing de doeltreffendheid en doelmatigheid als 
kwaliteitselementen worden meegenomen. De bestuurskundige en economische analyses die 
nodig zijn om de effectiviteit en de efficiëntie van een sturingsinstrument te meten, zijn 
evenwel niet het voorwerp van dit onderzoek.443 De vraag kan wel worden gesteld of er 
aandacht is gegaan naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het sturingsinstrument. 

                                                                                                                                                   
genomen. Zo vormen de respons en/of het gedrag van de burgers vaak een noodzakelijke schakel in het bereiken 
van een bepaald effect. (A. HEENE, “Kunnen en moeten publieke organisaties ‘effectief’ en ‘efficiënt’ zijn?”, 
Inaugurale rede in het kader van de Belgische Francqui leerstoel 2004-2005 aan de Universiteit Antwerpen, 
Antwerpen, 16 februari 2005, 18). 
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wetgeving”, in INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT (ed.), Sociale bescherming op nieuwe paden. Liber 

memorialis Béatrice Van Buggenhout, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 523-524 en 530. 
440 E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 
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272. Juist niveau – Wat sociale zekerheid betreft, wordt niet betwist dat het om een sturing op 
federaal niveau dient te gaan444, maar kan wel de vraag worden gesteld of de sturing best 
gebeurt door de wetgever, dan wel dat de uitvoerende macht een sturingstaak opgelegd krijgt 
(de voogdijminister en de regeringscommissaris), of dat de sturing gebeurt vanuit de 
publiekrechtelijke naar de privaatrechtelijke instellingen. Indien sturing op verschillende 
niveaus plaatsvindt, is het noodzakelijk dat bij het inrichten van het nieuwe 
sturingsinstrument overleg wordt gepleegd met het andere niveau waarop reeds 
sturingsinstrumenten werden ingericht om de samenhang tussen instrumenten die dezelfde 
instellingen sturen, zo veel mogelijk te garanderen. 

273. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid – Er moet bij de (wettelijke) omkadering van het 
sturingsinstrument voldoende aandacht gaan naar de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid 
van het instrument. Bij het inrichten van een sturingsinstrument moet men zeker zijn dat aan 
het sturingsinstrument gevolgen kunnen en zullen worden gegeven; alleen in dat geval zal de 
regel immers doelmatig zijn. Enerzijds moet het sturingsinstrument praktisch uitvoerbaar zijn 
door de socialezekerheidsinstellingen en anderzijds moet de Staat er zeker van zijn dat de 
regels worden nageleefd, waarvoor het noodzakelijk is dat de lasten zo laag mogelijk liggen 
en zowel preventief als repressief overheids(handhavings)optreden noodzakelijk kan blijken. 
Mogelijke problemen bij de handhaving kunnen voortvloeien uit onduidelijk taalgebruik, 
tegenstrijdige bepalingen, onvoldoende financiële of personele middelen of inadequate 
sancties.445 Het meeste aandacht gaat naar sanctionering: er moet worden voorzien in een 
hanteerbaar sanctieapparaat – waarbij kan worden geopteerd om naast een negatieve 
sanctionering in een positieve sanctionering te voorzien –, al is handhaving veel meer dan 
louter repressieve handhaving. Aan deze repressieve handhaving gaan heel wat ‘preventieve 
handhavingsschakels binnen een handhavingsketen’ vooraf, zoals de duidelijkheid van de 
regel, het kenbaar maken van de regel, het toezicht, de informele meldingskans….446 Ook 
hieraan dient aandacht te worden besteed; dit gebeurt minstens gedeeltelijk indien aan de 
overige kwaliteitscriteria voor wetgeving/sturingsinstrumenten wordt tegemoetgekomen. 

274. Rechtmatigheid – Het sturingsinstrument moet rechtmatig zijn, met andere woorden een 
sturingsinstrument is maar kwaliteitsvol indien het sturingsinstrument de bestaande regels 
(wetgeving sensu lato en algemene beginselen) respecteert. Dit is niet enkel een kwaliteitseis 
voor wetgeving, maar ook een (beperkt) afdwingbaar algemeen rechtsbeginsel voor alle 
overheidshandelingen. Toezicht op wet- en rechtmatigheid is exclusief toegekend aan de 
afdeling wetgeving van de Raad van State. De wettelijke omkadering van het 
sturingsinstrument houdt in dat het sturingsinstrument niet kan worden getoetst aan de 
algemene rechtsbeginselen. In de hiërarchie der normen staat de wetgeving immers boven de 

                                                
444 Behalve dan met betrekking tot de sturingsinstrumenten ten aanzien van de zorgkassen; aangezien het 
Grondwettelijk Hof geoordeeld heeft dat de zorgverzekering een gemeenschapsbevoegdheid is (Arbitragehof nr. 
33/2001, 13 maart 2001, J.T. 2002, 3; J.T.T. 2001 (verkort), 337; R.W. 2001-02, 447; T.S.R. 2001, 389), is ook 
de sturing van de uitvoeringsinstellingen van de zorgverzekering een gemeenschapsaangelegenheid. Wat dan wel 
inhoudt dat ziekenfondsen wat betreft de uitvoering van de wettelijke ziekteverzekering gestuurd worden vanuit 
federaal niveau en voor de uitvoering van de zorgverzekering vanuit het Vlaamse niveau. 
445 KENNISCEL WETSMATIGING, Kenmerken van goede regelgeving, Brussel, Ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap, 2003, 20 www.vlaanderen.be/wetsmatiging; J. TEN BERGE, Besturen door de overheid, 
Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1997, 46-47.  
446 E. ANKAERT, “Handhaving van het socialezekerheidsrecht: een ketenbrede en ketendiepe benadering”, 
T.S.R. 2008, 30-37. 
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algemene rechtsbeginselen, behalve dan wat betreft de grondwettelijk verankerde algemene 
rechtsbeginselen. De eisen gesteld aan wetgeving – en aan de sturingsinstrumenten – die 
voortvloeien uit de algemene rechtsbeginselen, zijn dus – net zoals de andere beginselen van 
kwalitatieve wetgeving – niet afdwingbare kwaliteitseisen, wat – net zoals met betrekking tot 
de andere kwaliteitseisen – niet betekent dat niet moet worden gestreefd naar een zo groot 
mogelijke rechtmatigheid van het sturingsinstrument. 

De sturingsinstrumenten moeten in elk geval aan de grondwettelijke beginselen van legaliteit 
en gelijkheid voldoen. De vraag naar de legaliteit en de ruimere overeenstemming van het 
sturingsinstrument met de Europese en internrechtelijke regelgeving wordt in het kwalitatief 
kader niet opgenomen. Deze vraag werd in het algemeen in deel III beantwoord en zal voor 
elk instrument afzonderlijk worden bestudeerd aan het begin van elk hoofdstuk in deel V. 

275. Gelijkheid – Het rechtmatigheidsbeginsel houdt in dat het sturingsinstrument de 
wetgeving moet respecteren, waaronder ook het grondwettelijke – en in 
mensenrechtenverdragen verankerde – gelijkheidsbeginsel. Het Grondwettelijk Hof heeft 
onder meer de bevoegdheid de wet aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te toetsen, 
waardoor het gelijkheidsbeginsel als kwaliteitseis een afdwingbare verplichting wordt. 
Sturingsinstrumenten moeten gelijke gevallen gelijk en niet vergelijkbare gevallen 
verschillend behandelen. Een verschil in behandeling is mogelijk voor zover het criterium van 
onderscheid objectief en redelijk verantwoord is en proportioneel in functie van het doel. Het 
gaat enerzijds om de gelijke behandeling van de sociaal verzekerden op basis van de 
‘gebruikersgerichte bepalingen’ die in het sturingsinstrument opgenomen zijn en anderzijds 
om de gelijke behandeling van de verschillende socialezekerheidsinstellingen geviseerd door 
het sturingsinstrument. 

276. Rechtszekerheid – De rechtszekerheid is een rechtsstatelijk beginsel dat inhoudt dat elk 
rechtssubject in alle opzichten zijn rechtspositie behoort te kennen en het voorzienbaar is op 
welke wijze de overheid hem zal behandelen.447 In casu hebben de gestuurde 
socialezekerheidsinstellingen recht op duidelijkheid over het sturingsinstrument en de invloed 
op hun rechtspositie en rechtsverhouding met zowel de overheid en de andere 
socialezekerheidsinstellingen als de sociaal verzekerden. Hiervoor is het noodzakelijk dat het 
sturingsinstrument duidelijk en toegankelijk is. 

De eis van toegankelijke wetgeving/sturingsinstrumenten gaat ervan uit dat iedere persoon 
moet weten dat er regelgeving bestaat die relevant is voor zijn situatie en dat hij deze 
kosteloos kan terugvinden.448 Een minimumvereiste daarvoor is de bekendmaking op een 
adequate wijze449, wat – toch voor zover verankerd in wetgeving – als een algemeen 
rechtsbeginsel is erkend. Daarnaast vereist toegankelijkheid begrijpbaarheid; hiervoor zijn 
eenvoud en duidelijkheid belangrijk en dit voor zowel diegenen die de wet en het 
sturingsinstrument moeten toepassen (rechtsonderhorige en de rechter) als voor de 
wetgever/aanstuurder zelf, die het sturingsinstrument op bestaande instrumenten en 

                                                
447 P. POPELIER, “Beginselen van behoorlijke wetgeving in de rechtspraak”, T.P.R. 1995, 1080; H. 
OLDENZIEL, Wetgeving en rechtszekerheid, Deventer, Kluwer, 1998, 17. 
448 P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel van behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia 
Rechtswetenschappen, 1997, 501. 
449 KENNISCEL WETSMATIGING, Kenmerken van goede regelgeving, Brussel, Ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap, 2003, 26 www.vlaanderen.be/wetsmatiging. 
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regelgeving moet kunnen afstemmen. Het is een utopie een sturingsinstrument in te richten 
dat voor iedere stakeholder – en dit zijn ook alle sociaal verzekerden – te begrijpen is. Het is 
logisch dat hier het redelijkheidsbeginsel speelt en dat de onder toegankelijkheid vallende 
begrijpbaarheid moet worden geïnterpreteerd als ‘niet kennelijk ontoegankelijk voor de 
doelgroep’. 

Het sturingsinstrument moet duidelijk zijn over wat de doelstellingen zijn. Het beleid moet – 
via de sturingsinstrumenten – de gewenste resultaten opleveren op basis van duidelijke 
doelstellingen (effectiviteit). Niet enkel de doelstellingen moeten transparant geformuleerd 
zijn, ook de evaluatie ex post moet duidelijk worden gecommuniceerd. 

Ook verwijst rechtszekerheid naar een zekere mate van bestendigheid450, de tijdige 
bekendmaking, de niet-retroactiviteit en de redelijke termijn van overgangsperioden (in 
overgangsbepalingen). Dit aspect van de rechtszekerheid kan ook als een toepassing van het 
vertrouwensbeginsel worden beschouwd. Het gevolg van het hanteren van het 
rechtszekerheidsbeginsel is dat de sturingsinstrumenten voorspelbaar of voorzienbaar zullen 
zijn voor de socialezekerheidsinstellingen.451 

277. Samenhang – Bij de keuze voor en uitwerking van een sturingsinstrument is het 
noodzakelijk aandacht te besteden aan de samenhang tussen de verschillende instrumenten en 
tussen de instrumenten en het bestaande wetgevend kader. De kwaliteitseis van samenhang 
houdt in dat er geen overlappingen of tegenstrijdigheden mogen bestaan tussen gehanteerde 
sturingsinstrumenten, dan wel tussen de sturingsinstrumenten en het wetgevende kader 
waarbinnen de socialezekerheidsinstellingen functioneren. Er moet aandacht zijn voor de 
zogenaamde ‘sturingsparadox’, waarbij bepaalde keuzes dan wel beoogde gevolgen van één 
sturingsinstrument door een ander sturingsinstrument worden beperkt of teniet gedaan.452 
Hiervoor is het nodig dat bij het creëren van een nieuw sturingsinstrument voldoende 
aandacht gaat naar de analyse van de bestaande instrumenten en het wetgevend kader, iets wat 
bij de kwaliteitseis van de noodzakelijkheid van het sturingsinstrument reeds ter sprake 
kwam. 

De aandacht voor samenhang heeft als gevolg dat er een coherent geheel van 
sturingsinstrumenten ontstaat binnen het wetgevende kader, dat gekenmerkt wordt door de 
aanwezigheid van een veelheid aan rechtstakken (socialezekerheidsrecht, administratief recht, 
arbeidsrecht, vennootschapsrecht, verenigingsrecht, Europees recht…). Dit coherent geheel 
zorgt voor inzicht binnen een rechtsgebied en een rechtsverhouding en is een voorwaarde 
voor de rechtszekerheid van de socialezekerheidsinstellingen en wat betreft de 
‘gebruikersgerichte bepalingen’ voor de hiermee geviseerde stakeholders.  

278. Onderbouw en actualiteit – De kwaliteitseis van het onderbouwd zijn van een 
sturingsinstrument is gericht op een juist inzicht in de feitelijke toestand waarop het 

                                                
450 De functie van het recht, die onder meer te vinden is in het funderen van rechtsverhoudingen zou worden 
ondermijnd wanneer de regels die de rechtsverhoudingen bepalen aan voortdurende wijzigingen zouden 
blootgesteld worden (H. OLDENZIEL, Wetgeving en rechtszekerheid, Deventer, Kluwer, 1998, 14-15). 
451 H. OLDENZIEL, Wetgeving en rechtszekerheid, Deventer, Kluwer, 1998, 27. 
452 B. VERSCHUERE, K. VERHOEST en F. MEYERS, Autonomie en sturing & controle van (verzelfstandigde) 

overheidsorganisaties: compilatie onderzoeksresultaten 2005, rapport D/2005/10106/027, 4, 
www.steunpuntbov.be. 
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sturingsinstrument van toepassing zal zijn en in de gevolgen die het zal hebben. Dit houdt 
enerzijds in dat een (wetenschappelijke) analyse van de doeltreffendheid en de doelmatigheid 
aan de inrichting van een sturingsinstrument dient vooraf te gaan, wat als een afzonderlijke 
kwaliteitseis werd geformuleerd. Anderzijds dient het sturingsinstrument ook maatschappelijk 
te worden gedragen, wat zorgt voor de legitimiteit van zowel de sturing als de gestuurde 
instelling.  

Het waarborgen van het democratiebeginsel in ruimere zin dan via het democratisch verkozen 
representatief parlement zorgt voor een maatschappelijk draagvlak van het sturingsinstrument. 
Dit houdt in dat een maatschappelijk draagvlak onder meer kan worden gevonden via – 
informeel dan wel formeel – overleg met stakeholders bij de voorbereiding en implementatie 
en a posteriori bij de beoordeling van het sturingsinstrument. Op die manier kan worden 
gezocht naar een consensus met deskundigen, rechtssubjecten en belanghebbende organen453, 
kunnen eventuele praktische problemen en bezwaren door stakeholders vroegtijdig worden 
gedetecteerd en wordt bijgedragen tot de transparantie van zowel het totstandkomingsproces 
als van het sturingsinstrument zelf.454 Ten slotte moet met betrekking tot het maatschappelijk 
draagvlak de link worden gelegd met het efficiëntiebeginsel: een sturingsinstrument zal ook 
maar als maatschappelijk legitiem worden ervaren indien dit ook bijkomend getoetst wordt op 
de effectiviteit en de efficiëntie, zeker gezien de enorme budgetten die jaarlijks naar de sociale 
zekerheid gaan. 

De formele sturing is geen statisch gegeven; zoals de rest van het recht wordt het aangepast 
door gewijzigde machtsverhoudingen, belangen en waarden.455 Het maatschappelijk 
draagvlak dat onder meer door onderbouw en inspraak ontstaat, zal alleen maar blijven 
bestaan indien het sturingsinstrument aangepast wordt aan het actuele maatschappelijke en 
wetgevende kader waarbinnen de gestuurde instellingen zich bevinden. Het is aangewezen zo 
veel mogelijk te voorzien in blijvend relevante en blijvend actuele sturingsinstrumenten. Het 
sturingsinstrument moet daarnaast regelmatig worden herbekeken zodat de noodzaak, 
doelmatigheid, doeltreffendheid en samenhang ook in de huidige maatschappij blijvend 
gewaarborgd zijn. 

                                                
453 I. VAN DER VLIES, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving: de verandering van het 

legaliteitsbeginsel in de 20
ste

 eeuw, ’s-Gravenhage, VUGA, 1984, 194 en 199. 
454 KENNISCEL WETSMATIGING, Kenmerken van goede regelgeving, Brussel, Ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap, 2003, 28 www.vlaanderen.be/wetsmatiging. 
455 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 14-15. 
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HOOFDSTUK IV. HET KWALITATIEF KADER IN HET 
LICHT VAN DE SOCIALE EN DE DEMOCRATISCHE 
RECHTSSTAAT 

279. Hierboven werden de (ruime) kwaliteitsbeginselen en -principes zowel van 
dienstverlening en bestuur als van sturing uiteengezet. Deze kunnen vanuit het rechtsstatelijke 
denken en de grondwettelijke eindverantwoordelijkheid van de Staat in één kader worden 
gegoten, dat voor de verschillende sturingsinstrumenten als toetsingskader zal dienen. Aan de 
hand van dit kader kan worden nagegaan of de sturing van de socialezekerheidsinstellingen 
gericht is op de kwaliteit van dienstverlening en of de Staat hiermee de ‘nieuwe’ invulling van 
de sociale rechtsstaat volgt. 

280. De rechtsstaat – Hét grondbeginsel van de rechtsstaat is de legaliteit. De legaliteitseis 
betekent voor de socialezekerheidsinstellingen in de eerste plaats dat de bevoegdheden 
waarmee rechten en plichten van de sociaal verzekerden worden vastgesteld, alleen kunnen 
worden toegekend krachtens een wet in de formele zin. Daarnaast houdt het legaliteitsbeginsel 
in dat de instellingen niet meer bevoegdheden of andere bevoegdheden mogen uitoefenen dan 
ze in of krachtens de wet hebben toebedeeld gekregen. De legaliteit van de 
sturingsinstrumenten werd in zijn geheel in deel III en wordt – voor zover nodig – voor elk 
instrument afzonderlijk in deel V besproken. 

Naast het legaliteitsbeginsel staan het wet- en rechtmatigheidsbeginsel centraal. Deze 
beginselen houden in dat uitvoeringsinstellingen in de uitoefening van de bevoegdheden de 
wet en het ruimere recht niet mogen schenden.456 De gedecentraliseerde instelling moet in de 
dienstverlening ten aanzien van de sociaal verzekerde de wetgeving (en het in de hiërarchie 
hogere formele recht) respecteren, wat de rechtsbescherming ten aanzien van de sociaal 
verzekerde garandeert. Een belangrijk uitgangspunt van de rechtsstaat is net de vrijwaring van 
de rechten en vrijheden van de burger. 

De twee uitgangspunten van de rechtsstaat (legaliteit en rechtmatigheid) zijn geen algemene 
beginsel van behoorlijk bestuur. De ABBB vertrekken vanuit het legaliteitsbeginsel en het 
wetmatigheidsbeginsel457, met andere woorden indien een beslissing een grondslag heeft in de 
wet en de hogere rechtsbronnen respecteert, kan toch nog onbehoorlijk worden gehandeld, 
namelijk waar de instelling over een beoordelings- of beleidsruimte beschikt. Het respecteren 
van de ABBB en de toetsing door de rechter zorgen ervoor dat ook in het geval het bestuur 
over een beoordelingsruimte beschikt, toch op een behoorlijke wijze een beslissing zal 
worden genomen. 

Het naleven van de ABBB kan onder de rechtmatigheidseis worden geplaatst. De 
socialezekerheidsinstellingen zijn immers op basis van de specifieke wetgeving, waarin 
bepaalde ABBB voor de sociale zekerheid dan wel voor de administratieve overheden in het 
algemeen worden uitgewerkt, en op basis van de kwalificatie als administratieve overheid 
                                                
456 E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 
101. 
457 En primeren op de ABBB (Cass. 3 november 2000, Pas. 2000, I, 596; Cass. 29 november 2004, J.T.T. 2005, 
104). 
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verplicht deze ABBB na te leven, zonder dat hiervoor bijkomende aandacht in de 
sturingsinstrumenten noodzakelijk is. Een bijkomende aandacht via sturingsinstrumenten is 
evenwel niet ondenkbaar. De ABBB gelden immers enerzijds enkel binnen de 
rechtsverhouding tussen de sociaal verzekerde (burger) en de socialezekerheidsinstelling 
(administratieve overheid) en niet binnen de rechtsverhouding tussen de Staat en de 
socialezekerheidsinstelling en anderzijds enkel wat betreft het afdwingbare aspect en niet wat 
de ruimere kwaliteitsinvulling betreft. De Staat kan een bijkomende sturing naar deze ABBB 
opleggen via bijzondere sturingsinstrumenten en dit ter voorkoming van 
aansprakelijkheidsvorderingen van de burger tegen de eindverantwoordelijke Staat. 

 

Rechtsstaat - Legaliteit van het sturend optreden 

- Rechtmatigheid van de uitvoering van de socialezekerheidstaak 
• naleven van de wet sensu lato 

• naleven van algemene rechtsbeginselen, bijvoorbeeld de ABBB, 
zoals deze in de rechtspraak als algemene rechtsbeginselen 
worden ingevuld 

 

281. De sociale en democratische rechtsstaat – De klassieke eigenschappen van de 
rechtsstaat, waarin de bescherming van de rechten en de vrijheden van de burger centraal 
staat, worden aangevuld met de principes eigen aan de ‘democratische’ en de dienende 
‘sociale’ rechtsstaat. 

282. Sociale rechtsstaat – De sociale rechtsstaat heeft als toevoeging aan de klassieke 
rechtsstatelijke beginselen dat de Staat zich actief moet inzetten voor het welzijn van de 
burger. Het beginsel van de sociale of dienende458 rechtsstaat houdt in dat de overheid bij het 
formuleren en het nastreven van zijn beleidsdoelstellingen de belangen van de burgers en de 
sociale rechtvaardigheid centraal stelt. Van de sociale rechtsstaat kan worden verwacht de 
uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid met uitgebreide kwalitatieve garanties te 
omkaderen. Deze garanties zijn terug te vinden in de ruim omschreven ABBB en in de andere 
kwaliteitseisen gesteld aan dienstverlening. Vanuit de twee kwaliteitspremissen worden 
hieraan de kwaliteitseisen gesteld aan het bestuur toegevoegd zowel als deze gesteld aan de 
sturing. 

Naast het bevorderen van het welzijn van de burger, hanteert de sociale rechtsstaat als 
beginsel dat overheidsoptreden doelmatig en doeltreffend moet zijn, wat onder meer inhoudt 
dat zo weinig mogelijk belangen worden geschaad in het nastreven van de sociale 

                                                
458 M. SCHELTEMA, “De rechtsstaat”, in J. ENGELS en C. LAMBERS (eds.), De rechtsstaat herdacht, 
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1989, 20-21. 
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rechtvaardigheid.459 Of nog “juist omdat de overheid er is voor de bevolking, dienend is en 
geen eigen belangen heeft, moet ze ervoor zorgen dat ze haar werkzaamheden zo effectief en 
efficiënt mogelijk inricht”.460 

283. Democratische rechtsstaat – In deze kwaliteitsaspecten zal, vanuit het democratische 
aspect aanwezig in de huidige rechtsstaat, ook zowel de informatie aan en inspraak van de 
belanghebbenden als de (maatschappelijke) verantwoording een centrale plaats innemen. 
Democratie wordt immers niet enkel ingevuld via democratische verkiezingen, maar ook via 
de doorstroming van informatie van de overheid naar de burger. Het uitgangspunt dat 
eenieder wordt geacht de wet te kennen, is in de evolutie waarin de rechtsbescherming van de 
burger bijzondere aandacht kreeg, verschoven naar een informatieverplichting.461 

Het democratiebeginsel houdt daarnaast in dat het handelen van de (ruime) overheid moet 
openstaan voor directe beïnvloedingsmogelijkheden van de burger. Het democratiebeginsel 
werd vertaald in een vertegenwoordigend stelsel met aanvullend, omwille van de kritiek op 
het vertegenwoordigend stelsel omtrent de afstand tussen het politieke representatieve orgaan 
en de burger en de belangrijke plaats van het op compromissen (en niet op de 
verkiezingsbeloftes) gebaseerde regeerakkoord, de vraag naar meer rechtstreekse 
inspraakmomenten van de burger in het bestuur.462 Zo kan participatie, als opvulling van de 
blinde vlekken in de representatieve democratie, ook met betrekking tot financiële 
dienstverlening, zijn nut bewijzen.463 De burger als ontvanger van een dienst van algemeen 
belang ervaart de ‘inspraak’ om als kiezer het beleid en de beleidsuitvoering te beoordelen, 
immers als onvoldoende. Door bijvoorbeeld een klachtmogelijkheid of tevredenheidsenquêtes 
heeft de sociaal verzekerde de mogelijkheid de openbaredienstverlening, waarmee hij 
rechtstreeks in contact komt, te beoordelen. Participatie is niet alleen een aanvulling op de 
politieke besluitvorming en de vaak onvoldoende en niet optimaal georganiseerde 
parlementaire controle, maar eveneens een antwoord op de vraag van de mondiger wordende 
burger die meer zeggenschap opeist.464 

                                                
459 J. VAN KREVELD, “De kwaliteit van wetgeving: rechtsstatelijke en bestuurlijke eisen”, in VAKGROEP 
STAATSRECHT, BESTUURSRECHT EN BESTUURSKUNDE (ed.), Recht doen door wetgeving, Zwolle, 
W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 200-201; E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den 
Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 78-79 en 107-111; WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET 
REGERINGSBELEID, Het borgen van publiek belang, ’s-Gravenhage, Sdu, 2000, 28, 
http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2545. 
460 M. SCHELTEMA, “De rechtsstaat”, in J. ENGELS en C. LAMBERS (eds.), De rechtsstaat herdacht, 
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1989, 21. 
461 W. WITTEVEEN en B. VAN KLINK, De sociale rechtsstaat voorbij, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, 67, 
http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2461. 
462 Deze vraag komt tot uiting door de belangenverenigingen die ontstaan en die een stem vragen in het beleid of 
de beleidsuitvoering, zoals de vereniging waar armen het woord nemen en patiëntenverenigingen. De voorbije 
jaren is ook in de wetgeving heel wat aandacht aan inspraak gegeven, zoals in de Wet Patiëntenrecht, het 
decreetvoorstel gebruikersrechten, de vraag naar referenda, de invoering van ombudsdiensten op verschillende 
bestuursniveaus, Decreet 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, B.S. 11 juni 2003. 
463 H. KONING, Directe democratie in Nederland, ’s-Gravenhage, Sdu, 1995, 196-197. 
464 M. SCHELTEMA, “De rechtsstaat”, in J. ENGELS en C. LAMBERS (ed.), De rechtsstaat herdacht, Zwolle, 
W.E.J. Tjeenk Willink, 1989, 20; E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den Haag, 
Boom Juridische Uitgevers, 2003, 103-105; R. VUSCAN, Bestuursregelgeving en inspraak, Deventer, Kluwer, 
1995, 98. Ook binnen kwaliteitsmanagement (integrale kwaliteitszorg) nemen stakholders een belangrijke positie 
in, niet enkel de begunstigde van de dienstverlening, maar ook andere externe en interne stakeholders worden 
geviseerd. Binnen IKZ is empowerment van de medewerkers een sleutelelement: alle medewerkers worden 
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De combinatie van de kwaliteit van dienstverlening en de kwaliteit van bestuur in een 
kwalitatieve omkadering van de sturingsinstrumenten geeft de afweging aan tussen 
volkssoevereiniteit enerzijds en kwaliteit en efficiëntie anderzijds, om op die manier te komen 
tot de checks and balances waarop elk instrument is gebaseerd. 

284. Hieronder worden de vertaalde kwaliteitseisen thematisch gegroepeerd, los van de 
ABBB van waaruit ze vertaald werden. Als ABBB zijn zij immers afdwingbaar en vallen zij 
onder het rechtmatigheidsbeginsel eigen aan de rechtsstaat. Het gewicht van de 
kwaliteitsmaatstaven voor goed bestuur kan toenemen door de ABBB niet als afdwingbare 
bepalingen op te vatten, maar als bestuurlijke idealen waar een fatsoenlijk en professioneel 
bestuur naar moet streven. De lat kan bij alle bestuurlijke maatstaven hoger worden gelegd 
dan gebruikelijk is in de rechtspraak. Juist de hantering van de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur in het kader van marginale toetsing zorgt ervoor dat de criteria als 
minimumeisen worden gehanteerd, uit een begrijpelijke vrees bij de rechter om de 
beleidsvrijheid van het bestuur te zeer aan te tasten.465 Deze verruimde ABBB worden 
aangevuld met de andere kwaliteitseisen die door de sociale en democratische rechtsstaat 
moeten worden beoogd bij de uitvoering van de sociale zekerheid. 

                                                                                                                                                   
betrokken bij de implementatie van het kwaliteitsbeleid gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de 
producten en de dienstverlening (G. BOUCKAERT, R. DEPRE en A. DRUMAUX, Een instrument voor het 

verbeteren van kwaliteit binnen het openbaar ministerie, Antwerpen, Maklu, 2006, 16-17). 
465 W. WITTEVEEN en B. VAN KLINK, De sociale rechtsstaat voorbij, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, 67, 
http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2461. 
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Verruimde juridische 
kwaliteitsprincipes 

Vertaald naar de dienstverlening 

Transparantie - Begrijpbare en toegankelijke informatieverschaffing 
• over de dienstverlening 
• over de rechtspositie van de sociaal verzekerde 
• over het gevoerde beleid 

- Transparantie in de beslissingsprocedure 
 
Verantwoording - Individuele, collectieve (ten aanzien van de 

aangeslotenen) en maatschappelijke verantwoording 

- Toezicht  
Continuïteit 

- Beschikbaarheid van de dienstverlening 

- Bereikbaarheid van de dienstverlening 
 
Participatie 
 

- Betrekken van belanghebbenden in de dienstverlening 
• participatie op microniveau 
• minstens via hoorplicht 

- Veelzijdige informatieverzameling in de 
beslissingsprocedure  

Belangenafweging 
- Evenredige verhouding tussen doel en aangewende 

(financiële) middelen (zuinigheid of efficiëntie) 

- Snelheid van de dienstverlening 

- Doelmatig in het algemeen belang handelen 
(effectiviteit) 
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285. Kwaliteit van bestuur – Aangezien de corporate governance principes en de principes 
van behoorlijke wetgeving niet voor de rechter afdwingbaar zijn, kunnen zij in hun geheel als 
aanvullende kwaliteitseisen in de rest van het onderzoek worden meegenomen. 

De kwaliteitseisen gesteld aan het bestuur van een socialezekerheidsinstelling, afgeleid van 
het corporate governance concept, worden in onderstaande tabel samengevat. Aan de hand 
van deze tabel kan worden gekeken of de overheid in de sturing van de 
socialezekerheidsinstelling aandacht heeft voor de kwaliteit van het bestuur van de 
socialezekerheidsinstellingen om op die manier de kwaliteit van de dienstverlening te 
verbeteren. 

 
 

Corporate governance 

principes 

 
vertaald naar kwaliteit van het bestuur van 

socialezekerheidsinstellingen 
Positie van de 
aandeelhouders 

- Garanties in het bestuur voor de overheid 

- Garanties in het bestuur voor de privaatrechtelijke inrichters 

Positie van de stakeholders - Participatie door stakeholders 

• sociaal verzekerde 
• werkgever 
• andere socialezekerheidsinstelling 
• … 

Gelijke behandeling - Gelijke behandeling van de in het bestuur betrokken 
stakeholders 

Transparantie - Informatie van het bestuur naar de stakeholders 

• omtrent beslissingen 
• omtrent doelstellingen en resultaten 

- Transparantie 

• in de organisatie 
• in de opdracht 
• in de taakverdeling 
• in de doelstellingen 

Verantwoordelijkheid - Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling Staat – (bestuur) 
socialezekerheidsinstelling 

- Toezicht op de uitoefening van de bevoegdheden van het 
bestuur 

Governancekader - Duidelijk onderscheid tussen sturende, uitvoerende, 
toezichthoudende en sanctionerende instanties 

- Aandacht voor efficiëntie van het bestuur 
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286. Kwaliteit van sturing – De onderstaande tabel vat de beginselen van behoorlijke 
wetgeving vertaald naar kwaliteitseisen opgelegd aan sturingsinstrumenten samen. Het is aan 
de hand van deze tabel dat voor elk sturingsinstrument kan worden beoordeeld of de sturing 
kwalitatief gebeurde. 

 

Beginselen van 
behoorlijke wetgeving 

vertaald naar kwaliteitseisen opgelegd aan de 
sturingsinstrumenten 

Noodzakelijkheid - Is dit sturingsinstrument noodzakelijk; kan het doel worden 
bereikt zonder sturing? 

Effectiviteit  - Kan het doel worden bereikt door middel van een bestaand 
sturingsinstrument? 

- Het doel moet duidelijk worden vastgesteld 

- Onderzoek a priori en a posteriori over de mate waarin het doel 
kan worden bereikt dan wel bereikt werd 

Efficiëntie  - In rekening brengen van de (maatschappelijke) kost en last 

Juist niveau  - Door de wetgevende of de uitvoerende macht? 

- Door de centrale uitvoerende macht of de gedecentraliseerde 
instellingen? 

- Overleg tussen de niveaus 

Samenhang - Aandacht voor de bestaande sturingsinstrumenten 

• aandacht voor sturingsparadox 

- Aandacht voor het bestaande wetgevende kader 

Uitvoerbaarheid - Instrument geplaatst binnen de realiteit 

- Duidelijk voor de uitvoerders 

Handhaafbaarheid - Maatregelen m.b.t. preventieve handhaving 

- Maatregelen m.b.t. repressieve handhaving 

- Passend sanctieapparaat 

Gelijkheidl - Gelijke behandeling van de socialezekerheidsinstellingen 

- Gelijke behandeling van de stakeholders 
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Rechtszekerheid - Duidelijkheid van het instrument 

• over de rechtspositie van de socialezekerheidsinstellingen 
• over de wijze van uitvoering 
• over de rechtspositie van de stakeholders 

- Toegankelijkheid 

• openbaarmaking van het sturingsinstrument 
• begrijpbaar instrument 

- Transparantie 

• duidelijke en aan de stakeholders gecommuniceerde 

doelstellingen van het sturingsinstrument 
• duidelijke en gecommuniceerde evaluaties van de 

doelbereiking  

- Bestendigheid 

- Niet retoractiviteit 

- Redelijke termijn 

Onderbouw  - Maatschappelijk draagvlak 

- Aandacht voor participatie van de stakeholders 

- Actualiteit  

• aangepast aan de (maatschappelijke en juridische) realiteit 
waarbinnen de instellingen functioneren 

 

287. Resultaat – Voor elk van deze kwaliteitsprincipes zal nagegaan worden in hoeverre 
enerzijds de socialezekerheidsinstellingen gestuurd worden om deze na te streven en 
anderzijds in welke mate deze aanwezig zijn in de sturingsrelatie en het sturingsinstrument. 
Na de bespreking worden de bevindingen in een schema weergegeven. Voor de kwaliteit van 
dienstverlening en de kwaliteit van bestuur wordt aangeduid met betrekking tot het 
kwaliteitsprincipe of het niet van toepassing is, er geen aandacht naar uitgaat, er in beperkte 
mate aandacht naar uitgaat of in bijzondere mate aandacht naar uitgaat. Voor de 
kwaliteitsprincipes eigen aan de sturing wordt aangeduid of het kwaliteitsprincipe niet van 
toepassing is, niet wordt nageleefd, in beperkte mate wordt nageleefd of wel wordt nageleefd. 
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HOOFDSTUK V. BESLUIT 

288. In het onderzoekskader werd aangegeven dat publiek- en privaatrechtelijke 
uitvoeringsinstellingen door de overheid worden gestuurd met als doel de kwalitatieve 
uitvoering van de sociale zekerheid. Aangezien de sociale zekerheid een overheidstaak betreft 
is de overheid immers de eindverantwoordelijke voor de sociale zekerheid als systeem. In dit 
deel werd het kwalitatief kader, waarbinnen de sturing dient te gebeuren, uiteengezet. Via dit 
kwalitatief kader kan worden nagegaan of de sturing van de socialezekerheidsinstellingen 
door de overheid (juridisch) gericht is op de kwalitatieve uitvoering van de wettelijke sociale 
zekerheid en de kwalitatieve dienstverlening aan de sociaal verzekerde. Er wordt niet 
nagegaan in hoeverre de doelstellingen van de sturingsinstrumenten werden nageleefd 
(doelmatigheid) en wat de kost hiervan was (doeltreffendheid), dan wel of de sociaal 
verzekerde de dienstverlening als kwalitatief ervaart (klantgerichtheid), maar wel of de 
overheid in de sturing van de socialezekerheidsinstellingen voldoende (juridische) aandacht 
heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening. De aandacht voor de kwaliteit van de 
dienstverlening werd vertaald naar drie kwaliteitsdimensies, namelijk de kwaliteit van de 
dienstverlening zelf via de ABBB en de rechtsstatelijke beginselen, de kwaliteit van het 
bestuur van de socialezekerheidsinstellingen via corporate governance beginselen en de 
kwaliteit van sturing via de beginselen van behoorlijke wetgeving.  

289. Toets van de sturingsinstrumenten – Voor elk sturingsinstrument zal in deel V worden 
nagegaan (1) op basis van welke kwaliteitselementen zij de kwaliteit van de dienstverlening 
bevorderen en (2) in hoeverre zij zelf kwalitatief zijn (opgesteld). Op die manier kan worden 
nagegaan welke sturingsinstrumenten uitgaand van de overheid leiden tot een betere 
uitvoering van de sociale zekerheid en een betere dienstverlening ten aanzien van de sociaal 
verzekerde. Zijn er sturingsinstrumenten die beter deze doelstellingen bereiken dan andere? 
Zijn er bepaalde sturingsinstrumenten die hiertoe niet noodzakelijk zijn of die best in een 
andere vorm worden gegoten om deze doelstellingen te bereiken? Welke van deze 
instrumenten vormen een voldoende incentive voor de uitvoeringsinstellingen om in hun 
beslissingen en bestuur de aandacht voor kwaliteit steeds voor ogen te houden? Zijn er 
bepaalde instrumenten die de overheid gebruikt voor hoofdzakelijk andere doeleinden, maar 
die – mits een aanpassing – eveneens zouden kunnen leiden tot een betere uitvoering van de 
sociale zekerheid en een betere dienstverlening aan de sociaal verzekerden? Hierbij moet 
worden opgemerkt dat het onmogelijk is dat alle instrumenten aan alle kwaliteitseisen in 
dezelfde mate voldoen; dat is ook niet noodzakelijk. Wel moet juridische aandacht voor al 
deze elementen in het totale sturingspakket, de instrumentenmix, duidelijk aanwezig zijn. 
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DEEL V: STURINGSINSTRUMENTEN IN DE 
SOCIALE ZEKERHEID 
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ALGEMEEN 

290. Het vijfde deel omvat de verschillende sturingsinstrumenten die de Staat hanteert in de 
rechtsverhouding met de socialezekerheidsinstellingen. Bepaalde sturingsinstrumenten zijn 
enkel van toepassing op de publiekrechtelijke of de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen; andere instrumenten zijn op beide types van instellingen van 
toepassing. 

De volgende sturingsinstrumenten komen aan bod: het opleggen van een rechtsvorm, de 
erkenning, de bestuursovereenkomst, de marktwerking, de financiële sturing, het toezicht en 
de bijzondere kwaliteitsaspecten opgenomen in de wetgeving. Voor elk van deze 
sturingsinstrumenten wordt een analyse gemaakt waarin het instrument wordt gesitueerd (met 
aanduiding van het potentieel belang), juridisch wordt omschreven met aandacht voor 
juridische kwalificatievragen en andere juridische vraagstukken, en aan een kwalitatieve toets 
wordt onderworpen. Voor elk sturingsinstrument worden ten slotte aanbevelingen 
geformuleerd. 

HOOFDSTUK I. HET OPLEGGEN VAN EEN RECHTSVORM 

AFDELING I. SITUERING EN POTENTIEEL BELANG 

291. Plaats binnen het onderzoek – De overheid heeft aan de meeste uitvoeringsinstellingen 
in de sociale zekerheid een specifieke rechtsvorm opgelegd. Dit impliceert dat deze 
instellingen de regelgeving met betrekking tot deze rechtsvorm dienen na te leven. Het 
opleggen van een rechtsvorm, de aan de rechtsvorm verbonden eisen van het bestuur/beheer 
en de aan de specifieke publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke rechtsvorm verbonden 
gevolgen met betrekking tot de toepasselijke regelgeving sturen de werking van de 
instellingen betrokken bij de uitvoering van de sociale zekerheid. 

292. Situering – Zoals in deel II is uiteengezet, bestaat de sociale zekerheid niet uit één 
centraal orgaan, maar wordt de sociaal verzekerde geconfronteerd met een veelheid aan 
‘overheden’ – of toch instellingen – betrokken bij de uitvoering van de overheidstaak sociale 
zekerheid, instellingen met een publiek- dan wel een privaatrechtelijk karakter. De invoering 
van de wettelijk verplichte sociale zekerheid (als systeem) heeft de invoering van 
publiekrechtelijke verzelfstandigde instellingen per socialezekerheidssector met zich 
gebracht; deze staan in voor het beheer (en eventueel de uitvoering) van een bepaalde 
socialezekerheidssector. Publiekrechtelijke rechtsvormen zijn deze – openbare – instellingen 
die organiek een deel van de overheid blijven, maar functioneel gedecentraliseerd zijn. De 
(organiek) publiekrechtelijke instellingen in de sociale zekerheid hebben een bijzondere 
rechtsvorm gekregen; oorspronkelijk als parastatale instelling van sociale zekerheid 
(socialezekerheidsparastatalen) en na het sluiten van de bestuursovereenkomst als openbare 
instelling van sociale zekerheid (OISZ).  

293. Daarnaast zijn in de meeste sectoren privaatrechtelijke instellingen blijven bestaan als 
aan de uitvoering van een bepaalde socialezekerheidssector meewerkende instellingen. De 
wetgever heeft voor de verschillende uitvoeringsinstellingen niet voor één bepaalde 
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rechtsvorm en structuur gekozen; elke socialezekerheidstak waarin privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen de wettelijke sociale zekerheid mee uitvoeren, heeft een eigen 
wetgeving waarin de rechtsvorm en de bijhorende structuur voor deze privaatrechtelijke 
uitvoeringsinstellingen wordt vastgelegd. Het gaat zowel om bestaande rechtsvormen, zoals 
de VZW (kinderbijslagfondsen en sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen) en de 
naamloze vennootschappen (arbeidsongevallenverzekeraars) als om sui generis rechtsvormen 
zoals de ziekenfondsen, de uitbetalingsinstellingen in de werkloosheidsverzekering en de 
onderlinge verzekeringskassen.  

294. Potentieel belang – Het institutioneel pluralisme in de uitvoering van de sociale 
zekerheid is in de historische ontwikkeling van de sociale zekerheid te situeren. De keuze 
voor een gemengd systeem met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen toont de 
keuze aan van de combinatie van een wettelijk door de Staat gegarandeerd 
socialezekerheidssysteem, waarvan de uitvoering deels aan de private partners wordt 
overgelaten.  

De openbare sectorale beheersinstellingen hebben de bijzondere rechtsvorm als parastatale 
instelling met een bijhorend parastataal beheerscomité. Via een dergelijke beheersinstelling 
kan aandacht gaan naar de stakeholders naast de overheid om op die manier de 
‘klantgerichtheid’ en de aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening in het 
beheersorgaan te verankeren. Bovendien is het een garantie dat de belangen van de 
initiatiefnemers van de sociale verzekering niet worden geschonden of dat de bijdragen niet 
‘verkeerd’ worden gebruikt. 

De wetgever heeft met betrekking tot de rechtsvorm van de privaatrechtelijke 
uitvoeringsinstellingen geopteerd om de rechtsvorm die de (meeste) bestaande 
privaatrechtelijke instellingen reeds hadden aangenomen, in de wetgeving te bestendigen. Het 
opleggen van een privaatrechtelijke rechtsvorm is dus niet het resultaat van een ‘uitgewerkt’ 
privatiseringsproces, noch van een ‘uitgedacht’ sturingsinstrument. Toch is het opleggen van 
bijzondere regels met betrekking tot de rechtsvorm, zowel aangaande de publiekrechtelijke als 
de privaatrechtelijke instellingen, een sturingsinstrument of kan het dit zijn. Het betrekken 
van privaatrechtelijke instellingen in de uitvoering van een overheidstaak heeft als potentieel 
belang de efficiëntie van de werking, flexibiliteit, doelgerichtheid, inspraak door de 
belanghebbenden en het ontlasten van de overheid.466 

De wetgever heeft als één van de sturingsinstrumenten het ‘vennootschaps- of 
verenigingsvehikel’ gehanteerd; namelijk het opleggen van een verplichte verenigings- of 
vennootschapsvorm aan de socialezekerheidsinstellingen. De potentie van dit 
sturingsinstrument ligt in het sturen naar een kwalitatief bestuur; de keuze voor een bepaalde 
rechtsvorm impliceert immers de keuze voor de hierop van toepassing zijnde reglementering, 
al dan niet met afwijkingen voorzien in de socialezekerheidsreglementering. In deze 
rechtspersonenreglementering wordt bepaald hoe het bestuur van een instelling er moet 
uitzien en worden elementen opgelegd dan wel mogelijkheden gecreëerd om het bestuur op 
een kwalitatieve wijze samen te stellen en te laten functioneren. De (sectorale) 
socialezekerheidsreglementering, die deze rechtspersonenreglementering beperkt of aanvult, 

                                                
466 Zie voor verwijzingen: F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 
2004, 87-89. 
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kan hieraan bijkomende elementen van goed bestuur of mogelijkheden om te komen tot een 
kwalitatief bestuur toevoegen. 

295. Plan van behandeling – In wat volgt wordt vanuit de summa divisio tussen het publiek- 
en privaatrecht vertrokken. In een eerste afdeling wordt de opgelegde rechtsvorm aan de 
publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen beschreven. In een volgende afdeling gebeurt 
hetzelfde voor de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen; hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen niet op winst gerichte rechtsvorm en de rechtsvorm met 
winstoogmerk; opnieuw een onderscheid waaraan een waaier van (zowel internrechtelijke als 
supranationale) rechtsgevolgen is verbonden. Hierbij kan niet anders dan kort in te gaan op de 
vraag naar de houdbaarheid, de wenselijkheid dan wel de noodzakelijkheid publiekrechtelijke 
en/of privaatrechtelijke instellingen in de uitvoering van de sociale zekerheid te betrekken. Na 
een juridische omschrijving van de rechtsvormen, zal vervolgens worden nagegaan in 
hoeverre via het opleggen van de rechtsvorm de instellingen ook worden gestuurd naar een 
kwalitatief bestuur, wat leidt tot (aandacht voor) een kwalitatieve dienstverlening. In een 
laatste afdeling worden aanbevelingen geformuleerd. 

AFDELING II. DE PUBLIEKRECHTELIJKE SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN 

§1. Mogelijkheid 

296. Oprichten – Hoewel de uitvoerende macht berust bij de regering467 wordt aanvaard dat 
de wetgever publiekrechtelijke instellingen met rechtspersoonlijkheid kan oprichten, los van 
de Staat, en deze een publiekrechtelijke taak kan toevertrouwen. De openbare 
socialezekerheidsinstelling is een organieke openbare dienst, die in het kader van de 
dienstgewijze decentralisatie bij eenzijdige overheidsbeslissing wordt tot stand gebracht en 
met rechtspersoonlijkheid is bekleed. De verantwoording van de oprichting van een 
gespecialiseerde publiekrechtelijke instelling ligt meestal in de gespecialiseerde taak, die een 
bijzondere deskundigheid en een eigen structuur vereist. Het centrale bestuursapparaat met 
zijn algemene bevoegdheid lijkt dan niet het best geplaatst om deze taak tot een goed einde te 
brengen.  

De oprichting via publiekrechtelijke weg veronderstelt dat een specifieke regelgeving 
uitgevaardigd wordt waarin ofwel rechtspersoonlijkheid wordt erkend ofwel de voorwaarden 
worden opgenomen waaraan voldaan moet zijn om rechtspersoonlijkheid te verwerven. Ook 
de essentiële bestanddelen van de op de opgerichte rechtspersoon toepasselijke regelgeving 
moeten in het wetgevend kader worden opgenomen.468 Dit is voor de publiekrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen gebeurd in de sectorale basiswetgeving.469 Wanneer de 
wetgever een gedecentraliseerde openbare dienst opricht, bepaalt hij vrij de beheersvorm 

                                                
467 Art. 108 Grondwet. 
468 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 122-123.  
469 Art. 9 R.S.Z.-Wet (RSZ), art. 10 Ziekteverzekeringswet (RIZIV), art. 40 Pensioenwet Werknemers (RVP), 
art. 169 Kinderbijslagwet Werknemers (RKW), art. 7, § 1 Besluitwet Maatschappelijke Zekerheid (RVA), art. 5 
Beroepsziektenwet (FBZ), art. 57 Arbeidsongevallenwet (FAO), art. 5 Ziekteverzekeringwet (HZIV), art. 7, § 2 
Besluitwet Maatschappelijke Zekerheid, art. 1 Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), art. 21 Sociaal 
Statuut Zelfstandigen (RSVZ), art. 1 wet 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 6 augustus 1985 
(RSZPPO), art. 1 Wet Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), art. 3 Wet 12 januari 2006 tot oprichting van de 
“Pensioendienst voor de overheidssector”, B.S. 3 februari 2006, err. B.S. 13 maart 2006 (PDOS). 
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ervan. De wetgever kan het beheersorgaan zo samenstellen dat de door hem aangewezen 
belangengroepen hierin de meerderheid vormen.470 Doordat deze instellingen door de 
overheid werden opgericht, kan de wetgever deze instellingen bijkomende taken opleggen en 
kunnen zij bij wet worden opgeheven, dit als toepassing van het veranderlijkheidsbeginsel.471 

§2. De paritair beheerde parastatale instellingen 

297. Parastataal – De openbare instellingen die opgericht zijn met als doel een beheerstaak in 
de sociale zekerheid uit te oefenen, werden opgericht in de publiekrechtelijke rechtsvorm met 
een van de Staat afgescheiden rechtspersoonlijkheid (parastataal) zodat zij enerzijds 
zelfstandig rechtshandelingen kunnen stellen en anderzijds geen ‘eigen’ belang nastreven; het 
(algemene) overheidsbelang zit inherent verbonden aan de publiekrechtelijke rechtsvorm. De 
wetgever heeft in de sociale zekerheid geopteerd voor de inrichting van een ‘bijzondere’ 
rechtsvorm, door de overheid opgericht, maar beheerd door vertegenwoordigers van de 
werkgevers en de werknemers (Wet Paritair Beheer). Hoewel het in casu gaat om ‘neutrale’ 
parastatale instellingen; dus wel publiekrechtelijk, maar afgescheiden van de overheid, 
worden deze bemand door vertegenwoordigers van (een aantal van) de (privaatrechtelijke) 
belangengroepen. 

298. Paritair beheer – België staat bekend om haar sociale overlegstructuren, die zowel (de 
invulling van) het arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht mee vorm geven. Deze 
overlegstructuren worden gekenmerkt door pariteit van werkgevers en werknemers wat terug 
te vinden is in de paritaire comités, de Nationale Arbeidsraad en ook de openbare 
(beheers)instellingen van de sociale zekerheid. De keuze voor deze parastatale rechtsvorm 
heeft een historische grondslag: een sociaal akkoord rond sociale zekerheid kon er maar 
komen indien er voldoende garanties van medebeheer in het systeem werden opgenomen. Het 
beleid en het beheer van de sociale zekerheid als systeem zouden naar de Staat gaan, via 
openbare instellingen, maar wel met een voldoende grote zelfstandigheid en met de 
aanwezigheid van de private initiatiefnemers in deze openbare organen. Dit ‘compromis’ 
situeert zich binnen het Bismarckiaans model, waarbij naast begrensde sociale bijdragen in 
verhouding tot het loon, proportionele inkomensvervangende uitkeringen en forfaitaire 
kostendekkende uitkeringen, het paritair beheer van deze sociale zekerheid centraal staat.  

299. Paritair beheerscomité – Bij de invoering van de sociale zekerheid en bij de hervorming 
van de sociale zekerheid in 1949 werd veel aandacht besteed aan de vertegenwoordiging van 
de sociale partners in het beheer van de sociale zekerheid en aan het voorkomen van een te 
grote machtspositie van de Staat op het vlak van de sociale zekerheid.472 Het paritair beheer 
van de OISZ wordt uitgeoefend door een beheerscomité dat naast een onafhankelijke 
voorzitter – gewoonlijk een professor, magistraat of parlementslid, al kan men vragen stellen 
bij de onafhankelijkheid van een parlementslid473 – een gelijk aantal leden moet tellen die de 

                                                
470 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 435-436. 
471 M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2002, 125. 
472 R. DRUYTS, “Het paritair beheer”, T.B.P. 2000, 666; R. ELST, “De paritaire beheersorganen op het stuk van 
sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1970, 709; P. POCHET, “De sociale zekerheid besturen: de Europese uitdagingen. 
Een poging tot methodologische verheldering”, B.T.S.Z. 2007, 295; wetsontwerp betreffende het beheer van de 
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, Parl. St. Kamer 1959-60, nr. 506/4. 
473 De regering wordt gecontroleerd door het Parlement omtrent diens verantwoordelijkheid voor de OISZ, waar 
een parlementslid de voorzitter van deze OISZ is. Meer nog “de regering kan gecontroleerd en geïnterpelleerd 



 157 

werkgevers- en de werknemersorganisaties vertegenwoordigt; allen zijn stemgerechtigd. Het 
was oorspronkelijk de bedoeling dat de vertegenwoordigers bij sociale verkiezingen zouden 
worden verkozen, maar door een gebrek aan interesse bij de bevolking werden de 
vertegenwoordigers aangeduid door de meest representatieve vakbonden en verenigingen van 
werkgevers. Een gelijkaardig gebrek aan interesse is te merken bij de verkiezingen van de 
algemene vergadering van de ziekenfondsen.  

Het mandaat van beheerder wordt door de Koning voor een hernieuwbare periode van zes jaar 
toegekend.474 Doordat de voorzitter en de leden van de bestuurslichamen door de Koning 
worden benoemd en dit steeds voor een beperkte tijd, kan de Koning (en de regering), mits 
Hij van dat recht een oordeelkundig gebruik maakt, zorgen dat de bevoegdheden door de Staat 
aan de openbare instellingen afgestaan, worden uitgeoefend door personen die de vereiste 
waarborgen bieden en vertrouwen verdienen.475 

300. Divers paritair beheer – De rechtsvorm van de publiekrechtelijke semi-onafhankelijke 
instelling, de parastatale, die op een paritaire wijze beheerd wordt, kan gekwalificeerd worden 
als een sui generis rechtsvorm. In een uniformiseringspoging kregen de meeste parastatalen 
via de Wet Toezicht Parastatalen en de Wet Paritair Beheer een min of meer eengemaakte 
paritaire beheersstructuur, uniforme taken en bevoegdheden en een toezichtskader, dat van 
toepassing is op alle functioneel gedecentraliseerde instellingen. Sinds het sluiten van de 
bestuursovereenkomsten werd toch in een voor de OISZ specifiek toezichtskader voorzien 
(Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen).476 

De samenstelling van de beheerscomités blijft echter sectoraal erg verschillen, zonder dat 
hiervoor afdoende redenen gegeven worden. Het aantal leden van het beheerscomité werd 
sectoraal geregeld.477 De werking van de paritaire beheerscomités wordt geregeld door het 

                                                                                                                                                   
worden door het parlementslid dat tegelijk voorzitter van het beheersorgaan der bevoegde instelling is, zelfs 
nopens de werking van de door dat lid geleide instelling” (R. ELST, “De paritaire beheersorganen op het stuk 
van sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1970, 711). 
Het antwoord van de toenmalige minsister van sociale voorzorg op dit probleem voegt weinig toe, namelijk dat 
“de parlementsleden niet alsdusdanig, doch om hun persoonlijke bekwaamheid voor de beheerscomités kunnen 
aangewezen worden” (ontwerp van wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale 
zekerheid en sociale voorzorg, Parl. St. Senaat 1962-63, 7 maart 1963, 2-3; R. DRUYTS, “Het paritair beheer”, 
T.B.P. 2000, 678). 
474 De Koning benoemt de leden van het beheerscomité van elke OISZ op lijsten van twee kandidaten 
voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties. Om lid te zijn moet men Belg en 
ten minste 21 jaar oud zijn (art. 3 Wet Paritair Beheer). 
475 K. MEES, “Rol van de Staat en de taak van zijn centrale diensten ter zake van de openbare instellingen van 
sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1968, 261. 
476 De openbare socialezekerheidsinstellingen werden uit het toepassingsgebied van de Wet Toezicht 
Parastatalen geschrapt vanaf het moment dat zij een bestuursovereenkomst met de Staat aangingen; door de 
contractualisering worden deze parastatale instellingen als OISZ gekwalificeerd en ressorteren zij onder de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
477Een overzicht: 
- RSZ, RVP, HZIV: 5 vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en 5 vertegenwoordigers van 
werknemersorganisaties (art. 57 RSZ-besluit, K.B. 8 januari 1996 genomen ter uitvoering van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 2 maart 
1996; art. 1 Wet Paritair Beheer). 
- RVA, FAO, FBZ, RKW, DOSZ, RVP: 7 (art. 2 Werkloosheidsbesluit, art. 44 Arbeidsongevallenbesluit, art. 7 
Beroepsziektenwet, art. 7 Wet modernisering Sociale Zekerheid, art. 2 Wet Overzeese Sociale Zekerheid, art 42 
Pensioenwet Werknemers). 
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huishoudelijk reglement, dat de beheerscomités zelf opmaken en kunnen wijzigen.478 
Bovendien bestaan verschillen tussen de OISZ in de sectoren van de sociale zekerheid voor 
werknemers en deze in het ambtenarenstelsel en in het socialezekerheidsstelsel van de 
zelfstandigen. Het beheer van deze instellingen is logischerwijze niet aan de werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers overgelaten, maar wat betreft het  RSVZ en de Nationale 
Hulpkas voor de sociale verzekering der zelfstandigen479 aan de vertegenwoordigers van de 
representatieve zelfstandigenorganisaties en wat de RSZPPO betreft480 aan 
vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen.481 

301. Uitgebreid paritair beheer – Ten slotte wordt de diversiteit van het (paritair) beheer van 
de instellingen mede veroorzaakt door de uitbreiding van het paritair beheer in de OISZ van 
een aantal socialezekerheidsinstellingen. Zo kennen het RIZIV482 en de RKW een uitgebreid 
beheerscomité, waarin ook andere stemgerechtigde vertegenwoordigers betrokken zijn, 
respectievelijk de vertegenwoordigers van zelfstandigen en van ziekenfondsen in het 
beheerscomité van het RIZIV en vertegenwoordigers van gezinsorganisaties en van de 
Vereniging der kassen voor gezinsvergoedingen (koepelinstelling van de 
kinderbijslagfondsen) in het beheerscomité van de RKW.483 Het lijkt dan wel dat deze 
stakeholders arbitrair gekozen zijn, aangezien heel wat andere stakeholders geen 
(stemgerechtigde) leden zijn, zoals de Staat, de zorgverstrekkers en bijzondere 
gezinsondersteunende diensten uit de gezinszorg. Ook het overheidspersoneel (van het stelsel 
RSZPPO) wordt niet vertegenwoordigd in het RIZIV, hoewel deze OISZ ook in dit stelsel een 

                                                                                                                                                   
- KSZ: een gelijk aantal vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgevers- en 
zelfstandigenorganisaties enerzijds en van de meest representatieve werknemersorganisaties (art. 31, 2° Wet 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid). Het juiste aantal is niet door de Koning vastgelegd; in de praktijk zijn er 5 
vertegenwoordigers van werkgevers- en zelfstandigenorganisaties enerzijds en van werknemersorganisaties 
anderzijds. 
- RIZIV: Het algemeen beheercomité bestaat uit 5 vertegenwoordigers van de werkgevers, de vakbonden en de 
verzekeringsinstellingen (art. 11 Ziekteverzekeringswet en art. 1 Ziekteverzekeringsbesluit). 
- De hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden: 4 leden die de representatieve organisaties der reders 
vertegenwoordigen en 4 leden die de representatieve organisaties van de zeelieden vertegenwoordigen (K.B. 24 
oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de hulp- en voorzorgskas voor 
zeevarenden, B.S. 10 februari 1937). 
478 Er kan niet afgeweken worden van het feit dat minstens de helft van iedere vertegenwoordigde groep moet 
aanwezig zijn alvorens geldig kan worden beraadslaagd. 
479 Het RSVZ wordt beheerd door vertegenwoordigers uit de representatieve zelfstandigenorganisaties: 3 
vertegenwoordigers van de landbouwers, 15 vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties, 2 
vertegenwoordigers van de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen en 2 vertegenwoordigers van de 
gezinsorganisaties (art. 21, § 3 Sociaal Statuut Zelfstandigen). 
480 De RSZPPO wordt beheerd door vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen: 7 vertegenwoordigers van 
werkgevers- en werknemersorganisaties (art. 7 KB 1 september 1969 tot inrichting van de Rijksdienst voor 
sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, B.S. 19 september 1969). 
481 “Toch is dit onderscheid relatief tussen deze in principe voor alle bevolkingsgroepen openstaande instellingen 
en bijvoorbeeld het RIZIV, nu de ziekteverzekering in ruime mate tot verschillende bevolkingsgroepen is 
uitgebreid naast de werknemers” (J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek Socialezekerheidsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2002, 152). 
482 Het RIZIV heeft niet enkel een uitgebreid beheerscomité, maar heeft ook meerdere – zelfs 5 – 
(beheers)comités, namelijk een algemeen beheerscomité en telkens een comité bij de vier speciale diensten: de 
dienst geneeskundige verzorging (belast met de verzekering voor geneeskundige verzorging), de dienst 
uitkeringen (belast met de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit), de dienst voor geneeskundige 
evaluatie en controle en de dienst voor administratieve controle. 
483 Art. 7 wet 26 juli 1960 tot herinrichting van de instellingen voor kinderbijslag, B.S 3 augustus 1960. 
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(betalings)functie vervult. De Staat is dan wel vertegenwoordigd in de Algemene raad van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, die de Dienst voor geneeskundige 
verzorging beheert484 en die belangrijke, voornamelijk financiële, bevoegdheden heeft485; zij 
heeft geen vertegenwoordiging in het beheerscomité van het RIZIV of in de andere OISZ. In 
het beheerscomité van de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid is ook de Staat – zij het indirect 
– vertegenwoordigd. In het beheerscomité zetelen immers naast zeven leden die de 
representatieve werkgeversorganisaties en zeven leden die de representatieve 
werknemersorganisaties vertegenwoordigen, twee leden die worden benoemd op voordracht 
van de minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.486. In het technisch comité bij het 
beheerscomité van het FAO wordt ten slotte minstens een vertegenwoordiger vanuit de 
verzekeringsinstellingen betrokken. Deze kan de aandacht richten op maatregelen die de 
solvabiliteit van de bij de arbeidsongevallenverzekering betrokken 
verzekeringsondernemingen kunnen beïnvloeden en dit melden aan het FAO en/of het CBFA. 

302. Enerzijds wordt (arbitrair) een aantal bijzondere stakeholders betrokken in het 
uitgebreide paritair beheer, anderzijds wordt het evenwicht tussen werkgevers- en 
werknemersbelangen verstoord door het invoegen van andere vertegenwoordigers in het 
paritair beheer. Dit dient herbekeken te worden; ofwel wordt gezocht naar een stakeholder 
beheer waarin alle legitieme stakeholders een plaats krijgen (al dan niet met stemrecht) en 
wordt aandacht besteed aan het evenwicht binnen het paritair beheer, ofwel wordt een 
verantwoording gegeven waarom enkel aan bepaalde stakeholders het voorrecht wordt 
gegeven in het beheerscomité van een bepaalde OISZ te zetelen met opnieuw bijzondere 
aandacht voor het evenwicht van de belangen binnen het beheersorgaan. Als dat evenwicht 
tussen belangen er niet meer is, kan even goed worden afgestapt van het paritair beheer. 

303. Ook de KSZ kent een bijzonder beheer: naast vertegenwoordigers van werkgevers- en 
werknemersorganisaties, bestaat het beheersorgaan uit een aantal vertegenwoordigers van het 
nationaal intermutualistisch college (NIC) en van de OISZ487. Bijzonder aan dit beheer is dat 
de leden niet allen (steeds) stemgerechtigd zijn: de vertegenwoordigers van het NIC en van de 
OISZ hebben een raadgevende stem, al hebben de vertegenwoordigers van het NIC toch 
uitzonderlijk stemrecht aangaande de materies die hen rechtstreeks of onrechtstreeks 
aanbelangen. In dit geval zou het niet opportuun zijn de stemming met een gewone 
meerderheid te laten verlopen omdat dan de stem van de NIC vertegenwoordigers zomaar kan 
genegeerd worden; de stemming wordt aangenomen met een twee derde meerderheid van het 
aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 

                                                
484 Net zoals de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en de vertegenwoordigers van de ziekenfondsen 
en landsbonden worden vijf plaatsen in deze Raad aan representanten van de overheid voorbehouden. Daarnaast 
zetelen er acht leden in deze Raad die de zorgverleners vertegenwoordigen (art. 15 Ziekteverzekeringswet). 
485 Zoals het vaststellen van de jaarlijkse begrotingsdoelstellingen, het waken over een financieel evenwicht van 
de verzekering voor geneeskundige verzorging en het toezicht uitoefenen over de overeenstemming van de 
overeenkomsten en akkoorden met de begroting. 
486 Art. 2 Wet Overzeese Sociale Zekerheid. 
487 De vertegenwoordigers van de openbare instellingen van sociale zekerheid worden voorgedragen door de 
ministers bevoegd voor (de bepaalde) sociale zekerheid(stak) (art. 4bis). Het aantal vertegenwoordigers van het 
NIC en de OISZ is de helft van het aantal vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers in het 
beheerscomité van de KSZ. 



 160 

304. Ten slotte bestaat ook een ‘impliciet’ uitgebreid beheerscomité via vertegenwoordigers 
van werkgeversorganisaties, die eveneens als vertegenwoordigers van de andere 
belanghebbenden kunnen beschouwd worden. Zo zetelen in het beheerscomité van het FAO 
ook vertegenwoordigers van verzekeraars en zijn binnen het beheerscomité van de RKW 
bepaalde werkgeversvertegenwoordigers eveneens directeur van een kinderbijslagfonds. 

305. Gedragen paritair beheer? – De ratio legis van het paritair beheer van de beheerscomités 
van de OISZ waren (bij de invoering ervan) naast het beperkt houden van de macht van de 
Staat op vlak van de sociale zekerheid en de socialezekerheidsuitvoering, het feit dat de 
uitkeringen gefinancierd werden door de bijdragen van de werkgevers en de werknemers en 
deze dus als belangrijkste stakeholders moeten worden gekwalificeerd488, een garantie dat 
geen verhoging van de bijdragen met andere dan socialezekerheidsbelangen als doel opgelegd 
werden door de Staat en een garantie voor de privaatrechtelijke inrichters op een blijvende 
plaats binnen de wettelijke sociale zekerheid. Deze wettelijke garantie van de overheid dat 
sociale zekerheid niet werd ‘losgemaakt’ van de private initiatiefnemers was noodzakelijk om 
het maatschappelijk draagvlak en de solidariteitsbereidheid te vinden bij de burger/sociaal 
verzekerde. 

Vandaag kunnen vragen worden gesteld bij dit paritair beheer. Vormt het nog het draagvlak 
van de sociale zekerheid voor de maatschappij? De vraag naar solidariteitsbereidheid is 
immers verschoven naar een ander niveau, namelijk naar het niveau van de staatshervorming 
en de discussie rond regionalisering van de sociale zekerheid enerzijds en op het niveau van 
de inhoudelijke privatisering van de verzekering tegen een aantal sociale risico’s anderzijds. 
Zij lijkt niet langer haar basis te vinden in de vertegenwoordiging van de sociaal verzekerde in 
de OISZ. De vraag kan echter gesteld worden naar de bereidheid van de werkgevers om 
bovenop het brutoloon hoge werkgeversbijdragen te betalen in een systeem waarin zij zelf 
niet meer betrokken worden. Evenwel kan de betrokkenheid die blijft bestaan in het meer 
overkoepelende niveau en het beleidsniveau zoals in de Nationale Arbeidsraad voldoende zijn 
voor een blijvende bereidheid om bij te dragen aan het socialezekerheidssysteem. 

306. Het paritair beheer vormt evenmin nog de basis voor het maatschappelijk draagvlak van 
de sociale zekerheid; dit draagvlak bestaat uit het gegroeide vertouwen van de werkende 
bevolking in het socialezekerheidssysteem, de Staatsgarantie en het besef van de waarde van 
de uitkeringen. Het nut van een basisstelsel van sociale zekerheid wordt zelden in vraag 
gesteld, al blijft de discussie naar ‘inhoudelijke’ privatisering een (beperkte) plaats binnen het 
politiek debat behouden.489 

307. Verwaterd beheer – Bovendien is het paritair beheer zelf in vraag komen te staan door 
het verwateren van de bevoegdheden en het in vraag stellen van de representativiteit van de 
actoren van het paritair beheer, als gevolg van de wijzigende maatschappelijke verhoudingen. 

                                                
488 Contra: L. TROCLET, De sociale zekerheid in België, deel I Algemene vraagstukken inzake sociale 

zekerheid, Brussel, Solvay-instituut voor Sociologie, 1958, 122-123. 
489 Deze discussies en plannen leveren doorgaans weinig concrete resultaten op. In België is er geen duidelijke 
privatiseringstendens in de sociale zekerheid zoals dit in andere landen – Nederland bijvoorbeeld – het geval is, 
behalve dan door de (fiscale en sociale) aanmoediging op vlak van aanvullende sociale verzekeringen. Zie 
hiervoor Y. STEVENS, “ De privatisering van de sociale zekerheid: van basisrecht tot handelswaar?”, in D. 
SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm, 

liber amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 439-455. 
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De verwaterde bevoegdheid van het paritair beheer tastte eveneens dit paritair beheer als 
draagvlak van de sociale zekerheid aan. Er is immers slechts sprake van betrokkenheid in het 
beheer door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers indien er ook daadwerkelijk een 
inspraakbevoegdheid is.490 Deze inhoudelijke betekenis van het paritair beheer zelf is – zoals 
VAN LANGENDONCK beschrijft – in de loop van de jaren enorm afgezwakt: “van echte 
beheersorganen zijn zij geworden tot uitvoeringsorganen. De werkelijke beheerstaken, zoals 
het bepalen van de hoogte van de uitkeringen, zijn overgenomen door de regering en het 
parlement”.491 Het beheerscomité van de OISZ blijft vandaag bevoegd voor het administratief 
en operationeel beheer van de sectorale beheersinstelling, maar niet meer voor het (financieel) 
beheer van de sector, dat meer en meer aan de Staat werd overgedragen. Bovendien gebeurt 
dit administratief en operationeel beheer vaak gedeconcentreerd492 en onder het toezicht van 
een regeringscommissaris en kan deze bevoegdheid nog beperkt worden via het 
‘dwangtoezicht’ van de bevoegde minister (infra randnr. 1084). De financiële 
verantwoordelijkheid van het paritair beheer van de OISZ is verdwenen, in een eerste fase via 
de oprichting van een Fonds voor Financieel evenwicht en in een volgende stap via de 
inrichting van het ‘Globaal beheer’ van de sociale zekerheid, dat het beheer van de eigen 
financiële reserves weggenomen heeft van de verschillende beheerscomités en heeft 
toegekend aan het in het kader van het Globaal beheer opgerichte beheerscomité sociale 
zekerheid (infra randnr. 879).493 De begroting van elke OISZ wordt dan wel voorgesteld door 

                                                
490 P. STOUTHUYSEN, “Waarom de burgers niet meer meedoen. De crisis van de democratie in perspectief 
gezet”, in B. HUBEAU en M. ELST (eds.), Democratie in ademnood?, Brugge, die keure, 2002, 13 en 15. 
VAN WOLDE maakt een onderscheid tussen inspraak met betrekking tot onderwerpen met een beleidsmatig 
karakter, onderwerpen met een uitvoerend karakter en onderwerpen met een beheersmatig karakter. 
Onderwerpen met een beleidsmatig karakter zijn dan de onderwerpen met betrekking tot de algemene 
uitgangspunten met betrekking tot de totstandkoming, de wijziging en de uitvoering van de 
socialezekerheidswetgeving betreffen. De tweede categorie betreft onderwerpen met een uitvoerend karakter, 
namelijk onderwerpen die de concretisering van algemene uitgangspunten in individuele besluiten of andere 
individuele gevallen betreffen. De derde categorie betreft onderwerpen met beheersmatig karakter; het gaat 
hierbij niet dermate om de wet- en regelgeving zelf en de uitvoering daarvan, maar wel om de organisatie van de 
instelling die de uitvoering van de sociale zekerheid verzorgt (E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de 

sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 162-163). 
491 J. VAN LANGENDONCK, De onzekere sociale zekerheid, Leuven, Davidsfonds, 1981, 43-44.; J. 
VANLANGENDONCK, “De ontstaansgeschiedenis van het Handvest van de Sociaal Verzekerde”, in J. PUT 
(ed.), Het handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die 
keure, 1999, 3-5; J. VAN LANGENDONCK, “Pre-advies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE. en 
D. VOORHOOF (eds), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 110 en 115. Zie ook M. 
DELHUVENNE, “Organisatie”, in M. DELHUVENNE, R. DILLEMANS, H. NYS, J. PETIT, K. 
SCHUTYSER, D. SIMOENS en J. VAN LANGENDONCK (eds.), De hervorming van de ziekteverzekering, 
van de wet Leburton tot de voorstellen Dehaene, Antwerpen, Kluwer, 1984, 29-30. 
492 De OISZ kennen een interne deconcentratie, wat inhoudt dat bepaalde bevoegdheden worden toegewezen aan 
ambtenaren die aan het centraal bestuur verbonden zijn. Zo worden de OISZ beheerd door een beheerscomité, 
maar het dagelijks beheer wordt, via een maatregel van interne deconcentratie, toegewezen aan de 
administrateur-generaal die wel ondergeschikt blijft ten aanzien van het beheerscomité. Naast interne 
deconcentratie zijn er OISZ waarbinnen ook externe deconcentratie een rol speelt, dit is het geval wanneer 
bepaalde bevoegdheden toegewezen worden aan ambtenaren van buitendiensten van eenzelfde administratie. Zo 
beslissen de gewestelijke bureaus van de RVA over het recht op werkloosheidsuitkering en voert de HVZ haar 
opdracht uit via gewestelijke diensten (I. OPDEBEEK, Sociale architectuur, Brugge, die keure, 1987, 19). 
493 Een nieuw globaal beheerscomité werd opgericht ter advisering van de regering aangaande dit globaal beheer; 
een orgaan wat weinig bevoegdheden heeft buiten het beheer van de thesaurie van het geheel van de instellingen, 
dat betekent dat het beheer van de financiële reserves aan het eigen beheer werd onttrokken (J. VAN 



 162 

de administrateur-generaal en het beheerscomité; de uiteindelijke beslissing ligt bij de 
verantwoordelijke regering, bij de opmaak van de (algemene) begroting en bij de Kamer die 
de Begroting monocameraal goedkeurt. 

308. De OISZ kunnen wel een zekere invloed op het socialezekerheidsbeleid uitoefenen via 
de advies- en voorstelbevoegdheid. De beheerscomités zijn bevoegd voorstellen te doen met 
betrekking tot de wetgeving van hun sector, waarbij dit voorstel moet gepaard gaan met een 
financieringsplan (indien het voorstel bijkomende financiële lasten tot gevolg heeft)494, en is 
de regering verplicht advies in te winnen bij de sociale partners bij voorstellen tot wijziging in 
de regelgeving van een bepaalde socialezekerheidssector.495 Deze advies- en 
voorstelbevoegdheid van de vertegenwoordigers in de beheerscomités is net zoals de andere 
bevoegdheden van het paritair beheer verwaterd. Dit advies wordt vaak niet gevraagd omwille 
van ‘hoogdringendheid’ of niet gericht tot het beheerscomité, maar tot de Nationale 
Arbeidsraad (of de Hoge Raad voor de Middenstand wat betreft het sociaal statuut 
zelfstandigen), waarin vertegenwoordigers van dezelfde organisaties zetelen. Waar bij de 
invoering van de wettelijke sociale zekerheid niet om de sociale partners heen kon gegaan 
worden en zeker wat betreft de legitimatie en het sociaal draagvlak van sociaalrechtelijke 
beslissingen een goedkeuring in de vorm van een positief advies door het beheerscomité van 
de betreffende socialezekerheidssector of van de Nationale Arbeidsraad moreel noodzakelijk 
was, is deze adviesprocedure vandaag vaak formaliteit.496 DRUYTS merkt terecht op dat deze 
advies- en voorstelbevoegdheid nooit heeft ingehouden dat de sociale partners het beheer en 
de regelgeving van de sector op zich namen; steeds was een derde partij nodig, namelijk de 
regering of het Parlement, afhankelijk van het niveau waarop de wetgeving sensu lato werd 
genomen.497 

309. Geherwaardeerd beheer? – Het beheer van de paritaire instellingen werd de voorbije 
jaren gemoderniseerd, door de omvorming van socialezekerheidsparastatalen tot OISZ en de 
Copernicushervorming, hoewel deze laatste wat betreft het beheer van de instellingen minder 
binnen de sociale zekerheid heeft plaatsgevonden omdat de moderniseringsstap hier reeds 
voorbereid en deels gezet was door de invoering van de bestuursovereenkomsten en het 
hieruit voortvloeiende contractueel karakter tussen de Staat en de OISZ. Deze modernisering 
vond plaats zonder hierbij de paritaire beheersvorm te wijzigen, of zelfs maar in vraag te 
stellen; meer nog het verslag aan de Koning bij Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen stelt dat een nieuw werkkader wordt ingericht “binnen het 
kader van het paritair beheer, dat wordt versterkt en geresponsabiliseerd”.498 Het paritair 
beheer van de OISZ werd door de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen 
                                                                                                                                                   
LANGENDONCK, “Pre-advies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE. en D. VOORHOOF (eds), 
En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 116) 
494 Bv. art. 12, 9° en art. 22 Ziekteverzekeringswet; art. 53 Pensioenwet Werknemers; R. ELST, “De paritaire 
beheersorganen op het stuk van sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1970, 715-716; M. MAGREZ, “Het openbaar 
beheer van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1968, 226. 
495 Art. 54 Pensioenwet Werknemers. 
496 J. VAN LANGENDONCK, “Pre-advies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE. en D. 
VOORHOOF (eds), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 118. 
497 R. DRUYTS, “Paritair beheer”, TBP 2000, 680. 
498 Verslag aan de Koning bij K.B. 7 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van 
de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels, B.S. 30 april 1997, 
1047. 
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bevestigd in zijn bestaan. Als OISZ kregen de publiekrechtelijke instellingen meer 
zelfstandigheid, al is dit erg beperkt gebleven aangezien de regeringscommissarissen toezicht 
blijven uitoefenen (infra randnr. 1087). Bovendien werd hun autonomie en de bijhorende 
bevoegdheid – beperkt – uitgebreid. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat het in de 
bestuursovereenkomsten opnieuw gaat om een beheersbevoegdheid over de instellingen, zoals 
over de gebouwen, het interne – door de overheid toegekende – budget en het personeel, maar 
niet om de socialezekerheidsstelsels zelf (infra randnr. 619).499 

De politieke overheid blijft bevoegd voor het bepalen van het sociaal beleid, met eerbiediging 
van de overlegprocedures met de sociale partners, en voor het toekennen van opdrachten aan 
de socialezekerheidsinstellingen. Toch worden in de bestuursovereenkomsten ook een aantal 
inhoudelijke bepalingen opgenomen, zodat hier misschien een beperkte herwaardering van het 
paritair beheer is terug te vinden.500 Bovendien werd tijdens de Copernicushervorming binnen 
de sociale zekerheid (Copersoc) veel aandacht besteed aan de OISZ en hun positie binnen het 
organieke socialezekerheidsbeleidskader.501 Het ad hoc beleidsoverleg tussen het beleid en de 
OISZ werd door Copersoc meer gestructureerd, via formele overlegkanalen tussen de FOD 
Sociale Zekerheid en de OISZ.502 

310. Representatief beheer – Naast het probleem van de afkalving van de bevoegdheden, en 
dit ondanks de modernisering via de bestuursovereenkomst en de Copernicushervorming, 
wordt het draagvlak van het paritair beheer vandaag beperkt door het toenemend aantal niet 
vertegenwoordigde stakeholders enerzijds en door de verminderde representativiteit van de 
vertegenwoordigers die zetelen in de paritaire beheersorganen anderzijds. 

Onder voorbehoud dat de belangen van de betrokkenen daadwerkelijk worden 
vertegenwoordigd, zorgt een beheer, waarin de belanghebbenden worden vertegenwoordigd, 
voor een ‘democratisch effect’503 en een democratische legitimiteit504, zij het met het risico 
van eenzijdige belangenbehartiging.505 Dit voorbehoud kan vandaag evenwel terecht zijn. De 

                                                
499 J. VAN LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE en D. 
VOORHOOF (eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 107. 
500 Een interessante bepaling is bijvoorbeeld de gedragsregel dat de socialezekerheidsinstelling doorzichtige en 
eenvormige objectieve criteria opstelt voor de (zeldzame) gevallen waarin de geldende reglementering met 
betrekking tot individuele beslissingen een bepaalde beoordelingsmarge toestaat. Zo kan de instelling duidelijk 
aangeven hoe zij invulling geeft aan een aantal vage normen, bijvoorbeeld waar sprake is van 
‘behartigenswaardigheid’ (J. PUT, “Bestuursovereenkomsten openbare socialezekerheidsinstellingen”, T.v.W. 
2002, 278; V. VERDEYEN, “De techniek van de bestuursovereenkomst in de sociale zekerheid”, in 
INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT (ed.), Sociale bescherming op nieuwe paden. Liber memorialis 

Béatrice Van Buggenhout, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 437). 
501 A. LEGRAIN en K. VERHOEST, “Inrichting van de beleidsondersteunende functie in de sector van de 
sociale zekerheid in België”, in M. BRANS, D. VAN COPPENOLLE, K. VERHOEST en A. LEGRAIN (eds.), 
De inrichting van de beleidsondersteunende functie in een verzelfstandigd overheidslandschap: internationale 

verkenning, 2003, Leuven, Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek – Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 112-
134. 
502 K. VERHOEST, A. LEGRAIN en G. BOUCKAERT, Over samenwerking en afstemming, Gent, Academia 
Press, 2003, 255-256. 
503 G. CRAENEN, “Zelfstandige besturen in België”, in X. (ed.), Zelfstandige besturen in België en Nederland, 
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1980, 31-32. 
504 P. ORIANNE, “Perspectives d’évolution du droit de la décentralisation par services”, A.P.T. 1979, 22. 
505 R. ELST, “De regeling der rechtspositie en der bevoegdheden van de regeringscommissarissen bij de 
beheerscomités van de instellingen van openbaar nut”, R.W. 1965-66, 1282. 



 164 

vraag waar men dus niet om heen kan, is of dit door de wetgever herbevestigde paritair 
beheer, waarop de administratieve structuur van de sociale zekerheid rust, vandaag nog wel 
representatief is voor de sociaal verzekerden. In eerste instantie is het beheer door 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers niet meer even representatief als bij het 
ontstaan van de sociale zekerheid voor de aangeslotenen. Het ontbreekt immers aan aandacht 
voor de (juridische) vertegenwoordiging van de andere categorieën dan werknemers en 
werkgevers, die onder het uitgebreide toepassingsgebied van bepaalde sectorale 
reglementeringen zijn komen te staan. De nieuwe groepen van sociaal verzekerden (ontstaan 
door de uitbreiding van het toepassingsgebied) worden niet vertegenwoordigd in het beheer 
van de OISZ. Het gaat hierbij voornamelijk om de meest kwetsbare en sociaal zwakste sociaal 
verzekerden, zoals de vertegenwoordiging van arbeidsongeschikten, gerechtigden op 
invaliditeitsuitkering of tegemoetkoming aan personen met een handicap, gepensioneerden en 
weduwen/weduwnaars. 

311. Indien de vertegenwoordiging gebaseerd is op de actoren die instaan voor de 
financiering van de sociale zekerheid, ontbreken er eveneens stakeholders. De 
socialezekerheidsuitkeringen werden oorspronkelijk betaald van de werkgevers- en 
werknemersbijdragen. Steeds meer zijn echter ook belastingen en bijzondere 
financieringsbronnen aan de bron van de uitkeringen komen te liggen506, wat de ruimere 
invloed van de Staat verklaart. Toch is de Staat niet als stemgerechtigd lid vertegenwoordigd 
in het beheerscomité. Bovendien is het beheer paritair, wat niet zo is voor de bijdragen; deze 
verschillen van sector tot sector, maar zijn nooit 50/50 verdeeld tussen de werkgever en de 
werknemer. Ook zijn er een aantal bijzondere partijen in het beheerscomité, die niet 
financieren (RKW en RIZIV). Dus ook de financiering voldoet niet meer als legitieme basis 
van de paritaire beheersidee. Daarenboven wordt het paritair beheer gelegitimeerd door het 
machtsevenwicht tussen alleen werkgevers en werknemers, wat in de uitgebreide 
beheerscomités in bepaalde socialezekerheidssectoren niet meer vanzelfsprekend is.507 

Daarnaast kan de interne representativiteit van de werknemers- en 
werkgeversvertegenwoordigende instellingen die in de beheerscomités van de OISZ zetelen, 
in vraag worden gesteld. Juridisch zijn de drie grote vakbonden representatieve organisaties; 
zij voldoen immers aan de wettelijke voorwaarden om gekwalificeerd te worden als 
representatieve werknemersorganisaties.508 De formele representativiteit is afhankelijk van 
een geografisch en een kwantitatief criterium en een criterium dat verwijst naar andere 

                                                
506 “In de jaren ’80 is dan een denaturering opgetreden van het bijdragesysteem, door de invoering en later de 
proliferatie van maatregelen van bijdragevermindering en van nieuwe solidariteitsbijdragen. Deze ontwikkeling 
heeft aan de sociale bijdragen hun parallellisme met het recht op uitkeringen, en dus hun karakter van 
verzekeringsbijdragen ontnomen. En dus kunnen zij niet meer als verantwoording dienen voor het toekennen van 
hogere uitkeringen aan sommige verzekerden, tegenover lagere voor anderen. Dit is nog minder het geval 
wanneer die uitkeringen bovendien gedeeltelijk uit de algemene middelen of door bijzondere heffingen 
gefinancierd worden, in plaats van door bijdragen” (J. VAN LANGENDONCK, “een rechtmatige financiering 
van de sociale zekerheid”, T.S.R. 2005, 230). 
507 B. GABELLIERI, “De paritaire vertegenwoordiging toegepast op de pensioenverzekering en de aanvullende 
ziekteverzekering in Europa”, B.T.S.Z. 2001, 984. 
508 Met toepassing van de wet van 5 december 1968 worden als representatieve werknemersorganisaties 
aangemerkt: de interprofessionele organisaties van werknemers die voor het gehele land zijn opgericht en die in 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd zijn. Zij moeten 
bovendien minstens 50000 leden tellen (art. 3 wet 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, B.S. 15 januari 1969, err. B.S. 4 maart 1969). 
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wetgeving, namelijk deze van toepassing op de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Deze wetgeving stelt geen nieuwe wettelijke criteria als 
voorwaarde, maar wel de erkenning door de Koning. Met andere woorden bepaalt de 
politiek509 welke instellingen representatief zijn voor de werknemers.510 De machtige positie 
van deze vertegenwoordigende instanties en de beperkte keuze van de werknemers roepen 
ernstige vragen op bij de actualiteit van het juridische representativiteitsbegrip en de waarde 
en invloed op het sociaal vlak die aan deze juridische representativiteit worden gekoppeld, 
zonder dat voorwaarden gesteld worden aan de wijze waarop deze instellingen hun taak 
uitvoeren. 

Deze juridische representativiteit zegt evenwel niets over de feitelijke representativiteit. Er 
zijn geen (juridische) garanties dat de juridisch representatieve vertegenwoordigende 
instanties zich ook zo gedragen en zich uitdrukken zoals de meerderheid van de aangeslotenen 
dit wenst.511 “Het is immers niet uitgesloten dat een organisatie met veel leden leiders heeft 
die om verschillende mogelijke redenen, geen rekening houden met de verwachtingen van 
hun leden”.512 “Daarbij komt dat de vakbonden en de werkgeversorganisaties steeds dezelfde 
experts afvaardigden naar de beheerscomités. Deze experts ontmoetten elkaar in zowat elk 
van de bestaande comités. Zij gingen zich veel meer als technische beheerders dan als 
vertegenwoordigers van hun achterban gedragen”.513 

Deze juridische representativiteit verwoordt evenmin het zich ‘vertegenwoordigd voelen’ van 
de sociaal verzekerden of de werkgevers.514 De syndicalisatiegraad bij de representatieve 
vakbonden is evenwel op het einde van de 20ste en aan het begin van 21ste eeuw in België niet 
gedaald, integendeel; zelfs indien de niet-werkende aangeslotenen worden geneutraliseerd. De 
rol als uitbetalingsinstelling zorgt immers voor heel wat aansluitingen bij een vakbond van 
zodra de sociaal verzekerde werkloos wordt of op een andere manier door de 
werkloosheidsverzekering, zoals via het brugpensioen, wordt vergoed.515 Hoewel de 
syndicalisatiegraad niet is afgenomen, vinden toch heel wat sociaal verzekerden (60%) de 

                                                
509 Wet 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, B.S. 27 september 1948; wet 29 mei 1952 
tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, B.S. 31 mei 1952. 
510 Art. 3 wet 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, B.S. 15 
januari 1969, err. B.S. 4 maart 1969. 
Het Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO), de middenstandsorganisaties Unie van Zelfstandige 
Ondernemers (Unizo) en Union des Classes Moyennes (UCM) en de Boerenbond, de Fédération Wallonne de 
l'Agriculture (FWA) en de Confederatie van Social-Profit Ondernemingen (CSPO) zijn vertegenwoordigd in de 
NAR (http://www.cnt-nar.be). 
511 R. ELST, “De paritaire beheersorganen op het stuk van sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1970, 718-719. 
512 P. NAMOTTE, “Representativiteit van de vakorganisaties: enkele bedenkingen”, HRToday 4 oktober 2005, 
http://www.hrtoday.be. 
513 J. VAN LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE en D. 
VOORHOOF (eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 107. 
514 DORSSEMONT benoemt deze representativiteit als een empirisch gegeven van sociale aard. “De 
representativiteit impliceert een feitelijke relatie tussen een organisatie en een groep van werknemers waarvan ze 
de belangen verdedigt. Een organisatie wordt als representatief beschouwd indien zij aan een geheel van 
eigenschappen, hoedanigheden of kenmerken beantwoordt die haar tot een betrouwbare of gezaghebbende 
woordvoerder maken van wat er leeft onder de groep van personen, niet noodzakelijk leden, die zij heeft te 
vertegenwoordigen” (F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve 

werknemersorganisaties, Brugge, die keure, 2002, 146). 
515 K. VAN DAELE, “De Belgische syndicalisatiegraad: opnieuw aan de beter hand?”, Over-werk 2002, 157-
162. 
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vakbonden als instellingen achterhaald en weten heel wat werknemers niet wat de precieze 
taken van de vakbonden zijn.516  

312. Het afbrokkelend representatief aanvoelen517 zou ook kunnen worden afgeleid uit de 
afzonderlijke organisaties die ontstaan om de belangenbehartiging te verdedigen518, zoals 
gezinsbonden, ouderenverenigingen, verenigingen van (ouders van) personen met een 
handicap, patiëntenverenigingen... Bovendien kan de vraag gesteld worden in hoeverre de 
werklozen vertegenwoordigd worden door werknemersorganisaties. Hoewel de 
syndicalisatiegraad van de niet-werkenden (passieven) en werklozen hoog is519, is dit geen 
bewijs van het zich vertegenwoordigd voelen, aangezien deze vakbonden zich in een quasi-
monopoliepositie op het vlak van de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen bevinden. 
De interne organisatie van de vakbonden is zowel organisatorisch520 als inhoudelijk gericht op 
betaalde arbeid, terwijl de belangen van de werknemer en de uitkeringsgerechtigden vaak 
verre van identiek zijn.521 

313. Actuele bestaansgrond – Het paritair beheer is steeds als historisch compromis 
beschouwd en niet als actueel sturingsinstrument. Zo is er geen aandacht voor de efficiëntie 
van het paritair beheer, buiten dan de wettelijke regeling van dwangtoezicht indien een 
bepaalde beslissing niet wordt genomen door het beheerscomité. Bovendien zijn deze 
beheerscomités niet noodzakelijk gevuld met dé specialisten terzake522, noch met 
representatieve vertegenwoordigers.  

Enerzijds kunnen vragen worden gesteld bij het representatief karakter van de vakbonden, 
anderzijds kan niet anders dan worden vastgesteld dat de bestaansgrond van het paritair 
beheer vandaag moeilijk terug te vinden is. Als het paritair beheer de uitkeringsgerechtigden 
op sociale zekerheid wil vertegenwoordigen, is er geen reden om de vertegenwoordigers van 
werkgeversorganisaties op te nemen in de beheersorganen van de OISZ. Wanneer men 
evenwel het beginsel aanvaardt dat het beheer van de openbare socialezekerheidsinstellingen 

                                                
516 X., “60 % van de Belgen vindt vakbonden achterhaald”, Trends 30 april 2008, 
http://www.trends.be/nl/economie/beleid/4-1408-47669/60-procent-van-belgen-vindt-vakbonden-
achterhaald.html. 
517 Wanneer gewerkt wordt met belangenorganisaties, is het contact met de achterban belangrijk; dit contact van 
de participanten met de achterban loopt in twee richtingen: enerzijds kan verwacht worden van de participanten 
dat zij de achterban informeren en anderzijds dient het oordeel van de participant gevoed te worden door de 
achterban. Ook de werving van de participanten bepaalt de representativiteit (E. VAN WOLDE, 
Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 155-157). 
518 J. VAN LANGENDONCK, “De ontstaansgeschiedenis van het Handvest van de Sociaal Verzekerde”, in J. 
PUT (ed.), Het handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, 
die keure, 1999, 3-5; G. LOOSVELDT en B. VAN BUGGENHOUT, “Corporate governance en het 
cliëntenprespectief in het welzijnsrecht”, T.S.R. 2001, 60; E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de sociale 

zekerheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 40. 
519 K. VAN DAELE, “De Belgische syndicalisatiegraad: opnieuw aan de beter hand?”, Over-werk 2002, 157-
162. 
520 Er bestaan geen aparte bonden voor de uitkeringsgerechtigden (E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de 

sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 40). 
521 R. VLEK, Inactieven in actie: belangenstrijd en belangenbehartiging van uitkeringsgerechtigden in de 

Nederlandse politiek 1974-1994 Groningen, Wolters-Noordhoff, 1997, 263. 
522 In heel wat OISZ wordt het paritair beheerscomité bijgestaan door technische comités, door de Koning 
opgericht na advies van het beheerscomité; zij verschaffen informatie of advies over bijzondere themata en 
problemen. 
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in handen van de belanghebbenden moet zijn, lijkt het moeilijk te verantwoorden dat de 
overheid niet rechtstreeks bij het beheer wordt betrokken, maar alleen met het toezicht belast 
wordt523 en dat ook de andere stakeholders naar aanleiding van het quasi universele 
toepassingsgebied van een aantal sectoren niet wordt betrokken bij het beheer. Hetzelfde geldt 
wanneer in de financiering van de sociale zekerheid de verantwoording wordt gezocht voor de 
keuze van sectorale beheerders, aangezien de sociale zekerheid vandaag gedeeltelijk via 
belastinggelden gefinancierd wordt. Het paritair beheer kan ook niet steunen op de 
democratie: er is geen evenredige vertegenwoordiging op basis van de getalsterkte van de 
werkgevers- en de werknemersorganisaties. Bovendien is niet elke sociaal verzekerde 
gesyndiceerd en is niet elke werkgever aangesloten bij een werkgeversorganisatie.524  

De bestuursovereenkomsten hebben met het streven naar meer kwaliteit wel de legitimiteit 
van het beheer van de OISZ willen versterken, maar aangezien hier de kwaliteit van het 
beheer binnen de bestaande bevoegdheid wordt geviseerd, en slechts bij uitzondering, een 
zeer beperkte bijkomende bevoegdheid aan de OISZ werd toegekend, lijkt ook de rechtsfiguur 
van de bestuursovereenkomst niet afdoend te zijn. 

314. Waaraan niet voorbij kan gegaan worden, is het feit dat werkgevers en werknemers 
stakeholders zijn van de sociale zekerheid en dat participatie als een van de elementen van 
goed bestuur naar voor wordt geschoven. Het gaat om stakes die vaak tegenstrijdig zijn, zoals 
met betrekking tot de financiering, die voor het grootste deel door de werkgevers gebeurt 
terwijl de uitkeringen naar de werknemers gaan; maar die ook vaak gelijklopend zijn, zoals bij 
verzet tegen verhoging van de socialezekerheidsbijdragen.525 Zowel tegenstrijdige als 
gelijklopende belangen zijn belangrijk in het voeren van de discussie. De kans op een 
belemmering van het efficiënt beheer is groter bij een uitgebreider beheer van de OISZ.  

315. Uitgehold sturingsinstrument – In wat voorafgaat, is duidelijk gebleken dat de 
rechtsvorm van de OISZ, gekenmerkt door het paritair beheer, ontstaan is vanuit politieke 
druk, maar eveneens een sturingsinstrument was: door de belanghebbenden zelf een 
beheersfunctie te geven in de socialezekerheidssectoren, kon niet voorbij gegaan worden aan 
de belangen van de belangrijkste stakeholders in de stelsels. Zij zouden ook toezien op de 
kwaliteit van de dienstverlening door de uitvoerende instellingen aangezien zij ook een 
toezichthoudende functie hebben. Vandaag is het paritair beheer verwaterd en als 
sturingsinstrument dus niet meer maatschappelijk gelegitimeerd. Niet enkel kunnen vragen 
worden gesteld bij de representativiteit, maar ook bij de omvang van de bevoegdheid van de 
paritaire beheersinstelling. Een politieke angst om de vraag naar de bestaansreden van het 
paritair beheer te stellen en de hierbij horende angst voor de reactie van het middenveld kan in 
elk geval geen afdoende legitimeringsgrond zijn om het paritair beheer van de OISZ in stand 
te houden. De ‘sociale vrede’ berust niet (meer) bij het al dan niet vertegenwoordigd zijn van 
de stakeholders in de semi-staatsorganen, die al hun inhoudelijke zelfstandigheid door de 

                                                
523 De NAR steunde de eis tot paritair beheer onder meer op de overweging dat de socialezekerheidsinstellingen 
hun inkomsten uitsluitend, hoofdzakelijk of ten minste voor een zeer belangrijk deel putten uit de bijdragen, die 
worden afgehouden op het loon van de werknemers of aan de ondernemingen worden opgelegd. Het kan echter 
niet worden ontkend dat ook de Staat in zeer belangrijke mate tot de financiering van de sociale zekerheid 
bijdraagt en dus logischerwijze ook aan het beheer van de openbare socialezekerheidsinstellingen moet kunnen 
participeren (H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 443). 
524 R. ELST, “De paritaire beheersorganen op het stuk van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1970, 718. 
525 R. ELST, “De paritaire beheersorganen op het stuk van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1970, 720. 
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jaren heen zijn kwijtgespeeld. De sociale zekerheid wordt vandaag niet langer gewaarborgd 
door de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers, maar door de grondwettelijke 
eindverantwoordelijkheid van de Staat. 

AFDELING III.  HET OPLEGGEN VAN EEN RECHTSVORM AAN DE 
PRIVAATRECHTELIJKE INSTELLINGEN 

316. Algemeen – In de meeste sectoren is het rechtstreekse contact met het publiek 
overgelaten aan specifieke (uitbetalings)instellingen, die een privaatrechtelijke vorm hebben, 
waarvoor ook een publiekrechtelijk alternatief bestaat. Aan deze privaatrechtelijke 
instellingen werd – al dan niet als een erkenningsnorm – opgelegd een bepaalde rechtsvorm 
aan te nemen. Het kan dan gaan enerzijds om een bestaande rechtsvorm, zoals de VZW en de 
NV, dan wel om een voor deze instelling bijzonder ontworpen rechtsvorm (sui generis 
rechtsvorm), zoals de ziekenfondsen en de uitbetalingsinstellingen. In een eerste paragraaf 
wordt bekeken of de Staat wel privaatrechtelijke instellingen kan inschakelen in de sociale 
zekerheid. In de hierop volgende paragrafen wordt bekeken enerzijds in hoeverre de keuze 
voor private instellingen een sturing inhoudt en anderzijds in hoeverre de keuze voor de 
verschillende specifieke rechtsvormen een sturingsinstrument is of kan zijn. 

§1. Mogelijkheid 

317. Kan de overheid een bepaalde instelling verplichten een bepaalde privaatrechtelijke 
rechtsvorm aan te nemen wanneer deze een taak van algemeen belang, in casu de sociale 
zekerheid, uitoefent of wenst uit te oefenen? Deze vraag wordt bekeken vanuit het 
Europeesrechtelijk en het internrechtelijk kader.  

318. Europeesrechtelijk kader – Kan de overheid, rekening houdend met de regelgeving van 
Europa, zoals de eengemaakte markt en het verbod de mededinging te belemmeren, 
privaatrechtelijke rechtsvormen opleggen aan de meewerkende socialezekerheidsinstellingen? 
De Belgische sociale zekerheid wordt uitgevoerd enerzijds door publiekrechtelijke 
instellingen en anderzijds door privaatrechtelijke instellingen, voornamelijk in een non-profit 
rechtsvorm. Ad hoc moet bekeken worden of het over sociale zekerheid gaat en of er een 
economische activiteit wordt uitgevoerd. Uit deel III kan besloten worden dat voor de 
uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid, met uitzondering van de 
arbeidsongevallenverzekering, de Belgische sociale zekerheid ook door het Hof van Justitie 
als sociale zekerheid zal worden gekwalificeerd waardoor de schaderichtlijnen niet van 
toepassing zijn. Wel moet in deze uitvoering rekening gehouden worden met de mogelijkheid 
dat de uitvoeringsinstellingen als ondernemingen gekwalificeerd worden, wat mede bepaald 
wordt door de rechtsvorm die zij aannemen. België wordt de vrijheid gelaten de sociale 
zekerheid zelf te organiseren en dus ook de rechtsvorm van de betrokken instellingen te 
bepalen, maar wel met de wetenschap de ‘toets’ van het Europees (mededingings)recht te 
moeten doorstaan van zodra de uitvoeringsinstellingen als ondernemingen gekwalificeerd 
zouden worden. 

De Europeesrechtelijke kwalificatie als ‘universele dienst’ verhindert evenmin het opleggen 
van een bepaalde rechtsvorm aan de instellingen die deze dienst uitvoeren. Europa doet geen 
uitspraak over de wijze waarop de universele dienst moet worden geregeld. Uit de definitie 
valt niet af te leiden dat er één universele dienstverlener moet zijn, noch dat de overheid dit 
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zelf moet verzorgen of dat aan bestaande socialezekerheidsinstellingen kan overdragen. Niet 
het publiek of privaat karakter van de sociale zekerheid dient gevrijwaard te worden, wel de 
betaalbaarheid ervan voor de gebruiker en de kwaliteit als een minimumpakket van 
diensten.526 

319. Internrechtelijk kader – Het feit dat privaatrechtelijke instellingen de sociale zekerheid 
uitvoeren gaat niet in tegen de grondwettelijke eindverantwoordelijkheid van de Staat voor de 
sociale zekerheid. Overheidsbetrokkenheid in de uitvoering van de sociale zekerheid is geen 
noodzakelijke voorwaarde opdat nog sprake zou zijn van een voor sociale zekerheid 
verantwoordelijke overheid. De eindverantwoordelijkheid is er wel wanneer zou blijken dat 
privaatrechtelijke instellingen insolvent zijn. De overheid kan dus kiezen de sociale zekerheid 
publiek, privaat of gemengd uit te voeren en al dan niet te opteren voor de uitvoering door op 
winst gerichte verenigingen. 

Artikel 33 tweede lid van de Grondwet verplicht overheden om hun bevoegdheden en 
belangen in beginsel zelf te behartigen, wat inhoudt dat een ‘verregaande’ overdracht van 
bevoegdheden slechts kan op grond van de wet.527 De wetgever heeft beslist in de wet in te 
schrijven dat bepaalde privaatrechtelijke instellingen betrokken worden bij de uitvoering van 
de sociale zekerheid en dat deze instellingen een bepaalde rechtsvorm moeten aannemen. Het 
behoort tot de bevoegdheid van de wetgever dit wettelijk te bepalen. Dit gaat niet in tegen de 
grondwettelijke verenigingsvrijheid, die personen de vrijheid garandeert zich te verenigen en 
aansluitend hierbij te kiezen in welke rechtsvorm dit gebeurt. De uitvoering van een taak van 
algemeen belang dan wel een openbare dienst verantwoordt de keuze van de wetgever de 
keuzevrijheid van verenigingen wat betreft hun rechtsvorm te beperken. Deze beperking vindt 
ook buiten het algemeen belang (gedeeltelijk) plaats; zo kunnen verenigingen die 
rechtspersoonlijkheid wensen en geen winstoogmerk hebben, geen vennootschapsvorm 
aannemen. De activiteit bepaalt dus in eerste instantie tussen welke rechtsvormen inrichters 
van een bepaalde activiteit kunnen kiezen. Het gaat hier niet om het hanteren van het privaat 
recht door de overheid, zoals bij de bestuursovereenkomst het geval is. De overheid hanteert 
het privaat recht als zij zelf verenigingen dan wel vennootschappen opricht of deelneemt aan 
een vereniging of vennootschap.528 Dat is hier niet het geval. 

320. De Staat heeft niet de verplichting om zodra gekozen voor een bepaalde rechtsvorm, al 
de consequenties van deze rechtsvorm te aanvaarden. De eisen gesteld aan een 
(Europeesrechtelijke) universele dienst, dan wel het bijzondere karakter van de 
(internrechtelijke) ‘openbare dienst’529 en ‘algemeen belang’ doorbreken het 

                                                
526 W. DEVROE, “Universele dienstverlening als grens aan risicoselectie?”, in H. COUSY, H. CLAASSENS en 
C. VAN SCHOUBROUCK (eds.), Competitiviteit, ethiek en verzekering, Antwerpen, Maklu, 1998, 318. 
527 Slechts uitzonderlijk zal een dergelijke bevoegdheidsdelegatie – zonder wettelijke machtiging – worden 
aanvaard. F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2003, 183. 
528 In dat geval dient wel voldaan te worden aan de eisen die uitvoerig beschreven terug te vinden zijn in F. 
VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2003, 118-138. 
529 Grondwettelijk Hof nr. 116/2008, 31 juli 2008, overw. B.5.1, http://www.const-court.be. 
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‘zuiverheidsperspectief’530 en verantwoorden de mogelijkheid van de Staat af te wijken van 
de gemeenrechtelijke regels verbonden aan een bepaalde rechtsvorm.531 

§2. Het opleggen van een privaatrechtelijke rechtsvorm binnen het onderzoekskader 

321. Nadat in de eerste paragraaf werd beschreven dat de sociale zekerheid voor een groot 
deel door privaatrechtelijke instellingen wordt uitgevoerd en dat er juridisch geen probleem is 
de uitvoering uit te besteden aan privaatrechtelijke instellingen, zal in deze paragraaf het 
opleggen van een privaatrechtelijke rechtsvorm als sturingsinstrument worden bekeken. 
Gezien de reeds meermaals aangehaalde geschiedenis van onze Belgische sociale zekerheid, 
is de betrokkenheid van de privaatrechtelijke instellingen in de uitvoering van de sociale 
zekerheid, een taak van algemeen belang, niet het gevolg van een (doelbewust) 
privatiseringsproces en dus ook niet van een doelbewuste sturing. Niettegenstaande het 
gebruik van privaatrechtelijke instellingen geen sturing, maar een politiek compromis is, kan 
het opleggen van een bepaalde rechtsvorm aan de private uitvoeringsinstellingen dit wel zijn. 
In hoeverre kan het opleggen van een bepaalde rechtsvorm aanleiding geven tot sturing door 
de overheid en in hoeverre is een kwalitatieve(re) uitvoering van de sociale zekerheid en 
dienstverlening aan de sociaal verzekerde hiervan het gevolg? 

A. De keuze voor een privaatrechtelijke rechtsvorm 

322. Indirect gebruik van privaat recht – Het laten uitvoeren van de overheidstaak door 
privaatrechtelijke instellingen is niet ongebruikelijk en wordt reeds lang toegepast.532 Vanaf 
het ontstaan van het wettelijk systeem van sociale zekerheid is, naast het toevertrouwen van 
het bestuur van de sociale zekerheid aan publiekrechtelijke instellingen een wettelijke taak 
voorzien voor de privaatrechtelijke instellingen. Deze privaatrechtelijke instellingen binnen 
de sociale zekerheid zijn geen door de overheid opgerichte instellingen, maar (in de (sociale) 
verzekering) functionerende instellingen die door de wetgever ingeschakeld werden in de 
uitvoering van de overheidstaak. 

Een taak kan op verschillende wijzen worden toegekend of opgedragen aan een 
privaatrechtelijke instelling. Direct gebruik van privaatrechtelijke instellingen door de 
overheid gebeurt wanneer de overheid een privaatrechtelijke rechtspersoon opricht met de 
bedoeling om bepaalde overheidstaken aan deze private rechtspersoon over te dragen. Indirect 
gebruik van privaatrechtelijke rechtspersonen maakt de overheid wanneer reeds bestaande 
privaatrechtelijke rechtspersonen in de uitvoering van overheidstaken worden betrokken en – 
meestal deels – in het publiekrechtelijk kader terecht komen via de erkenning, machtiging, 
subsidiëring…533 Het gaat in de sociale zekerheid duidelijk om deze laatste vorm.  

                                                
530 G. CRAENEN, “Samenvattend overzicht van de diskussies”, in X. (ed.), De nieuwe vormen van 

overheidstussenkomst in de ondeneming, Brussel, Bruylant, 1988, 359-361. 
531 S. BAETEN, Grondslagenonderzoek naar het optreden van de overheid als onderneming: een herijkte rol 

van de openbare dienst, doctoraatsthesis Rechtsfaculteit VUB, 2002, 125-127. 
532 L. DERIDDER, “De beheerscontracten in federaal, communautair en gewestelijk perspectief”, in S. 
BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Ondernemingen van publiek recht, Antwerpen, Maklu, 2000, 
269. 
533 G. SCHREUDER, Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen: verzelfstandiging en privatisering in de 

vorm van vennootschappen en stichtingen, Deventer, Kluwer, 1994, 228. 
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323. Oneigenlijke decentralisering – De administratieve structuur van de sociale zekerheid is 
een voorbeeld van een ‘oneigenlijke decentralisering’. Door de sociale zekerheid in een 
wettelijk verplicht en door de overheid ondersteund en gewaarborgd systeem te gieten, heeft 
de Staat de eindverantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid op zich genomen. Dit werd 
bevestigd doordat het recht op sociale zekerheid in de Grondwet werd ingeschreven. Het 
verleggen van de verantwoordelijkheid hield niet in dat deze taak ook gecentraliseerd werd; er 
werd geopteerd de sociale zekerheid blijvend te laten uitvoeren door deze instellingen die ze 
reeds uitvoerden alvorens ze in een wettelijk verplicht kader werd gegoten. De private 
inrichters eisten immers betrokkenheid in ‘hun’ sociale zekerheid en de Staat had 
betrokkenheid nodig om het sociale draagvlak voor de solidariteit te vinden. Een 
decentralisering van de uitvoering van de sociale zekerheid volgde met andere woorden 
onmiddellijk op de centralisering door de invoering van het wettelijk stelsel; meer nog het 
gebeurde in dezelfde (sectorale) basiswetgeving. 

324. Oneigenlijke privatisering – Privatisering kan als een vorm van 
verantwoordelijkheidsherverdeling worden beschouwd534 en is dus niet noodzakelijk een 
situatie waarin de overheid niet langer een bepaalde taak opneemt of er niet langer de 
(eind)verantwoordelijkheid voor draagt en waarbij de taak aan de markt wordt overgelaten.535 
De verantwoordelijkheidsherverdeling kan organiek zijn, namelijk een herverdeling van 
verantwoordelijkheid tussen de Staat en de instellingen zonder dat er inhoudelijk aan het 
sociale beschermingsniveau van de sociaal verzekerde iets verandert, maar kan ook 
inhoudelijk zijn. Zo is het opnemen van kleine risico’s in het verplichte 
ziekteverzekeringssysteem voor zelfstandigen een voorbeeld van de omgekeerde beweging, 
waarbij inhoudelijk de verantwoordelijkheid van de kleine risico’s bij het 
socialezekerheidssysteem (en niet meer bij de zelfstandigen zelf) komt te liggen. Over de 
inhoudelijke verdeling tussen verantwoordelijkheid van de Staat (verplichte verzekering en 
automatische aansluiting) en verantwoordelijkheid van de burger (aanvullende private 
verzekering) gaat het hier niet.536 Hier wordt niet naar de ‘uitkeringsrechten’ van de sociaal 
verzekerde gekeken; enkel naar de organisatie van de sociale zekerheid en in hoeverre er 
daarvoor organieke verschuivingen in de verantwoordelijkheid zijn. 

De privatisering kan ingedeeld worden enerzijds zoals hierboven beschreven in organieke en 
inhoudelijke privatisering, maar ook in horizontale privatisering (of afstoting) en verticale 
privatisering (uitbesteding). Horizontale privatisering of afstoting houdt in dat de volledige 
verantwoordelijkheid van een regeling of een deel van de regeling, bijvoorbeeld het 
bovenminimale deel, wordt overgedragen aan instellingen, los van de Staat (en aan de 
verantwoordelijkheid van die instellingen en van de burger overgelaten). Verticale 
privatisering is dan een uitbestedingswijze van taken van algemeen belang, waarbij de 

                                                
534 Y. STEVENS, “De privatisering van de sociale zekerheid: van basisrecht tot handelswaar?”, in D. SIMOENS, 
D. PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm, liber 

amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 443. 
535 Ook bij het gedeeltelijk overgaan van verantwoordelijkheden naar private rechtspersonen, is er sprake van 
privatisering. 
536 Het instellen van de arbeidsongevallenverzekering (1903) was een vorm van privatisering aangezien deze 
taak werd ‘afgestoten’ door de Staat; het waren de ziekenfondsen die tot dan toe de uitkeringen en medische 
kosten als gevolg van een arbeidsongeval via de ziekteverzekering vergoedden. Dit gebeurde evenwel alvorens 
van echte sociale zekerheid sprake was. 
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eindverantwoordelijkheid bij de Staat blijft, maar de uitvoering (deels) gebeurt door 
privaatrechtelijke instellingen.537  

325. Door de sociale verzekering in te schakelen binnen een stelsel van wettelijke sociale 
zekerheid en in een tweede beweging als sociaal grondrecht in de Grondwet op te nemen, 
ging de eindverantwoordelijkheid voor deze dienstverlening naar de overheid. Een deel 
hiervan werd terug aan de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen overgedragen, 
voornamelijk dan met betrekking tot de directe dienstverlening aan de sociaal verzekerde (al 
was hun bevoegdheid oorspronkelijk ruimer).538 Zo nemen bijvoorbeeld de 
kinderbijslagfondsen de individuele beslissingen omtrent de kinderbijslag, worden de 
uitkeringen in de arbeidsongevallenverzekering gefinancierd door de geïnvesteerde 
werkgeverspremies en door de arbeidsongevallenverzekeraars en worden de 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaald door de ziekenfondsen.539 Indien deze 
dienstverlening niet behoorlijk – volgens de algemene beginselen en de wettelijke regels – 
gebeurt, kan de privaatrechtelijke instelling gedagvaard worden voor de arbeidsrechtbank; de 
Staat kan hiervoor niet worden aangesproken, wat wel het geval geweest was indien de 
uitvoering door de Staat werd verzorgd. Wel kan de Staat worden aangesproken wanneer 
wegens lacunes in de wetgeving, dan wel in de uitvoering bepaalde sociaal verzekerden hun 
uitkering niet kunnen krijgen. Men kan het gebruik van privaatrechtelijke instellingen in de 
uitvoering van de sociale zekerheid aldus kwalificeren als oneigenlijke verticale privatisering, 
waarbij het niveau van privatisering beperkt is en verschilt per sector. Zo is de privatisering in 
de werkloosheid, waar de vakbonden louter uitbetalingsinstellingen zijn, minder verregaand 
dan in de ziekteverzekering, waar de ziekenfondsen een zekere beslissingsbevoegdheid 
hebben. 

326. Algemeen vs. privaat belang – Door privaatrechtelijke instellingen een overheidstaak te 
laten uitvoeren worden twee belangen met elkaar geconfronteerd, namelijk het algemeen 
belang (dat nagestreefd wordt door de overheid(staak)) en het privaat belang van de 
privaatrechtelijke instelling, bepaald door het doel en de statuten.540 Is de behartiging van het 
eigen belang van een privaatrechtelijke instelling in strijd met de behartiging van het 
algemeen belang? Het is moeilijk om twee ‘belangen’ te vergelijken; aangezien het steeds 
                                                
537 F. VAN DEN HEUVEL, Privatisering van sociale inkomensdervingsregelingen, Deventer, Kluwer, 1986, 14. 
538 Ook hier kunnen verschillende graden van privatisering onderscheiden worden. De meest verregaande vorm 
van privatisering zou er in bestaan een private instelling verantwoordelijk te maken voor het geheel of een deel 
van de administratieve taken; dat is in België niet het geval gezien de Staat de grondwettelijke 
verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid heeft. Een minder verregaande privatiseringsvorm is het 
overdragen aan privaatrechtelijke instellingen van de beslissingsbevoegdheid, de financiering en/of de uitvoering 
van een socialezekerheidsstelsel, waarbij voor de beslissingsbevoegdheid een onderscheid kan gemaakt worden 
tussen enerzijds het beslissen over hoe het socialezekerheidsstelsel eruit ziet en anderzijds de individuele 
beslissingen nemen ten aanzien van de sociaal verzekerde (J. HOFFMANS, Veranderingen in de sociale 

zekerheid, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1989, 14). 
539 Enkel voor de pensioensector en de beroepsziekten gebeurt het hele proces op niveau van de Staat, zij het via 
een parastatale instelling. 
540 J. VAN DER PLOEG, Recht in het maatschappelijk middenveld, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1991, 24. 
Het feit dat het rechtspersonenrecht privaat recht is dat het belang van de rechtspersoon en van de 
aandeelhouders/leden van de algemene vergadering centraal stelt, kan in conflict komen met het algemeen 
belang, waaraan een aantal administratiefrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke (rechtbescherming)regels 
verbonden zijn, zoals de openbaarheid van bestuur (vanuit de administratieve Wet Openbaarheid van Bestuur), 
de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de federale ombudsman (vanuit de administratieve Wet 
Ombudsmannen), de hoorplicht (vanuit het Handvest Sociaal Verzekerde)… 
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gaat om de som van deelbelangen.541 Een vereniging die een overheidstaak uitvoert – en per 
definitie niet op winst gericht is – kan geconfronteerd worden met belangen die niet 
noodzakelijk identiek zijn aan het algemeen belang. Zo kunnen de belangen van de 
aangeslotenen bij een specifieke private instelling voorgaan op het streven naar het algemeen 
belang. Dit is geen probleem, aangezien een deelbelang van het algemeen belang wordt 
nagestreefd, meer nog, dit is net eigen aan een systeem waarin privaatrechtelijke instanties 
worden ingeschakeld in de uitvoering van overheidstaken. Eigen aan een VZW of een sui 

generis non-profit instelling is dat het niet op winst gerichte doel van de vereniging centraal 
staat; dat doel loopt voor een groot stuk samen met het algemeen belang, maar is toegespitst 
op een deel van de bevolking, namelijk de aangesloten sociaal verzekerden. De 
verenigbaarheid van het algemeen belang met het vennootschapsbelang is een moeilijker 
vraagstuk; het wordt behandeld in het deel rond het opleggen van een vennootschapsvorm. 

327. Belang van de overheid – Heeft de overheid er belang bij taken van algemeen belang te 
laten uitvoeren door (zowel publiekrechtelijke als) privaatrechtelijke – zelfs commerciële – 
instellingen? Het meest gebruikte argument in de privatiseringsdebatten is een financieel 
argument, de administratieve kost kan hoger liggen omwille van een starre bureaucratie542; 
daarnaast is – of minstens was – het toezicht dat de overheid op zichzelf dient uit te oefenen 
vaak gelijkgesteld met een totale afwezigheid van efficiënt toezicht. De beoordeling van de 
efficiëntie is geen deel van dit onderzoek, maar een noodzakelijke aanvulling van dit 
onderzoek om een volledige beoordeling te maken. In elk geval kan niet zonder meer 
aangenomen worden dat de efficiëntie van privaatrechtelijke instellingen hoger en de hiermee 
(deels) samenhangende kostprijs lager is dan in een administratiefrechtelijk systeem.543 Los 
van economisch en bestuurskundig efficiëntieonderzoek kan dit argument deels weerlegd 
worden, enerzijds door de modernisering van de overheidsdiensten, zoals gebeurd is in het 
Copernicusproject op federaal niveau en het Beter Bestuurlijk Beleidsproject op Vlaams 
niveau, en anderzijds door de hoge kost verbonden aan de specifieke structuur van de 
uitvoering van de sociale zekerheid. Het gaat om private instellingen, die deels in een 
staatsstructuur zijn terecht gekomen en die met verschillende instellingen naast elkaar 
opereren voor één overheidstaak, zodat er onvermijdelijk duplicaties zijn, kosten aan 
overgang van één instelling naar een andere, kosten aan coördinatie en stroomlijning… Deze 
kosten zouden er in mindere mate zijn, moest de uitvoering gebeuren door één (publiek- of 
privaatrechtelijke) instelling.544 In de verantwoording van het bestaan van ziekenfondsen, stelt 
JUSTAERT indirect de noodzaak en het nut van het privaatrechtelijk karakter van andere 
socialezekerheidsuitvoeringsinstellingen in vraag. “Indien ziekenfondsen zouden verschralen 

                                                
541 C. SCHREUDER, Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen, Deventer, Kluwer, 1994, 47. 
542 G. VERHAEGEN, “Vereenvoudiging van de sociale zekerheid”, in INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT 
(ed.), Vereenvoudiging en vermenselijking van de administratieve procedures in de sociale zekerheid, Leuven, 
Rechtsfaculteit, 1975, 21. 
543 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 73; P. BERCKX, “De bestuurlijke 
vernieuwing en het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten”, T.B.P. 1993, 284-285; E. 
SCHOKKAERT, “Economische uitdagingen voor de sociale zekerheid”, in S. KLOSSE (ed.), Sociale zekerheid: 

een ander gezichtspunt. Toekomstperspectief vanuit vier disciplines, Brugge, die keure, 2000, 170-171; P. VAN 
WERSCH, Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen, Alphen aan den Rijn, Samsom, 1979, 
78 –79; WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Het borgen van publiek belang, 

's-Gravenhage, Sdu, 2000, 35, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2545. 
544 P. VAN WERSCH, Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen, Alphen aan den Rijn, 
Samsom, 1979, 78–79. 
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tot loutere uitvoerders van de verplichte ziekteverzekering zou het verenigingskarakter van 
ziekenfondsen zijn zin verliezen. Tevens zou het pluralisme van ziekenfondsen moeilijk 
verder maatschappelijk te verantwoorden zijn indien zij geen ‘supplément d’âme’ kunnen 
bieden in vergelijking met een louter publiekrechtelijke dienst”.545 

Wanneer de overheid beslist privaatrechtelijke rechtspersonen te gebruiken voor de uitvoering 
van taken van algemeen belang, doelt zij hiermee naast op efficiëntie ook op flexibiliteit, 
doelgerichtheid, inspraak door de belanghebbenden, de ontlasting van de overheid… en de 
minder lovenswaardige doelstelling om aan bepaalde overheidsverplichtingen te ontsnappen, 
hoewel dit laatste ‘voordeel’ opgevangen wordt door de functionele invulling van de 
verschillende overheidsbegrippen.546 Deze voordelen zullen in de sociale zekerheid op dit 
moment – voor zover ze er zijn – ‘mooi meegenomen’ zijn, maar lagen niet aan de oorsprong 
van de beslissing de private instellingen in het wettelijke systeem te betrekken; dat was op dat 
moment van de geschiedenis de enige door de bevolking gedragen vorm van sociale 
zekerheid, waarin men bereid was ‘solidariteit’ een plaats te geven. Zijn de voordelen die 
aangehaald worden in de privatiseringsdebatten terug te vinden in de deels door 
privaatrechtelijke instellingen uitgevoerde sociale zekerheid? De aan- of afwezigheid van 
deze voordelen van private inschakeling in de sociale zekerheid, zoals transparantie, 
democratisering, expertise… worden bekeken doorheen dit en de andere hoofdstukken die 
sturingsinstrumenten ten aanzien van de privaatrechtelijke instellingen betreffen. 

328. Besluit – Een systeem van sociale zekerheid dat bestaat vanuit de garantie dat bijdragen 
worden betaald als eerste financieringsbron van deze sociale zekerheid, kan slechts bestaan 
vanuit een maatschappelijk draagvlak en een solidariteit onder de aangeslotenen. Om dit 
maatschappelijke draagvlak te creëren en om (een ruimere) solidariteit in het systeem te 
brengen, was het politiek gezien noodzakelijk het middenveld, dat deels al instond voor de 
private sociale verzekering, te betrekken in de wettelijke sociale zekerheid. De verschillende 
privaatrechtelijke initiatiefnemers werden als wettelijke uitvoerende instellingen erkend en 
hebben nog steeds hun plaats binnen het socialezekerheidssysteem. De politiek maakte 
hiermee een keuze tussen een aantal maatschappijbeelden en opvattingen over sociale 
zekerheid. In een extreem liberaal concept zal de rol van de Staat geminimaliseerd worden; 
opdracht van de Staat is de belemmeringen van de vrijheid van de burger te voorkomen, dan 
wel de opdrachten uitvoeren die het privaat initiatief niet of niet voldoende zelf kan uitvoeren, 
waarbij opnieuw de vrije keuze een centrale plaats blijft innemen. De tegenovergestelde 
opvatting is de socialistische opvatting die de Staat als behoeder van het algemeen belang een 
ruime (zelfs zo ruim mogelijke) rol wil geven om ervoor te zorgen dat het algemeen belang 
blijft voorgaan op andere belangen.547  

                                                
545 M. JUSTAERT en A. VANDEN BUSCHE, “De nieuwe wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden 
van ziekenfondsen”, in LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (ed.), De mutualiteit vandaag 

en morgen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 59. 
546 Zie voor verwijzingen: F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 
2004, 87-89. 
547 J. VAN LANGENDONCK, “Privatiseringstendensen in de sociale zekerheid”, in B. CANTILLON, H. 
DELEECK, G. DOOGHE, J. MOMMAERST, I. NICAISE, D. SIMOENS, F. SPINNEWYN, B. VAN 
BUGGENHOUT en J. VAN LANGENDONCK (eds.), Actuele uitdagingen voor de sociale zekerheid, Brugge, 
die keure, 1989, 53-54; I. OPDEBEEK, Sociale architectuur, Brugge, die keure, 1987, 20-21. 
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DEVROE stelt terecht dat – in het licht van de sociale zekerheid als universele dienst – de 
discussie niet dient te gaan over het al dan niet vrijwaren van het publiek- dan wel 
privaatrechtelijk karakter van de socialezekerheidsuitvoering, maar wel de kwaliteit van deze 
dienstverlening en de betaalbaarheid ervan.548 Op die manier kan het bestaande stelsel een 
hernieuwde maatschappelijke legitimatie vinden; indien kan aangetoond worden dat deze 
privaatrechtelijke instellingen een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen onder meer door 
de organisatie (van de instelling) en het beheer van de sector op basis van de regelgeving van 
toepassing op de opgelegde rechtsvorm, kan dit zorgen voor een nieuw draagvlak voor de 
socialezekerheidsuitvoering. 
 

B. Het opleggen van een ‘specifieke privaatrechtelijke rechtsvorm’ 

329. Mogelijkheid – De overheid kan de privaatrechtelijke instelling betrokken in de 
uitvoering van een overheidstaak een specifieke rechtsvorm opleggen. Ook kunnen bijzondere 
eisen worden gesteld aan deze rechtspersoon, bijvoorbeeld via het wettelijk vastleggen van de 
doelstelling en de werking van de instelling. De grondslag van de vrijheid voor de 
verenigingen om deze elementen zelf te regelen via de statuten ligt in het principe van vrijheid 
van vereniging. Deze grondslag kan echter niet op dezelfde wijze behouden blijven wanneer 
de vereniging een taak van algemeen belang uitvoert. Het principe van de vrijheid van 
vereniging komt dan naast het principe van het behoorlijk uitoefenen van een taak van 
algemeen belang (de verplichte, wettelijk georganiseerde sociale zekerheid) te staan. In dat 
geval kan de wetgever onder meer de doelstelling van de vereniging en de wijze waarop het 
doel moet worden nagestreefd vastleggen.549 

330. Sturing? – De keuze privaatrechtelijke uitvoerders in het wettelijke 
socialezekerheidsapparaat te behouden was een politieke keuze, die de legitimatie van de 
sociale zekerheid als systeem op dat moment moest garanderen. Het was geen 
sturingsinstrument van de overheid om kwaliteit te garanderen aangaande de dienstverlening 
ten aanzien van de sociaal verzekerde of aangaande het beheer van de instellingen of de 
socialezekerheidssectoren. Hoewel het dus (oorspronkelijk) niet de bedoeling was van de 
wetgever het gebruik maken van privaatrechtelijke instellingen als een sturingsinstrument te 
hanteren, is het dit in zekere mate wel geworden: in eerste instantie wanneer de overheid eisen 
heeft gesteld aan de keuze voor een bepaalde privaatrechtelijke rechtspersoon door een 
bepaalde uitvoeringsinstelling; en in tweede instantie wanneer de wetgever, binnen de keuze 
voor een bepaalde rechtsvorm, in wettelijk bepaalde afwijkingen van de algemene 
reglementering van deze rechtsvorm voor de socialezekerheidsinstellingen voorziet.  

331. Beheerders –De praktische toepassing van het beginsel van het paritair medebeheer is 
beperkt gebleven tot de OISZ; veel minder aandacht is besteed aan de vraag of er geen 
aanleiding bestaat om datzelfde beginsel ook toe te passen op de particuliere instellingen die 
worden gemachtigd om aan de uitvoering van de openbare dienst deel te nemen. De 
kinderbijslagfondsen zijn verenigingen, waarbij enkel werkgevers aangesloten zijn. De 
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen daarentegen zijn krachtens de wet 
                                                
548 W DEVROE, “Universele dienstverlening als grens aan risicoselectie?”, in H. COUSY, H. CLAASSENS en 
C. VAN SCHOUBROUCK (eds.), Competitiviteit, ethiek en verzekering, Antwerpen, Maklu, 1998, 280-337. 
549 H. LENAERTS, “Juridische aspecten van de sociale zekerheid – De rechtsbetrekkingen tussen sociaal 
verzekerden, verzekeringsplichtigen en instellingen voor sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1965, 575-576. 
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opgericht door de werknemersorganisaties en ook de grootste landsbonden van ziekenfondsen 
leunen aan bij de werknemersorganisaties. Ongetwijfeld zijn deze structuren te verklaren door 
de historische ontwikkeling van de betrokken sociale verzekeringen. Een consequente 
toepassing van de beginselen inzake het beheer van de openbare instellingen, zou 
logischerwijze ook tot een wijziging in het beheer van de gemachtigde particuliere 
instellingen kunnen – en misschien zelfs moeten – leiden.550 In tegenstelling tot de OISZ, 
waar de (vertegenwoordiger van de) bevoegde minister een formele functie heeft (geen 
stemrecht), is dit niet het geval voor de meewerkende privaatrechtelijke instellingen. Dit is 
logisch vanuit de ontstaansgeschiedenis, maar onlogisch vanuit de sociale realiteit: de 
subsidiëring door de overheid, de eindverantwoordelijkheid van de sociale zekerheid en het 
‘public utility’ karakter van de sociale zekerheid rechtvaardigen de aanwezigheid van een 
formele plaats (stem) van de overheid in het beleid van een private instelling. Aangezien deze 
stem er niet is en het politiek gezien niet haalbaar is deze stem wettelijk op te leggen, voorziet 
de wetgever in andere garanties, zoals bijzonder toezicht. 

332. Rechtspersonenrecht – Het beheer van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling 
wordt net zoals het functioneren en de opgelegde formaliteiten. bepaald door de betreffende 
rechtspersonenreglementering. De keuze van de overheid voor een bepaalde rechtspersoon, 
houdt de facto de keuze in voor de rechtspersonenregelgeving en kan daardoor wel als een 
(indirect) sturingsinstrument worden beschouwd. De rechtspersonenwetgeving is in de private 
non-profitsector erg belangrijk aangezien de keuze voor een bepaalde rechtspersoon het 
juridisch kader bepaalt waarbinnen de organisatie functioneert. De rechtspersoon bepaalt 
zowel het doel van de organisatie als de verhouding tussen de verschillende actoren die 
betrokken zijn bij de instelling (stakeholders). De keuze voor bijvoorbeeld een VZW als 
rechtspersoon houdt in dat de winst van de vennootschap niet onder de leden mag verdeeld 
worden.551 

333. Statuten – Binnen het verenigings- en vennootschapsrecht is een bijzondere plaats 
weggelegd voor de statuten van de vereniging dan wel de vennootschap. Zij zijn te 
kwalificeren als een meerpartijen- en toetredingsovereenkomst die wordt gesloten tussen de 
rechtspersoon en de verschillende leden. Deze statuten regelen de werking en de organisatie 
van de vereniging, voor zover dit niet door de wet is vastgelegd, en ontlenen bepaalde rechten 
aan de bestuurders dan wel de leden van de vereniging.  

De sociaal verzekerde of de werkgever kan ten aanzien van de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstelling een dubbele rechtspositie hebben, namelijk enerzijds als lid van de 
vereniging en anderzijds als schuldeiser van de uitkeringen waarop deze persoon gerechtigd 
is, dan wel als bijdragebetaler. De rechten en verplichtingen van de sociaal verzekerde ten 
aanzien van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen worden bepaald door de 
wetgeving die het juridisch statuut van de vereniging heeft vastgesteld, eventueel aangevuld 
met sectorale sociaalrechtelijke bepalingen. Voor zover de sociaal verzekerden ook 
aangesloten leden zijn van de vereniging, zijn deze statuten afdwingbaar zowel door de 
vereniging ten aanzien van de leden als door (een) lid/leden ten aanzien van de vereniging. 
Wanneer het gaat om het verkrijgen van een uitkering dan wel de terugbetaling van kosten, 

                                                
550 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 444. 
551 M. DENEF, “Van corporate governance naar non-profit governance”, in X. (ed.), Social Profit jaarboek 

2000, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2000, 30- 31. 
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kan het lid, dan optredend als sociaal verzekerde van een bepaalde instelling, zich enkel 
beroepen op de sociale wetgeving om te verkrijgen waar het beweert recht op te hebben. De 
belangentegenstelling die op deze wijze kan ontstaan, is beperkt enerzijds omdat de 
uitvoeringsinstellingen slechts een beperkte beslissingsbevoegdheid hebben, en er steeds een 
beroepsmogelijkheid bij de arbeidsrechtbank bestaat, en omdat anderzijds de uitkering 
gebaseerd is op de wet. De uitkeringsinstelling moet de sectorale regelgeving toepassen en 
beschikt slechts zelden over de bevoegdheid een opportuniteitsbeoordeling te maken.552  

Indien de sociaal verzekerden de wettelijk bepaalde begunstigden zijn van 
socialezekerheidsuitkeringen betaald door de vereniging, maar geen leden van de vereniging, 
zijn deze statuten als res inter alios acta niet op hen van toepassing. De verenigingen zijn vrij 
bepaalde rechten aan derden toe te kennen in de statuten, zoals het recht om de algemene 
vergadering bij te wonen. Indien aan de voorwaarden voldaan (infra randnr. 725), moet een 
dergelijke bepaling als een derdenbeding gekwalificeerd worden en is dit afdwingbaar door de 
sociaal verzekerde. 

334. Suppletief recht – De socialezekerheidswetgeving legt de socialezekerheidsinstellingen 
een bepaalde rechtsvorm op en kan bijkomende eisen opleggen, bijvoorbeeld aan het beheer 
en de vertegenwoordigers in het bestuursorganen. De bepalingen van de 
rechtspersonenwetgeving zullen slechts suppletief van toepassing zijn op deze instellingen, 
namelijk als er geen bijzondere bepalingen zijn opgenomen. Deze bijzondere bepalingen in de 
socialezekerheidsregelgeving zijn erg beperkt, zodat de rechtspersonen voornamelijk kunnen 
functioneren volgens het rechtspersonenrecht.  

1. Non-profitinstellingen 

a. VZW 

i. VZW en sociale zekerheid 

335. Algemeen – De VZW wordt gedefinieerd als “die [vereniging] welke niet nijverheids- 
of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te 
verschaffen”.553 Wat ontbreekt in deze definitie is een verwijzing naar het doel dat moet 
gekozen zijn in het belang van de leden van de VZW of in het algemeen belang, waarbij het 
doel niet gericht mag zijn op winstuitkering aan leden van de VZW en naar het feit dat een 
VZW mag deelnemen aan het economische verkeer op voorwaarde dat de opbrengst van die 
activiteiten uitsluitend wordt aangewend ter verwezenlijking van het doel waarvoor de 
vereniging is opgericht.554 In de socialezekerheidsuitvoering zijn er twee instellingen die 
wettelijk verplicht zijn een VZW-vorm aan te nemen, namelijk de kinderbijslagfondsen en de 
sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. Deze (vrije) kinderbijslagfondsen en sociale 
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen moeten een VZW-vorm aannemen opdat zij 

                                                
552 J. PUT, “Discretionaire bevoegdheden in het socialezekerheidsrecht”, in D. SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, 
P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm, liber amicorum Jef van 

Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 343-360. 
553 Art. 1 VZW-wet. 
554 Zoals voorgesteld in het advies van de Raad van State bij het wetsontwerp betreffende de verenigingen 
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, Parl. St. Kamer 
1998- 99, 1854/1, 59.  
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gemachtigd kunnen worden door de overheid om als uitvoeringsinstellingen van de sociale 
zekerheid op te treden. Deze specifieke machtigingsnorm beoogt voornamelijk het opleggen 
van een rechtsvorm die niet op winst gericht is aan bepaalde uitvoerders van de sociale 
zekerheid. 

336. Kinderbijslagfondsen – Het merendeel van de kinderbijslagfondsen, namelijk de vrije 
kinderbijslagfondsen, hebben verplicht de vorm van een VZW aangenomen.555 De keuze voor 
een privaatrechtelijke uitvoering van de gezinsbijslagen heeft een historische invloed, 
namelijk de private initiatieven die wat de gezinsbijslagen betreft bij de werkgevers te vinden 
zijn. De werkgevers hebben (na WOI en naar het voorbeeld van Franse industriëlen in 
Grenoble en Lorient) compensatiekassen opgericht. Deze kassen kregen een bijdrage van de 
werkgever voor elk personeelslid (om discriminatie bij de aanwerving te voorkomen) en 
betaalden elk personeelslid met gezinslast een bepaalde uitkering. Deze private initiatieven 
werden opgenomen binnen de wettelijke sociale zekerheid wanneer in 1933 de kinderbijslag 
verplicht en veralgemeend werd.556 

337. Sociale verzekeringsfondsen – Ook de oorspronkelijke privaatrechtelijke sociale 
verzekeringsfondsen werden geïntegreerd in het wettelijke systeem van sociale zekerheid op 
voorwaarde (onder meer) dat zij een VZW-vorm aannamen.557 De bestaande vrije kassen 
werden wel in een vereenvoudigde vorm in het systeem betrokken: uit de 15 pensioenkassen 
en 32 onderlinge kassen voor kinderbijslag, die opgericht waren door en voor zelfstandigen, 
werden 15 sociale verzekeringsfondsen gevormd en gemachtigd het sociaal statuut der 
zelfstandigen uit te voeren op voorwaarde dat zij onder meer de rechtsvorm van een VZW 
hadden aangenomen.558 

ii. VZW-recht 

338. VZW en bijzondere bepalingen – Het VZW-recht, meer bepaald de (nieuwe) VZW-wet 
van 2 mei 2002 moet worden nageleefd, al voorziet het publiek (socialezekerheids)recht in 
een aantal beperkingen en bijzondere verplichtingen. Er wordt bekeken of de overheid al dan 
niet de mogelijkheden in de VZW-wet, die aanleiding kunnen geven tot een goed beheer van 
de instellingen en (dus) een kwalitatieve uitvoering van de sociale zekerheid, heeft 

                                                
555 Art. 20 Kinderbijslagwet Werknemers; Er is nog een aantal publiekrechtelijke kinderbijslagfondsen, zoals de 
bijzondere verrekenkas die werd opgericht bij KB van 3 december 1930. Deze is gericht op de uitbetaling van 
kinderbijslag voor havenarbeiders en is publiekrechtelijk georganiseerd omwille van het specifieke karakter van 
de arbeidssituatie: havenarbeiders kunnen achtereenvolgens bij verschillende werkgevers tewerk gesteld zijn; het 
zou zeer moeilijk zijn steeds van kinderbijslagfonds te moeten wijzigen zodat de overheid zelf voorzien heeft in 
een bijzondere publiekrechtelijke kas gericht op de havenarbeiders. Ook de NMBS en de Post hebben historisch 
gegroeide, specifieke (publiekrechtelijke) kinderbijslagfondsen (art. 31–33bis Kinderbijslagwet Werknemers). 
556 J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 44; 
G. VANTHEMSCHE, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Brussel, VUBPress, 1994, 
35-40. 
557 Art. 20 Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
558 Art. 20, § 1 Sociaal Statuut Zelfstandigen; art. 54 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen; J. DEGADT, “Het 
sociaal statuut van de zelfstandigen”, in INSTITUUT VOOR SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT (ed.), De 

ontwikkeling van de Belgische wetgeving van sociale zekerheid 1965-1970, Leuven, Katholieke Universiteit 
Leuven, 1971, 59; J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, 
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aangegrepen, en/of de overheid aan de VZW-wet aanvullende, dan wel afwijkende bepalingen 
heeft opgelegd met het oog op het kwalitatief bestuur. 

Basisbepalingen 

339. Rechtspersoonlijkheid – Het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid is vereenvoudigd in 
de VZW-wet, namelijk via de neerlegging van de statuten bij de rechtbank559; dit geldt ook 
voor kinderbijslagfondsen en sociale verzekeringsfondsen. Maar voordat een 
kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds wordt erkend moet het reeds een VZW-vorm 
hebben aangenomen en over rechtspersoonlijkheid beschikken. 

340. Doel – Bij de oprichting van een VZW moeten de leden in de oprichtingsakte bepalen 
welk belangeloos doel zij nastreven en wensen te verwezenlijken. De VZW kan niet optreden 
buiten dit doel, wat begrepen wordt onder ‘statutaire specialiteit’.560  

Voor de kinderbijslagfondsen is bepaald dat het doel enkel het verstrekken van 
gezinsbijslagen mag zijn561 en geen ruimer geformuleerd doel; er kan dus geen ander doel 
worden nagestreefd door kinderbijslagfondsen dan het verstrekken van gezinsbijslagen, waar 
de VZW-wet toelaat een zeer uitgebreid statutair doel te bepalen. Positief is dat door het doel 
van de VZW te beperken, uitsluitende aandacht voor de taak van algemeen belang wordt 
gevraagd; vreemd is evenwel dat niet voor alle privaatrechtelijke instellingen deze keuze is 
gemaakt. Zo kunnen – en moeten – ziekenfondsen ook aanverwante diensten aanbieden naast 
de uitvoering van de verplichte medische kosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekering en 
kunnen arbeidsongevallenverzekeraars andere verzekeringen aanbieden, die los staan van de 
sociale zekerheid. Wel is het zo dat deze andere diensten daar in een (min of) meer 
marktconforme omgeving plaatsvinden, wat binnen de VZW sowieso onmogelijk is. 
Anderzijds lijkt voor de kinderbijslagen een aanvullende sociale verzekering niet nodig, 
aangezien het aantal kinderen een risico is dat door de sociaal verzekerden zelf te plannen is. 
De vraag naar bijkomende sociale verzekeringen voor het hebben van kinderen is deels 
overbodig en kan perfect worden opgevangen door het sparen, al zouden kinderbijslagfondsen 
ook bijvoorbeeld een rol kunnen vervullen in een ruimere dienstverlening ten aanzien van het 
gezin, waarvoor een werkgever kan opteren, zoals kinderopvang voor zieke kinderen en 

                                                
559 De VZW-wet voorziet in een constitutieve neerlegging ter verkrijging van de rechtspersoonlijkheid: de VZW 
verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat de statuten en andere noodzakelijke akten (de akten betreffende 
de benoeming van bestuurders en in voorkomend geval van de personen gemachtigd om de vereniging te 
vertegenwoordigen met de vermeldingen omtrent de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die 
uitoefenen) worden neergelegd op de griffie van de rechtbank. De oprichters van de VZW kunnen op die manier 
zelf het tijdstip van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid bepalen. Er zal dus niet meer gewacht dienen te 
worden op de publicatie van de statuten en de lijst van de bestuurders in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
opdat rechtspersoonlijkheid wordt verkregen. 
560 Het doel van een VZW moet openbaar gemaakt worden op twee wijzen, namelijk in het dossier dat 
neergelegd wordt ter griffie van de rechtbank van koophandel, waarin iedereen inzage heeft, en een publicatie in 
het Belgisch Staatsblad. 
Naast het doel moeten nog heel wat andere elementen mee openbaar gemaakt worden, zoals de volledige 
statuten, kopie van het register van de leden, de benoemingsakten en de ambtsbeëindigingsakten van de 
bestuurders, jaarrekeningen en beslissingen tot ontbinding of nietigheid en de vereffening van de VZW (art. 
26novies VZW-wet). 
561 Art. 23, eerste lid, 1° Kinderbijslagwet Werknemers. 
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tijdens schoolvakanties. Een sui generis rechtsvorm van kinderbijslagfondsen lijkt hiervoor in 
elk geval niet nodig.562 

Het doel van een sociaal verzekeringsfonds werd ook in de wet vastgelegd, namelijk het 
volbrengen van taken die aan de sociaal verzekeringsfondsen zijn opgelegd in het raam van 
het sociaal statuut der zelfstandige; hier wordt niet gesproken over enkel deze taak. In de 
statuten van een aantal sociale verzekeringsfondsen is dan ook een ruimer doel te lezen, 
bijvoorbeeld naast de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van het sociaal statuut 
der zelfstandigen, “alle andere opdrachten te vervullen die de sociale verzekeringsfondsen 
kunnen worden toevertrouwd of geoorloofd zijn”. Dit alles dient natuurlijk te kaderen binnen 
de non-profit instelling; er mag zelfs winst verwezenlijkt worden, al kan dit niet het oogmerk 
van de vereniging zijn en kan het enkel bestemd worden voor het belangeloos oogmerk dat 
door de VZW wordt nagestreefd. De sociale verzekeringsfondsen kunnen dus wel activiteiten 
ontwikkelen die in het belang van de aangesloten sociaal verzekerden zijn zonder dat een 
vermogensvoordeel voor de leden wordt nagestreefd, zoals het geven van informatieavonden 
voor aangesloten zelfstandigen, opleidingen rond het sociaal statuut der zelfstandigen… 

Statuten 

341. De statuten van een VZW vormen het reglement van een vereniging omtrent het doel, 
rechten, plichten en bevoegdheden van de betrokken personen. De VZW-wet verplicht de 
opname van een aantal minimum vermeldingen in de statuten, zoals de naam van de 
stichter(s), de zetel van de vereniging en het gerechtelijk arrondissement, het minimum aantal 
leden, de precieze omschrijving van het doel…563 In principe zijn dat dus ook de elementen 
die opgenomen moeten worden in de statuten van de vrije kinderbijslagfondsen en de sociale 
verzekeringsfondsen. Voor deze laatste heeft de wetgever niet in bijzondere bepalingen 
voorzien; voor kinderbijslagfondsen is dat wel het geval en wordt toegevoegd dat de statuten 
de streek en eventueel de bedrijfstak moeten vermelden waartoe ze zich richten. Dit is logisch 
aangezien zo aangegeven wordt welke werkgevers kunnen aansluiten.564 Daarnaast moeten 
kinderbijslagfondsen een verplichte bepaling niet vermelden in hun statuten, namelijk het 
maximumbedrag van de bijdragen van de leden. Dit is ook logisch aangezien die bijdrage niet 
zo maar te voorspellen valt; deze wordt immers aangerekend indien en voor zover de 
administratieve reserve van het kinderbijslagfonds ontoereikend is om de administratiekosten 
te dekken.565 Het weglaten van deze bepaling uit de statuten veroorzaakt evenwel dat een 
mogelijk aansluitingscriterium voor de werkgever wegvalt. Voor de sociale 

                                                
562 Een ruimere bevoegdheid voor kinderbijslagfondsen kan eenvoudig door de Kinderbijslagwet Werknemers te 
wijzigen en de kinderbijslagfondsen toe te laten met de dienstverlening aan het gezin verwante niet op winst 
gerichte activiteiten te laten uitvoeren. 
563 Slechts het ontbreken van twee van deze minimumvermeldingen kan met de nietigheid worden bestraft, 
namelijk het ontbreken van een precieze omschrijving van het doel of van de naam en het adres van de zetel van 
de vereniging en het arrondissement waaronder zij ressorteert. 
564 Indien het kinderbijslagfonds zicht richt tot werkgevers uit heel België, moet dit ook worden aangegeven.  
Bv. statuten Groep S Kinderbijslagfonds “kan lid worden elke werkgever, natuurlijke of rechtspersoon, die onder 
de toepassing van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders valt en waarvan de 
maatschappelijke zetel of een uitbatingszetel gevestigd is in België” (art. 5 K.B. 24 mei 2006 tot goedkeuring 
van de wijziging van de statuten van de “Groep S – Kinderbijslagfonds voor werknemers”, vereniging zonder 
winstoogmerk, afgekort “Groep S – Kinderbijslagfonds VZW”, B.S. 16 juni 2006). 
565 De hoogte van deze bijdrage is niet voor iedere werkgever gelijk, maar is afhankelijk van het aantal 
tewerkgestelde werknemers. 
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verzekeringsfondsen bestaan er geen uitzonderingen op deze bepalingen van de VZW-wet; 
wat inhoudt dat zij wel het maximumbedrag van de bijdragen ten laste van de leden moeten 
opnemen in de statuten.566 Als dit voor een sociaal verzekeringsfonds mogelijk moet zijn dit 
in de statuten vast te leggen, lijkt dezelfde eis aan de kinderbijslagfondsen te kunnen gesteld 
worden. Zeker omdat in tegenstelling tot de sociale verzekeringsfondsen waar aangesloten 
zelfstandigen niet automatisch lid zijn van de (algemene vergadering van de) VZW, dit wel 
het geval is voor werkgevers die aansluiten bij een kinderbijslagfonds. Zij zouden moeten 
kunnen weten waaraan zij zich maximaal mogen verwachten. Aangezien zij allen lid zijn van 
de algemene vergadering zijn zij het de jure zelf die deze bijdrage bepalen. 

Voor de sociale verzekeringsfondsen geldt geen afwijking, maar wel een bijzondere 
specificatie. De VZW-wet bepaalt dat de stichter met naam in de statuten moet vermeld 
worden; dit geldt ook voor de sociale verzekeringsfondsen, maar er is geen vrijheid wat 
betreft deze stichter. Iedereen is vrij een vereniging op te richten of toe te treden tot een 
vereniging, maar niet elke vereniging zal worden toegelaten tot de uitvoering van het 
socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen, daarvoor moet de inrichter een representatieve 
zelfstandigenorganisatie567 zijn. Dit kan verantwoorden waarom aangesloten zelfstandigen 
niet automatisch lid worden; de leden van de algemene vergadering zijn leden van de 
representatieve zelfstandigenorganisatie, die worden geacht de belangen van de zelfstandigen 
te verdedigen. 

Zowel voor de kinderbijslagfondsen als voor de sociale verzekeringsfondsen geldt dat buiten 
de gewone openbaarmakingsvereisten van de statuten deze integraal gepubliceerd worden in 
het Belgisch Staatsblad als bijlage bij het koninklijk besluit dat deze instellingen erkent als 
uitvoerende instellingen van de sociale zekerheid. De wijzigingen aan de statuten hebben 
slechts uitwerking voor zover zij werden goedgekeurd voor de kinderbijslagfondsen door de 
Koning568 en gepubliceerd in het Staatsblad569; voor de sociale verzekeringsfondsen door de 
directeur-generaal van het Bestuur van de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen van de FOD 
Sociale Zekerheid; enkel het feit van de goedkeuring van de statutenwijziging wordt 
gepubliceerd570 en niet de wijziging zelf. Hier zou een gelijkschakeling moeten komen en ook 
de wijzigingen van de sociale verzekeringsfondsen zouden integraal als bijlage bij het 
goedkeuringsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd moeten worden. 

342. Statutenwijziging – De VZW-wet van 2001 heeft de procedure van de statutenwijziging 
vereenvoudigd. De regel blijft gelden dat indien op de eerste vergadering minder leden 
aanwezig zijn dan het voor een statutenwijziging verplichte quorum van twee derde, de 

                                                
566 Bijvoorbeeld artikel 8 van de statuten van het sociale verzekeringsfonds HDP “de werkende leden betalen elk 
jaar een bijdrage waarvan het bedrag door de raad van bestuur wordt vastgesteld en dat hoogstens 100 euro mag 
zijn” (http://www.ejustice.just.fgov.be/VZW/VZWn.htm). 
567 Dit zijn ofwel zelfstandigenorganisaties erkend door de Koning ofwel professionele landbouworganisaties die 
gedurende minstens drie jaar een activiteit uitoefenen die uitsluitend tot doel heeft de studie, de bescherming en 
de ontwikkeling van de professionele, economische, sociale en zedelijke belangen van hun leden en ten minste 
20000 leden tellen en de gezinsorganisaties vertegenwoordigd in de Vlaamse Hoge Raad voor het Gezin of in de 
Conseil supérieur de la famille van de Franse Gemeenschap (art. 95, § 1 en § 2 Besluit Sociaal Statuut 
Zelfstandigen). 
568 Op voorstel van de minister bevoegd voor Sociale Zaken voor de kinderbijslagfondsen (art. 19 en art. 
22quater Kinderbijslagwet Werknemers). 
569 Art. 22quater Kinderbijslagwet Werknemers. 
570 Art. 61 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
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beslissing op de volgende vergadering genomen kan worden bij een twee derde meerderheid 
van de stemmen, zonder dat hier opnieuw een aanwezigheidsquorum wordt opgelegd. Deze 
tweede vergadering mag pas gehouden worden ten vroegste vijftien dagen na de eerste 
algemene vergadering. De vereenvoudiging in deze procedure ligt in het feit dat de nieuwe 
wet de bekrachtiging door de burgerlijke rechtbank van de beslissing van de tweede algemene 
vergadering bij het opnieuw ontbreken van een twee derde quorum, afschaft.  

Voor de sociale verzekeringsfondsen geldt deze vereenvoudigde procedure. Door het 
wegnemen van deze formaliteit, die veel tijd en geld kost, werd de VZW aantrekkelijker en 
efficiënter gemaakt. Voor kinderbijslagfondsen is voorzien in een eigen afwijkende regeling 
wat betreft de statutenwijziging. Deze is afhankelijk van het akkoord van een minimum aantal 
leden (al dan niet werkgevers), die tevens zetelen in de raad van bestuur (de zogenaamde 
werkende leden). Meer bepaald dienen de beslissingen van de algemene vergadering inzake 
de wijziging van de statuten, de wijziging van het maatschappelijk doel, de benoeming en de 
afzetting van de bestuurders en commissarissen en de ontbinding van de vereniging, door 
minimum een vierde van de werkende leden te worden goedgekeurd, waarbij evenwel een 
quorum van vijf werkende leden voldoende is.571 Door de voormelde beslissingen van de 
algemene vergadering afhankelijk te maken van een gekwalificeerde meerderheid, wordt de 
noodzaak om bij de leiding van een kinderbijslagfonds eenzelfde beleidslijn te volgen, heel 
concreet gemaakt. Op zich is dat niet slecht, maar het ontneemt de algemene vergadering als 
geheel wel de mogelijkheid om een beslissing hieromtrent te nemen indien ‘het bestuur’ niet 
meewil. Belangrijk is hierbij dat er ruimte is voor discussie. En natuurlijk heeft de algemene 
vergadering wel de mogelijkheid voorstellen van de raad van bestuur tegen te houden; de 
stem van de werkende leden alleen is dan wel een noodzakelijke, maar geen voldoende 
voorwaarde. 

Lidmaatschap en algemene vergadering 

343. Leden – Personen die toetreden tot de verenigingsovereenkomst worden lid van de 
VZW. Elke VZW dient minstens drie geldig verbonden, werkelijke leden te hebben. De leden 
van de VZW hebben de rechten bepaald in de wet en in de statuten van de VZW en zijn niet 
persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen of schulden van de VZW. De 
socialezekerheidswetgeving voorziet hier in een bijzondere eis voor kinderbijslagfondsen, 
namelijk een hoger minimumaantal leden: er moeten minstens 50 aangesloten werkgevers 
aangesloten zijn bij een kinderbijslagfonds (werkgevers die daarenboven minstens 
drieduizend personen moeten tewerkstellen).572 Voor de sociale verzekeringsfondsen geldt 
een minimum van 10000 aangesloten sociaal verzekerden, die onderworpen zijn aan het 
toepassingsgebied van het Sociaal Statuut der Zelfstandigen573; alleen zijn deze aangeslotenen 
niet noodzakelijk lid van de algemene vergadering van het sociale verzekeringsfonds. Door 
aan te sluiten als zelfstandige wordt men immers niet automatisch contractspartij bij de 
verenigingsovereenkomst van het sociaal verzekeringsfonds en op die manier lid van de 

                                                
571 Art. 22bis Kinderbijslagwet Werknemers; Voor de kinderbijslagfondsen die minder dan 500 leden tellen, geldt 
wel de VZW-wet wat betreft statutenwijziging. 
572 Art. 23, eerste lid, 2° Kinderbijslagwet Werknemers. 
Deze laatste voorwaarde kan in bepaalde gevallen worden afgezwakt; er bestaan nog steeds kleinere 
kinderbijslagfondsen. 
573 Art. 54, 3° Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
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algemene vergadering. De leden zijn de inrichters en de nieuwe leden, die volgens de 
bepalingen van de statuten dan wel het huishoudelijk reglement mogen toetreden.  

344. Toetreding – De voorwaarden en de formaliteiten van de toetreding van leden moeten 
worden opgenomen in de statuten van de VZW, dan wel vermelden dat de bepaling ervan 
overgelaten wordt aan de algemene vergadering of de raad van bestuur (bijvoorbeeld in het 
huishoudelijk reglement). De beslissing tot toelating zelf gebeurt in principe door de raad van 
bestuur, tenzij de statuten iets anders bepalen (algemene vergadering of persoon belast met 
dagelijks bestuur of aantal leden…).574 De statuten van de VZW kunnen het aantal leden 
beperken en vereisen dat leden voldoen aan een aantal criteria. Voor de kinderbijslagfondsen 
wordt bepaald dat de werkgevers lid zijn, daarnaast kunnen er ook andere leden zijn. Voor de 
sociale verzekeringsfondsen zijn minstens de inrichters, namelijk vertegenwoordigers van de 
representatieve zelfstandigenorganisatie, lid van de algemene vergadering.  

Op de zetel van de vereniging dient een register van de leden te worden gehouden. Dit register 
dient de naam, voornamen en woonplaats (of de naam, de rechtsvorm en de zetel indien het 
een rechtspersoon betreft) van de leden te bevatten. Bovendien dienen alle beslissingen met 
betrekking tot toetreding, uittreding en uitsluiting van de leden binnen 8 dagen (30 dagen voor 
de kinderbijslagfondsen575) worden ingeschreven in het register.576 De leden kunnen op de 
zetel van de vereniging dit dossier raadplegen. Een direct inzagerecht voor de leden is 
belangrijk op vlak van non-profit governance, aangezien men op deze wijze tegemoet komt 
aan de eis naar informatieverstrekking aan deze stakeholders. Degelijke informatieverkrijging 
vergroot daarenboven de reële mogelijkheid van de leden om doeltreffende controle op het 
bestuur uit te oefenen. Het inzagerecht in het register van de leden wordt enkel gegarandeerd 
voor de leden; de andere stakeholders, zoals de aangesloten zelfstandigen die geen 
contractspartij bij de verenigingsovereenkomst zijn of de werknemer/rechthebbende op 
kinderbijslag, zullen gebruik dienen te maken van andere stukken die kunnen worden 
ingekeken bij de griffie of de Nationale Bank. Voor de kinderbijslagfondsen en de sociale 
verzekeringsfondsen geldt evenwel dat zij als ‘administratieve overheden’ worden 
bestempeld, toch voor zover zij beslissingen nemen die derden binden. De Wet Openbaarheid 
van Bestuur is van toepassing op de administratieve overheden577, waardoor aan iedereen een 
openbaarheid van de ledenlijst zou moeten worden gegarandeerd. 

345. Algemene (leden)vergadering – In principe zijn alle leden betrokken bij het beleid van 
de VZW doordat zij deel uitmaken van de algemene vergadering. De algemene vergadering is 
het orgaan dat de werkelijke leden vertegenwoordigt en laat de leden toe toezicht uit te 
oefenen op de raad van bestuur en een zekere richtinggevende functie te vervullen ten aanzien 
van het beleid van de VZW. De algemene vergadering heeft een aantal voorbehouden 
bevoegdheden, die niet aan anderen kunnen worden gedelegeerd, zoals de wijziging van de 

                                                
574 Bv. Kinderbijslagfonds 36: “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de raad van bestuur wordt 
aanvaard, kan als lid tot de vereniging toetreden. Elk nieuw kandidaat-lid stuurt zijn schriftelijke kandidatuur 
naar de raad van bestuur vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart”. 
575 Art. 22ter Kinderbijslagwet Werknemers. 
576 alsook de boekhoudkundige stukken en alle beslissingen van de Algemene Vergadering, van de raad van 
bestuur en de personen die bij de vereniging of voor rekening van de vereniging een mandaat bekleden 
577 Dit in tegenstelling tot het Vlaamse Decreet Openbaarheid Bestuur, dat aan het veel ruimere 
‘bestuursinstantie’ is gekoppeld. 
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statuten en de benoeming en afzetting van bestuurders578; daarnaast kunnen in de statuten 
andere bevoegdheden worden toegekend aan de algemene vergadering. Deze exclusieve 
bevoegdheden van de algemene vergadering garanderen een minimale betrokkenheid van de 
leden bij het bestuur. De mogelijke uitbreiding van deze bevoegdheden laat de VZW toe zelf 
een balans te zoeken tussen de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering en de 
raad van bestuur. Beslissingen worden door de meerderheid van de aanwezigen goedgekeurd, 
tenzij strengere eisen opgelegd zijn in de statuten; voor een statutenwijziging is een twee 
derde meerderheid nodig. 

346. Differentiatie leden – In bepaalde (grote) VZW’s kan het wenselijk zijn niet alle leden te 
betrekken of in dezelfde mate te betrekken bij het beleid van de vereniging en dit om een 
efficiënte werking te garanderen; te veel leden betrokken bij het beleid zouden de 
besluitvorming kunnen blokkeren. Hiervoor bestaat de techniek van het gedifferentieerd 
stemrecht waardoor de leden niet altijd en/of niet voor alle aangelegenheden een gelijk 
stemrecht hebben zodat de werkelijke machtsverhouding binnen de VZW weerspiegeld 
wordt.579 Op vlak van non-profit governance kan deze stemdifferentiatie het deugdelijk 
bestuur ten goede komen door een efficiënte en snelle besluitvorming te verzekeren. Toch 
dienen ook vragen gesteld te worden bij deze mogelijkheid. In de eerste plaats gaat deze 
praktijk in tegen het democratische principe waarin ieder lid één stem heeft. Daarnaast wordt 
een machtsverhouding gecreëerd waaraan niets meer kan veranderd worden tenzij door een 
statutenwijziging die waarschijnlijk zal kunnen worden tegengehouden door leden met een 
vetorecht of een hoog stemmenaantal. Deze gedifferentieerde stemming lijkt, rekening 
houdende met de non-profit governance principes, enkel te kunnen indien voldoende 
waarborgen worden ingeschreven in de procedure waarmee dit gedifferentieerd stemrecht 
wordt vastgesteld en gewijzigd. Daarenboven dient er een haalbare procedure in de statuten te 
worden opgenomen die toelaat op vraag van een minimum aantal leden de procedure tot 
wijziging of tot opheffing van het gedifferentieerd stemrecht op te starten. 

347. De Kinderbijslagwet Werknemers beperkt de mogelijkheid te werken met een 
gedifferentieerd stemrecht tot een in de wet opgenomen differentiëring: de statuten van een 
kinderbijslagfonds kunnen voorzien in een meervoudig stemrecht ten behoeve van de 
aangesloten werkgevers. Er kan één bijkomende stem toegekend worden per vijftig 
rechthebbenden of meer, ingeschreven op 31 december van het laatst afgesloten dienstjaar, 
met een maximum van vierentwintig bijkomende stemmen per aangesloten werkgever.580 Met 
andere woorden, de aangesloten werkgevers hebben als lid van de algemene vergadering 
minstens één stem of beschikken in voorkomend geval over een meervoudig stemrecht, 
terwijl de andere leden (zoals niet-werkgevers bestuurders) slechts over één stem kunnen 
beschikken. 

                                                
578 En daarnaast: de benoeming en afzetting van commissarissen, kwijting van de bestuurders en commissarissen, 
goedkeuring van de begroting en jaarrekening, ontbinding van de VZW, uitsluiting van een lid en de omzetting 
van een VZW in een vennootschap met sociaal oogmerk (art. 4 VZW-wet). 
579 F. DEWALLENS, “Een aangepaste beleidsstructuur voor moderne VZW’s, 10 instrumenten voor een flexibel 
VZW-beleid”, in X. (ed.), Social Profit jaarboek 1998, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1998, 41- 46. 
580 Bv. Kinderbijslagfonds van Brabant heeft statutair bepaald dat elke lid een stem heeft en ieder lid een 
bijkomende stem heeft per fractie van honderd rechthebbenden door hem tewerkgesteld, met een maximum van 
negentien bijkomende stemmen. Aldus kan een lid slechts over een totaal van twintig stemmen beschikken. 
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348. Toegetreden leden – Daarnaast bestaat de rechtsfiguur van de ‘toegetreden leden’ om 
een zekere differentiatie in de leden te maken. Het onderscheid tussen leden die al dan niet 
betrokken zijn bij het beleid van de vereniging was het op de contractsvrijheid gebaseerde 
onderscheid tussen werkende en niet-werkende leden en leden met meer of minder stemmen; 
in de nieuwe VZW-wet wordt een nieuw onderscheid gemaakt, namelijk tussen werkende en 
toegetreden leden. Toegetreden leden worden wel bij de feitelijke werking van de vereniging 
betrokken, maar op het formeel juridisch niveau moet met hen zo goed als geen rekening 
gehouden worden. In de praktijk gaat het om personen die de VZW wil betrekken in haar 
werking zonder aan hen dezelfde rechten als de werkelijke leden te geven.581 Er zijn wel 
beperkingen aan de opname van toegetreden leden: (1) de statuten moeten toelaten dat er 
toegetreden leden kunnen zijn. (2) Daarnaast moeten de statuten de voorwaarden van 
toetreding vastleggen, zoals de voordracht van een bepaald aantal leden, de betaling van een 
bijdrage, de vervulling van bepaalde formaliteiten, of deelname aan een (beperkt) aantal 
activiteiten.582 (3) De toegetreden leden moeten een band hebben met de VZW, een 
voorwaarde die de jure geen bijzondere waarde heeft. De band met de VZW is reeds 
aanwezig indien de derde belangstelling heeft voor de activiteit van de VZW en als 
toegetreden lid wil deelnemen aan (bepaal)de activiteiten van de VZW.583 (4) Ten slotte 
moeten de statuten de rechten en plichten van de toegetreden leden omschrijven. De 
toegetreden leden hebben immers enkel de rechten en de verplichtingen, hiertoe specifiek 
omschreven in de statuten van de VZW. Deze kunnen alle vormen aannemen; er kan enkel 
geen algemeen stemrecht gegeven worden, aangezien het dan om werkelijke leden zou gaan, 
maar wel bijvoorbeeld stemrecht aangaande bepaalde aangelegenheden, aanwezigheidsrecht 
in de algemene vergadering, adviesrecht, vetorecht aangaande bepaalde thema’s… 584 Binnen 
de grenzen van deze statutair bepaalde verschillen tussen de leden, moeten alle leden gelijk 
worden behandeld. Vragen kunnen worden gesteld bij de vrijheid van vereniging voor 
toegetreden leden; ongeacht hun wil – en zelfs onwetend – kunnen derden immers als 
toegetreden leden van een VZW in de statuten worden aangeduid. Er kunnen hen zelfs 
bepaalde verplichtingen worden opgelegd in de statuten. Het afdwingen van deze 
verplichtingen is echter onmogelijk omdat het gaat om ‘derden’ aan de overeenkomst; de 
statutair bepaalde rechten zouden nog beschouwd kunnen worden als een ‘derdenbeding’; 
verbintenissen kunnen nooit opgelegd worden aan derden door een overeenkomst waaraan 
deze derde geen partij is. 

De VZW-structuur biedt hierdoor de mogelijkheid een bijkomend sturingsinstrument in te 
voeren of minstens aandacht voor participatie van de stakeholder statutair te verankeren. Ook 
voor privaatrechtelijke uitvoeringsinstellingen zou deze figuur een bijzonder nut kunnen 
hebben, waarbij een aantal stakeholders, zoals de vertegenwoordiger van de overheid, de 
OISZ, de sociaal verzekerde… in aanmerking zouden komen als toegetreden leden. 
Participatie is één van de kernelementen van non-profit of social governance, maar integrale 
participatie aan het bestuur van een vereniging door alle stakeholders is praktisch niet 
                                                
581 D. VAN GERVEN, Handboek verenigingen, Kalmthout, Biblio, 2004, 137. 
582 De uitwerking en toepassing van deze voorwaarden kunnen worden overgelaten aan organen van de VZW, 
zoals de Algemene Vergadering, de raad van bestuur, de personen belast met het dagelijks bestuur of een 
bijzonder hiervoor aangewezen orgaan (D. VAN GERVEN, Handboek verenigingen, Kalmthout, Biblio, 2004, 
137). 
583 D. VAN GERVEN, Handboek verenigingen, Kalmthout, Biblio, 2004, 138. 
584 V. VERDEYEN, J. PUT en B. VAN BUGGENHOUT, “De nieuwe VZW-wet in het licht van non-profit 
governance en social governance”, Economisch en Sociaal Tijdschrift 2003, 286. 
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haalbaar en niet wenselijk.585 De figuur van de toegetreden leden maakt het mogelijk om 
bepaalde vormen van medebestuur of controle op het bestuur aan de toegetreden leden toe te 
kennen. Men kan dan in de statuten de inhoud sterk afbakenen zodat er slechts op specifieke 
vlakken een werkelijke medebeslissing zal zijn. 

349. Het beheerscomité van de RKW heeft in haar jaarverslag van 2004 geopperd dat “gelet 
op de mogelijkheid die de nieuwe VZW-wet in zijn artikel 2ter invoert om naast effectieve 
leden eveneens toegetreden leden te hebben met beperkte rechten en verplichtingen, elke 
werkgever deel moet uitmaken van de algemene vergadering en over stemrecht moet 
beschikken”.586 De wetgever heeft op dit vlak de Kinderbijslagwet Werknemers gewijzigd, 
maar niet via de figuur van de toegetreden leden. Elke werkgever is nu effectief lid van de 
VZW; hij neemt dus met volwaardige rechten en verplichtingen deel aan de algemene 
vergadering. Aan de beslissingswijze van de algemene vergadering is een aantal wijzigingen 
aangebracht zodat deze aan de nieuwe situatie is aangepast en deze grotere algemene 
vergadering de werking van het kinderbijslagfonds niet kan blokkeren; het gaat dan om 
werkelijke leden en niet om toegetreden leden. De Kinderbijslagwet Werknemers sluit het 
gebruik van toegetreden leden door kinderbijslagfondsen uitdrukkelijk uit.587 Ook al zijn al de 
aangesloten werkgevers lid van de vereniging, dan nog kunnen toegetreden leden hun nut 
hebben, denk maar aan de andere stakeholders die als ‘toegetreden leden’ zouden kunnen 
worden betrokken bij het kinderbijslagfonds, zoals de RKW en een vertegenwoordiger van de 
bevoegde minister. Door hen te betrekken zullen problemen sneller opspoorbaar zijn, zullen 
minder sancties genomen moeten worden en kan nauwer worden samengewerkt. Bovendien 
zouden vertegenwoordigers van de rechthebbenden en de bijslagtrekkenden een plaats kunnen 
innemen in de algemene vergadering via het toegetreden lidmaatschap; zij zouden dan met 
betrekking tot bepaalde punten betrokken kunnen worden in de discussie of zelfs de 
besluitvorming, bijvoorbeeld omtrent het contact met de sociaal verzekerde, de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid, de begrijpbaarheid van formulieren … Er moet wel 
rekening gehouden worden met een mogelijk belangenconflict tussen de positie van de 
overheid of de OISZ als (toegetreden) lid van de vereniging – en dus gecontroleerde – en de 
positie van de overheid of de OISZ als toezichthoudende instantie. Zoals hierboven 
beschreven, heeft de wetgever het gebruik van toegetreden leden onmogelijk gemaakt voor de 
kinderbijslagfondsen, wat een gemiste kans op versterkte legitimiteit is. Men zou nog een stap 
verder kunnen gaan en het toegetreden lidmaatschap wettelijk opleggen aan bepaalde 
rechtspersonen of natuurlijke personen. 

Ook de sociale verzekeringsfondsen zouden gebaat zijn met een deugdelijk gebruik van de 
rechtsfiguur van de toegetreden leden; te denken valt eerst en vooral aan de aangesloten 
zelfstandigen, maar daarnaast ook aan de personen ten laste van de zelfstandige, het RSVZ, de 
andere OISZ die betrokken zijn in het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals het RIZIV en de 
RVP. Voor de sociale verzekeringsfondsen is het hanteren van de figuur van de toegetreden 
leden niet uitgesloten; in de statuten van deze fondsen is deze figuur nog niet terug te vinden. 
De zelfstandigen zouden de algemene vergadering minstens moeten kunnen bijwonen, vragen 
formuleren op de algemene vergadering, schriftelijke suggesties inleveren die behandeld 

                                                
585 Dit zou immers het bestuur van de vereniging volledig blokkeren. Bovendien zijn de leden van een VZW 
vaak niet geïnteresseerd in deelname aan het bestuur. 
586 RKW, Jaarverslag 2004, http://www.rkw.be/Nl/Documentation/Publication/AnnualReports/JV2004.pdf. 
587 Art. 20, tweede lid Kinderbijslagwet Werknemers. 
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moeten of kunnen worden op de algemene vergadering, stemrecht aangaande bepaalde 
aangelegenheden, zoals openingsuren… 

350. Overheidsdeelname – Kan de minister of diens vertegenwoordiger dan wel de OISZ als 
toegetreden lid betrokken worden in de VZW? Over de vraag of publiekrechtelijke 
instellingen lid kunnen zijn van een VZW bestaat onduidelijkheid588, al blijkt uit de praktijk 
dat de overheid regelmatig gebruik maakt van VZW’s (overheidsVZW’s). Hier speelt 
opnieuw de tweewegenleer een rol (infra randnr. 567): indien voldaan aan de voorwaarden 
kan de overheid een VZW ‘hanteren’ in de uitvoering van het beleid en kan ipso facto 
deelnemen aan de VZW als effectief dan wel toegetreden lid van de algemene vergadering 
van een VZW die een taak van algemeen belang als maatschappelijk doel heeft. De 
voorwaarden zijn dat de overheidsdeelname niet strijdig mag zijn met het dwingend recht, 
geen afbreuk mag doen aan de rechtsbescherming van de burger, geen verboden 
bevoegdheidsdelegatie mag inhouden en verenigbaar moet zijn met de regels van de openbare 
dienst.589 Een deel van de rechtsleer, gevolgd door recente rechtspraak590, is het niet eens met 
de deelnamemogelijkheid van de overheid aan een VZW vanuit het verzet tegen een 
afsplitsing van taken door overheden in privaatrechtelijke VZW’s zonder wettelijke of 
decretale machtiging.591 Hiervan kan geen sprake zijn bij kinderbijslagfondsen en sociale 
verzekeringsfondsen, aangezien de uitoefening van hun taak binnen de sociale zekerheid 
reeds een wettelijke basis heeft. De deelname van een OISZ of van de (afgevaardigde van de) 
bevoegde minister aan het kinderbijslagfonds of het sociaal verzekeringsfonds brengt geen 
afsplitsing van taken met zich.  

351. Hoewel juridisch mogelijk zal er in de praktijk verzet rijzen tegen de verdere inmenging 
en het verder toezicht van de Staat ten opzichte van de privaatrechtelijke instellingen. 
Bovendien kunnen vragen gesteld worden bij de belangenvermenging van de 
toezichthoudende overheid (in de vorm van de minister, de regeringscommissaris, de OISZ) 
en de instelling waarop toezicht wordt gehouden. Op deze vlakken waar de toezichthoudende 
instantie een stem zou hebben, zou deze zowel toezichthouder als gecontroleerde zijn, wat de 
‘zuiverheid’ van de positie niet ten goede komt. Maar door de zelf in te vullen draagwijdte 
van de toegetreden leden, zou het ook als een ‘good practice’ van de instelling kunnen 
worden beschouwd indien de bevoegde OISZ en de minister vertegenwoordigd zijn in de 
algemene vergadering met beperkte rechten, bijvoorbeeld de bevoegdheid aanwezig te zijn op 
de vergaderingen en een adviesrecht, waarbij het van een zorgvuldige toezichthouder mag 
worden verwacht dat deze zal adviseren in de rechtmatige en gevolgde beleidsmatige richting. 

352. Oproeping leden – De VZW-wet bepaalt dat alle leden ten minste acht dagen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt, worden opgeroepen. De agenda wordt bij de 
oproepingsbrief gevoegd. De Kinderbijslagwet Werknemers voorziet in een afwijking van de 
VZW-wet voor zover het kinderbijslagfonds meer dan tweeduizend leden telt; dan moeten 
niet alle leden afzonderlijk tot de algemene vergadering worden opgeroepen. Wanneer van 
deze vrijstelling gebruik wordt gemaakt, moet de oproeping ten minste veertien dagen op 

                                                
588 Hierover bestaat onenigheid in de rechtsleer en onduidelijkheid in de rechtspraak. Voor verwijzingen zie D. 
VAN GERVEN, Handboek verenigingen, Kalmthout, Biblio, 2004, 119-120. 
589 D. VAN GERVEN, Handboek verenigingen, Kalmthout, Biblio, 2004, 119 en voetnoot 639 (verwijzingen). 
590 R.v.St. nr. 40314, 15 september 1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p. 
591 D. VAN GERVEN, Handboek verenigingen, Kalmthout, Biblio, 2004, 120 en voetnoot 639 (verwijzingen). 
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voorhand gebeuren zowel in het Belgisch Staatsblad als in ten minste twee dagbladen die 
verschijnen in de provincie waar de zetel van de vereniging is gevestigd. Ongeacht het aantal 
leden is een andere afwijking voor de kinderbijslagfondsen hieromtrent dat indien het de 
jaarlijkse gewone algemene vergadering betreft en het tijdstip en de plaats ervan zijn 
vastgesteld in de statuten van de vereniging er evenmin moet voorzien worden in de 
individuele oproeping van de leden. Wanneer van deze vrijstelling gebruik wordt gemaakt, 
kan er op de jaarlijkse algemene vergadering niet beraadslaagd en besloten worden over de 
wijziging van de statuten van de vereniging en evenmin over een punt dat niet op de agenda 
staat. Deze agenda van elke jaarlijkse gewone algemene vergadering kan ten minste veertien 
dagen op voorhand worden bekomen op vraag van elk lid. 

353. Vertegenwoordiging leden – De VZW-wet bepaalt dat de leden van de VZW steeds het 
recht hebben om in de algemene vergadering te zetelen en er hun stemrecht uit te oefenen. De 
leden hebben ook het recht zich te laten vertegenwoordigen door een ander lid of, zo de 
statuten dit toelaten, door een derde (niet lid). Wat non-profit governance betreft, is het best 
dat in de statuten een bepaling wordt opgenomen die stelt dat één persoon slechts een 
maximum aantal leden kan vertegenwoordigen zodat het evenwicht bewaard blijft en niet 
plots één persoon de beslissingsmacht of een erg groot deel van deze macht in handen krijgt. 
Hiervoor heeft de wetgever met betrekking tot de VZW-vorm waarin kinderbijslagfondsen 
worden gegoten wel oog gehad: elk lid mag zich op de algemene vergadering van een 
kinderbijslagfonds laten vertegenwoordigen door een ander lid dat schriftelijk gevolmachtigd 
is. Het aantal volmachten per lid is beperkt tot vijf.592 Deze beperking is een goede zaak om te 
voorkomen dat de democratische vertegenwoordiging van de leden-werkgevers wordt 
uitgehold. 

354. Einde lidmaatschap – Elk lid van een VZW is vrij uit te treden door het indienen van 
zijn ontslag bij de raad van bestuur, zoniet wordt de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van 
vereniging geschonden. De statuten kunnen wel voorwaarden en/of formaliteiten aan een 
uittreding verbinden. Deze voorwaarden en formaliteiten mogen er evenwel niet voor zorgen 
dat de facto uittreding onmogelijk is of nodeloos wordt bemoeilijkt. Zo kan in een 
opzegtermijn worden voorzien of in een schriftelijke (aangetekende) melding van uittreding. 
Er kan ook statutair worden bepaald dat slechts kan worden uitgetreden na een aantal 
maanden lidmaatschap of vanaf een bepaalde datum van een jaar. Zo kunnen werkgevers niet 
zo maar wijzigen van kinderbijslagfonds. Elk lid kan evenwel onmiddellijk uittreden in het 
geval van ernstige tekortkoming door de VZW van haar verplichtingen ten aanzien van het 
lid, waardoor het vertrouwen in de rechtsverhouding volledig is verdwenen. Dit komt neer op 
een eenzijdige ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van de contractspartij. 
Op dat moment zal de werkgever niet zo maar kunnen aansluiten bij een ander 
kinderbijslagfonds – aansluiting kan pas aan het begin van het semester – en zal hij dus een 
aantal maanden ‘opgevangen’ worden door de RKW, die dan als hulpkas optreedt. Een lid dat 
zijn bijdragen niet betaalt, kan worden geacht ontslag te nemen.  

Het lidmaatschap kan ook van rechtswege eindigen: indien niet langer aan de voorwaarden is 
voldaan of indien het lid in een situatie terechtkomt waarover de statuten bepalen dat hij niet 
langer lid kan blijven. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de werkgever die al zijn werknemers 
ontslaat. De algemene vergadering kan ook een lid uitsluiten, maar slechts met een 

                                                
592 Art. 22bis, § 2 Kinderbijslagwet Werknemers. 
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meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
leden.593 Een VZW kan zoals elke rechtspersoon worden ontbonden; door de ontbinding van 
de VZW houdt deze op te bestaan en zijn er geen leden meer van de VZW. De schorsing van 
het lidmaatschap, die in de statuten kan worden voorzien, is mogelijk te hanteren voor sociale 
verzekeringsfondsen, maar lijkt geen rechtsfiguur voor de VZW’s in de kinderbijslagsector, 
aangezien elke werkgever aangesloten moet zijn bij een kinderbijslagfonds. Schorsing zou de 

facto leiden tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst met een ander kinderbijslagfonds 
en dus de praktische gevolgen van een uitsluiting hebben. 

Beheer 

355. Raad van bestuur – Het beheer van de VZW gebeurt door de raad van bestuur, een 
verplicht orgaan van de VZW met een algemene en residuaire bevoegdheid; daarnaast zijn 
twee andere beheersorganen mogelijk, namelijk een orgaan van vertegenwoordiging (van de 
VZW ten aanzien van derden) en een orgaan van dagelijks bestuur. De raad van bestuur heeft 
minstens drie leden594, die zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zijn, en 
maximum één persoon minder dan het aantal leden van de algemene vergadering. Het aantal 
bestuurders moet in elk geval kleiner zijn dan het aantal leden van de vereniging. Het 
voorzien in een maximum aantal bestuurders in de wet is een duidelijk governance-element. 
Wanneer de leden van de algemene vergadering niet automatisch ook deel uitmaken van de 
raad van bestuur, maar een daadwerkelijke keuze dient gemaakt te worden, zal gedebatteerd 
moeten worden over de geschiktheid en bekwaamheid van de (kandidaat) bestuurders. Een 
debat en een stemming in de algemene vergadering zal de legitimatie van de raad van bestuur 
zeker ten goede komen. Daarenboven wordt met het bepalen van een maximum aantal 
bestuurders tegemoet gekomen aan een belangrijk risico: de autocontrole als enige vorm van 
controle op de raad van bestuur. De controle op de raad van bestuur gebeurt immers door de 
algemene vergadering. Nu het aantal leden van de raad van bestuur kleiner moet zijn dan het 
aantal van de algemene vergadering, is er op het vlak van non-profit governance een grotere 
garantie: er zal nu minstens één lid van de algemene vergadering geen lid zijn van de raad van 
bestuur zodat er geen volledige autocontrole meer mogelijk zal zijn. 

Er werden in de VZW-wet geen eisen gesteld aan de onafhankelijkheid van (minstens) een 
aantal bestuurders, dat (op die manier) een onafhankelijke controle op de werkende 
bestuurders zou kunnen uitoefenen. Hoe meer onafhankelijke bestuurders, hoe meer garantie 
op het nemen van beslissingen die los staan van de belangen van één specifieke 
stakeholdergroep. Een tegemoetkoming aan het ontbreken van deze verplichting, kan 
gevonden worden in de periodieke herverkiezing van de bestuurders. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat het niet altijd evident zal zijn geschikte bestuurders te vinden. Omtrent 

                                                
593 Deze voorwaarden kunnen niet versoepeld worden in de statuten van de VZW ter bescherming van de 
individuele leden. Strengere eisen of verbod leden uit te sluiten kunnen wel opgenomen worden in de statuten. 
Een lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan de 
betaalde bijdragen niet terugvorderen, tenzij anders wordt bepaald in de statuten.  
594 Wanneer de vereniging slechts drie leden telt, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan. De 
bestaande twijfel omtrent de wettelijkheid van de raden van bestuur met één bestuurder wordt hiermee 
weggewerkt. In het algemeen werd aangenomen dat dit niet wettelijk was, maar het volstond niet om de VZW 
(gerechtelijk) te ontbinden (J. DE LEENHEER, M. DENEF en D. DESCHRIJVER, De VZW, gezien vanuit de 

praktijk, Brugge, die keure, 1996, 126). 
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het bestuur van de VZW bestaan geen bijzondere eisen opgelegd aan kinderbijslagfondsen en 
sociale verzekeringsfondsen. 

iii. Beschouwingen 

356. De nieuwe VZW-wet bevat een aantal elementen dat kan sturen naar een goed beheer. 
De wetgever heeft op het gebied van kinderbijslagfondsen een aantal bijkomende elementen 
voorzien; de uitbreiding van de effectieve leden naar de aangesloten werkgevers met een 
aantal garanties voor efficiënte besluitvorming toont aan hoe de wetgever een rechtsvorm kan 
hanteren en aanpassen met het oog op het goed beheer en de kwaliteit van beheer en 
dienstverlening. Voor de sociale verzekeringsfondsen is dit niet gebeurd en kan enkel 
geopperd worden dat een voorbeeld wordt genomen aan wat er voor kinderbijslagfondsen is 
geregeld, maar dan met de mogelijkheid van toegetreden leden. Hoewel er geen 
aandeelhouders zijn waaraan bestuurders verantwoording afleggen om te voorkomen dat ze, 
als reactie op slecht bestuur, hun aandelen zouden verkopen en op die manier volledig uit de 
vennootschap zouden treden, dient ook in de non-profit sector verantwoording afgelegd te 
worden. In de eerste plaats kent de VZW een algemene vergadering van leden die onder 
andere de jaarrekening en de begroting dient goed te keuren en de raad van bestuur kwijting 
dient te verlenen. Bij blijvende ontevredenheid kan de algemene vergadering het bestuur 
ontslaan. Naast de leden zijn er ook andere stakeholders met (beperkte) sanctiemogelijkheden 
ten opzichte van het bestuur: de leden kunnen overstappen naar andere organisaties.595 

Wat betreft de VZW-rechtsvorm voor kinderbijslagfondsen en sociale verzekeringsfondsen 
moet nog een laatste bemerking gemaakt worden. De meeste kinderbijslagfondsen zijn 
eveneens gelieerd aan sociale verzekeringsfondsen, sociale secretariaten, onderlinge 
verzekeringskassen…, elk met een onderscheiden rechtsvorm, maar met ongeveer dezelfde 
naam. De leden van de algemene vergadering en de bestuurders zijn meestal leden en 
bestuurders die ook in de verwante instellingen een rol spelen. In dat opzicht is de kans op een 
belangenconflict tussen aangeslotenen (al dan niet leden) en leden van de algemene 
vergadering en bestuurders groter, aangezien aangespoord wordt tot deelname aan de andere 
instellingen, terwijl dit niet de (eerste) bekommernis is van de aangesloten 
werkgever/zelfstandige. Anderzijds is het natuurlijk net handig dat alle ‘verzekeringen’ op 
één plaats kunnen worden genomen; alleen is de artificiële scheiding in rechtsvormen dan wel 
in vraag te stellen. 

b. Sui generis rechtspersoon 

i. De sui generis rechtspersoon en de sociale zekerheid 

357. De VZW’s zijn niet de enige non-profitinstellingen die een plaats krijgen in de 
uitvoering van de sociale zekerheid; ook in de ziekteverzekering en de 
werkloosheidsverzekering worden private instellingen betrokken in de uitvoering van de 
reglementering. De rechtsvorm die zij aannemen zijn specifieke rechtsvormen, eigen aan deze 
instellingen (sui generis rechtsvorm). Dit houdt in dat hun statuut meer geregeld zal zijn in de 
specifieke wetgeving of sectorale socialezekerheidsreglementering; waar er niets geregeld 

                                                
595 M. DENEF, “Van Corporate Governance naar non-profit governance: een (meer dan) nodige stap”, in X (ed.), 
Social Profit Jaarboek 2000, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2000, 32. 
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wordt, kan worden teruggevallen op de gemeenrechtelijke verenigingsregelingen, zoals het 
VZW-recht voor de verenigingen met rechtspersoonlijkheid en het gemeen 
verbintenissenrecht voor de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid als onbenoemde 
overeenkomsten. 

358. Wanneer twee of meer personen overeenkomen samen te werken op voet van gelijkheid 
om een gezamenlijk doel na te streven ontstaat een vereniging, waarbij de affectio 

societatis
596

 noodzakelijk is. Eigen aan de vereniging is dat (1) het gaat om een overeenkomst 
om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel, (2) er een inbreng door elk lid gebeurt 
(werk, diensten, geld…), (3) de inbreng en wat verworven wordt het gemeenschappelijk doel 
dient, (4) de vereniging aangegaan is in het belang van ieder lid, waarbij deze individuele 
belangen samen het gemeenschappelijk belang van de leden of het verenigingsbelang 
vormen.597 

 

 

                                                
596 Dit houdt in dat er een ingesteldheid is van de leden om samen te werken om het gemeenschappelijk doel te 
bereiken. 
597 D. VAN GERVEN, Handboek verenigingen, Kalmthout, Biblio, 2004, 32-33. 
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ii. Ziekenfondsen 

Algemeen 

359. Ziekenfonds en landsbond – Elke gerechtigde op geneeskundige verzorging en 
uitkeringen is verplicht zich aan te sluiten bij een “verzekeringsinstelling”. Dit zijn vooreerst 
de ziekenfondsen aangesloten bij één van de vijf landsbonden van ziekenfondsen: de 
landsbond der Christelijke Mutualiteiten, het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, de Lansbond der Liberale Mutualiteiten, de Landsbond van Neutrale 
Ziekenfondsen en de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Daarnaast zijn verzekeringsinstellingen 
de publiekrechtelijke hulpkas en de kas der geneeskundige verzorging van de NMBS.598 De 
ziekenfondsen hebben een eigen rechtsvorm; zij hebben rechtspersoonlijkheid, maar niet in de 
vorm van een bestaande verenigingsrechtelijke rechtsvorm. De Wet Ziekenfondsen bepaalt de 
structuur en werking van de ziekenfondsen zodat van een sui generis rechtsvorm kan 
gesproken worden. 

360. Oorsprong – Opnieuw moet verwezen worden naar het privaat initiatief als oorsprong 
van de wettelijke ziekteverzekering. De ziekenfondsen stammen af van de ‘onderlinge 
fondsen’, de eerste instellingen die zichzelf de taak toevertrouwden een ‘sociale verzekering’ 
aan te bieden aan de leden, oorspronkelijk ruimer dan de ziekteverzekering, aangezien het ook 
pensioenen en gezinsbijslagen betrof. Het waren kleinschalige initiatieven, voornamelijk 
vanuit een christelijke achtergrond en op een professionele basis gevestigd. Deze instellingen 
werden erkend door de overheid en de bevoegdheden werden beperkt tot de 
ziekteverzekering, wat aanleiding gaf tot de naamsverandering naar ziekenfondsen. Deze 
instellingen zijn ook geëvolueerd naar interprofessionele instellingen met een ideologische of 
religieuze grondslag en werden omkaderd door wettelijke regelingen, waaraan ook subsidies 
werden gekoppeld. De Besluitwet van 28 december 1944 integreerde ten slotte de 
verschillende erkende landsbonden en de hierbij aangesloten verbonden van ziekenfondsen en 
(verbonden van) primaire kassen – een niveau dat is afgeschaft door de Wet Ziekenfondsen – 
als uitvoeringsinstellingen van de wettelijke ziekteverzekering.599  

Zoals ook bij de VZW’s in de sociale zekerheid het geval is, is de inschakeling van de 
ziekenfondsen geen strategische keuze geweest met het oog op kwalitatieve dienstverlening, 
maar enkel tot stand gekomen vanuit een zoektocht naar een noodzakelijk maatschappelijk 
draagvlak van de wettelijke sociale zekerheid en de solidariteit binnen de ziekteverzekering in 
het bijzonder. De wettelijke omkadering van de rechtsvorm is een ad hoc oplossing geweest 
die voornamelijk op de bestaande situatie gericht was en niet op de toekomst.  

361. Taken – De ziekenfondsen zijn “verenigingen van fysieke personen die in een geest van 
voorzorg, onderlinge bijstand en solidariteit, het fysiek, psychisch en sociaal welzijn willen 

                                                
598 Art. 2, g Ziekteverzekeringswet. 
599 H. DE GEEST, “Oorsprong en evolutie van de mutualiteiten in België en een situering van de Kristelijke 
mutualiteiten”, in Landsbond der Christelijke mutualiteiten (ed.), De mutualiteit vandaag en morgen, 
Antwerpen, Kluwer, 1991, 5-18. 
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bevorderen. Deze activiteiten moeten zonder winstbejag worden uitgeoefend”.600 Deze ruime 
taakomschrijving heeft als gevolg dat ziekenfondsen enerzijds de uitvoeringsinstellingen zijn 
van de wettelijke ziekteverzekering (arbeidsongeschiktheid en medische kosten) en 
uitvoeringsinstellingen van de wettelijke (Vlaamse) zorgverzekering en anderzijds daarbuiten 
ook activiteiten kunnen (en zelfs moeten) uitvoeren, die verbonden zijn met de gezondheid. 
Het kan gaan om financiële dienstverlening, dan wel het verlenen van hulp, voorlichting, 
begeleiding en bijstand met het oog op het bevorderen van het fysiek, psychisch of sociaal 
welzijn.601 Zo bieden ziekenfondsen aanvullende hospitalisatieverzekeringen aan, voorzien zij 
in bijkomende terugbetaling van medische zorgen (zonder dat deze in de nomenclatuur van 
geneeskundige verstrekkingen voorkomen) en bieden zij meer algemene dienstverlening aan, 
zoals gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld van de sportclub, gezinsvakanties, 
uitleendienst medische hulpmiddelen, de hulpverlening via het ingebouwde centrum voor 
algemeen welzijnswerk…. Niet alleen laat deze ruime definitie de ziekenfondsen de 
mogelijkheid naast de uitvoering van de wettelijke ziekteverzekering andere diensten aan te 
bieden; ziekenfondsen worden door de wet verplicht bijkomende diensten aan te bieden. Om 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen en te behouden moet een ziekenfonds, naast de uitvoering 
van de wettelijke ziekteverzekering, minstens één aanvullend financiële dienst aanbieden. 
Deze aanvullende financiële dienst (verzekering) kan maar worden aangeboden voor zover 
deze met gezondheid te maken heeft, al dan niet verplicht is voor de leden, en voor zover deze 
beantwoordt aan de criteria voorzorg, onderlinge bijstand en solidariteit en er geen 
winstoogmerk wordt nagestreefd.602 

362. Sui generis rechtsvorm – De ziekenfondsen hebben een sui generis rechtsvorm net 
omwille van hun dubbele opdracht die binnen een vereniging dan wel een vennootschap niet 
gecombineerd konden worden. Enerzijds een taak van algemeen belang, waarbij geopteerd 
werd geen winstoogmerk te laten spelen, namelijk de uitvoering van de wettelijke 
ziekteverzekering, en anderzijds de ‘uitbating’ van aanvullende verzekeringen, een 
verzekeringsactiviteit, en andere diensten die losstaan van de sociale zekerheid of sociale 
verzekeringen, zoals de opvang voor zieke kinderen, de vakantiekampen en de goedkopere 
(gezins)vakanties. Een groot verschil met een commerciële vennootschap is dat, naast de 
beperking van de diensten voor eigen leden en de verplichte band van de diensten met de 
gezondheid, geen dividenden of andere voordelen kunnen worden uitgekeerd aan de leden; 
wel kan de bijdrage verhoogd of verlaagd worden door de algemene vergadering of kan de 
‘winst’ worden geïnvesteerd in andere taken van het ziekenfonds, zoals de dienstverlening 
van de ingebouwde centra voor algemeen welzijnswerk. Door deze dubbele opdracht was het 
moeilijk om de ziekenfondsen in een VZW-vorm te gieten; vooral omdat het oorspronkelijk 
onmogelijk was voor een VZW om een handelsactiviteit te vervullen; de nieuwe VZW-wet 
heeft nog steeds dit uitgangspunt, dat in de definitie van een VZW te lezen valt: “die 
[vereniging] welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk 
voordeel aan haar leden te verschaffen”. De VZW streeft geen winst na voor haar leden en 
kan geen winstbeogende activiteit ontplooien; zij kan dus als hoofddoel nooit een handel 
uitbaten of een vrij beroep beoefenen. Eigen aan het drijven van een nijverheids- of 
handelszaak is evenwel dat dit gebeurt met een winstoogmerk. In de rechtspraak en rechtsleer 
wordt reeds geruime tijd aanvaard dat indien een ‘economische activiteit’ die door andere 

                                                
600 Art. 2 Wet Ziekenfondsen. 
601 Art. 3 Wet Ziekenfondsen. 
602 Arbitragehof nr. 23/92, 2 april 1992, B.S. 8 mei 1992; Arbitragehof nr. 24/92, 2 april 1992, B.S. 20 mei 1992. 
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rechtspersonen met winstoogmerk wordt verricht, ook door een VZW kan worden verricht op 
voorwaarde dat dit niet met een winstoogmerk is; het gaat dan de jure ook niet om een 
handelsactiviteit. Als er winst zou verwezenlijkt zijn aan het einde van het boekjaar, moet 
deze winst een bestemming vinden bij het belangeloos oogmerk waarvoor de VZW werd 
opgericht.603 Op dit moment zouden ziekenfondsen dus ook een VZW-vorm kunnen 
aannemen met het bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn als belangeloos 
oogmerk, toch zolang ook het aanvullend aanbod niet als ‘verzekering’ wordt 
gekwalificeerd604. Aanvullende diensten kunnen worden aangeboden, maar niet met 
winstoogmerk (zoals ook nu in de ziekenfondsen, die non-profitinstellingen zijn, het geval is); 
indien er winst wordt gemaakt moet deze winst besteed worden aan het bevorderen van het 
welzijn van de aangeslotenen. De herkwalificatie als VZW doet geen afbreuk aan het feit dat 
ziekenfondsen in de uitvoering van de aanvullende verzekering evenwel een handelsactiviteit 
verrichten, die niet dermate verschillend is van bepaalde commerciële verzekeraars, noch aan 
het feit dat de ziekenfondsen in de uitvoering van het aanvullend aanbod onder Europees recht 
als onderneming kunnen worden gekwalificeerd. 

363. Hervorming – De ziekenfondsen werden door de wet van 6 augustus 1990 betreffende 
de ziekenfondsen en de landsbonden der ziekenfondsen hervormd omwille van de bestaande 
gebreken: de uitvoering van de ziekteverzekering was geëvolueerd naar een ingewikkelde 
structuur van primaire kassen, verbonden en landsbonden met daarnaast nog de 
maatschappijen voor onderlinge bijstand. De wet van 1990 voorzag in een vereenvoudiging 
door de juridische zelfstandigheid van de primaire kassen af te schaffen en ze op te nemen in 
de verbonden waarbij ze vroeger aangesloten waren.605 Ook kwam de wet tegemoet aan het 
gebrek aan inspraak van de leden606 (bij de aanduiding van de leiding, bij de controle op het 
beheer, bij beslissingen omtrent aanvullende verzekeringen607…) en bestond er een veelheid 
aan administratieve, financiële en boekhoudkundige regels en een gebrek aan (eenvormige) 
controle op het gebruik van middelen. Er werden verplichtingen opgelegd zodat een grotere 
doorzichtigheid in en duidelijkheid van de werking van de ziekenfondsen tot stand kwam.608 
De aanleiding was voornamelijk te vinden in enerzijds de zeer verouderde wetgeving die 
dateerde van 1894, de mogelijkheid van schijnziekenfondsen609 en het ziekenfondsproces van 
1982, waarbij het afwenden van inkomsten en het verkeerdelijk besteden van 
administratiekosten aan de orde waren. 

                                                
603 D. VAN GERVEN, Handboek verenigingen, Kalmthout, Biblio, 2004, 36-37; Cass. 3 oktober 1996, R.W. 
1996-97, 1192 en T.R.V. 1997, 217, noot M. DENEF.  
604 Art. 9, § 1 Controlewet Verzekeringen. 
605 Een uitzondering werd voorzien voor die primaire kassen met ten minste 5000 leden en die tenminste één 
dienst of aanvullende verzekering organiseerde. Deze maatschappijen van onderlinge bijstand werd verboden 
tussen te komen in de verplichte verzekering. 
606 K. VERAGHTERT en B. WIDDERSHOVEN, “Waarom zijn de Belgische, Duitse en Nederlandse 
ziekenfondsen en ziektekostenverzekering zo verschillend? Een historische vergelijking”, B.T.S.Z. 2003, 50. 
607 De afschaffing van een aanvullende verzekering gebeurt nu door de verkozenen in de algemene vergadering, 
waar vóór de Wet Ziekenfondsen dit beslist werd op verbondsniveau door de algemene vergadering die bestond 
uit vertegenwoordigers van de ziekenfondsen (J. PUT en G. GESQUIERE, “De rechten van de ziekenfondsleden 
bij de afschaffing van een aanvullende ziekenfondsverzekering”, R.W. 1992-93, 639). 
608 R. ELST, “Beschouwingen bij de nieuwe Wet Ziekenfondsen”, T.S.R. 1990, 321-330; J. VAN 
LANGENDONCK, “De nieuwe wet op de ziekenfondsen”, R.W. 1990-91, 634-641. 
609 M. JUSTAERT en A. VANDEN BUSCHE, “De nieuwe wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden 
van ziekenfondsen”, in LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (ed.), De mutualiteit vandaag 

en morgen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 58. 
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364. Statuten – De statuten van een ziekenfonds (en een landsbond) moeten het volgende 
vermelden:  

- de door het ziekenfonds of de landsbond aangenomen benaming, alsmede de plaats 
van hun zetel, welke in België moet zijn gevestigd, 

- de doelstellingen van het ziekenfonds of van de landsbond, 
- de landsbond waarbij het ziekenfonds is aangesloten, wat de ziekenfondsen betreft, 
- de diensten welke worden georganiseerd, de voordelen die hierbij worden toegekend 

en de voorwaarden waaronder zij worden verleend, 
- de voorwaarden waaraan de leden en de personen te hunnen laste dienen te voldoen 

om stemgerechtigd te zijn, 
- de voorwaarden en de procedure van toelating, ontslag en uitsluiting van de leden, 
- het bedrag van de door de leden te storten bijdragen, 
- de procedureregeling in verband met de stemming, 
- de vergoedingen die eventueel aan de bestuurders worden toegekend.610 

De statuten alsook de wijzigingen van de statuten dienen goedgekeurd te worden door de 
Controledienst voor ziekenfondsen (CDZ) na toezicht op de wettelijkheid ervan, met 
bijzondere aandacht voor de gelijke behandeling van de leden en de solidariteit.611 Deze 
goedkeuring dient te gebeuren binnen een termijn van ten hoogste 45 dagen (verlengbaar met 
dertig dagen) vanaf de datum waarop de statuten of de wijzigingen van de statuten aan de 
CDZ werden toegestuurd (wat moet gebeuren binnen 30 dagen na beslissing van de algemene 
vergadering tot aannemen of wijzigen van statuten). Na het verstrijken van de termijn wordt 
de goedkeuring geacht verkregen te zijn. De wijzigingen worden gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad.612 

Lidmaatschap en algemene vergadering 

365. Leden – De leden van een ziekenfonds zijn de personen die toetreden tot één of meer 
diensten, aangeboden door het ziekenfonds. Het lid of de aangeslotene moet daarbij 
logischerwijze voldoen aan de statutaire voorwaarden van toetreding bij deze dienst(en) en 
een bijdrage betalen van minimum 0,25 cent per maand. Is eveneens lid, een sociaal 
verzekerde die voor de uitvoering van de wettelijke ziekteverzekering aangesloten is bij de 
hulpkas (of de kas van de NMBS613) en voor één of meer andere diensten bij een ziekenfonds 
aansluit.614 De leden bevinden zich in een dubbele rechtsverhouding ten opzichte van het 
ziekenfonds: als lid van de vereniging en als aangeslotene bij een 
socialezekerheidsinstelling.615 Als lid van de vereniging worden de rechten en plichten van de 
sociaal verzekerde bepaald door de wetgeving die het juridisch statuut van de vereniging heeft 
vastgesteld, in casu de Wet Ziekenfondsen, de gemeenrechtelijke verenigingsregels en de 
statuten. Dit lidmaatschap geeft bijvoorbeeld het recht om deel te nemen aan het beheer van 

                                                
610 Art. 9, § 1 Wet Ziekenfondsen. 
611 Gewijzigd door art. 126 Wet 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen, B.S. 3 maart 1998. Hiervoor 
moest de minister bevoegd voor sociale zaken de statuten goedkeuren op eensluidend toezicht van de CDZ. 
612 Art. 11 Wet Ziekenfondsen. 
613 Een ziekenfonds speciaal gecreëerd voor de (ex) werknemers van de NMBS en personen ten laste. 
614 Art. 2 K.B. 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de 
wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 5 april 1991. 
615 M. JUSTAERT en A. VANDEN BUSCHE, “De nieuwe wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden 
van ziekenfondsen”, in LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (ed.), De mutualiteit vandaag 

en morgen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 56. 
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de vereniging (als lid van de algemene vergadering, als beheerder tot welke functie men 
krachtens het lidmaatschap kan worden benoemd…). Als sociaal verzekerde wordt de 
rechtsverhouding voornamelijk bepaald door de Ziekteverzekeringswet, waarin bepaald wordt 
op welke prestaties de sociaal verzekerde ten aanzien van het ziekenfonds aanspraak kan 
maken. 

Het aantal leden van ziekenfondsen bedraagt minstens 15000, al kan de Koning ‘kleinere’ 
ziekenfondsen toelaten, wat gevaar voor politieke toelatingen opent.616 Daarnaast kunnen 
landsbonden wel twee ziekenfondsen aansluiten van minder dan 15000 leden, maar met een 
minimum van 10000 leden. Bovendien kan de Controledienst voor een betrokken landsbond 
beslissen over het eventueel behoud van ziekenfondsen met een ledenaantal tussen 5000 en 
15000, in de mate dat het verdwijnen van laatstgenoemde ertoe zou leiden dat de betrokken 
landsbond in sommige provincies geen ziekenfondsen meer zou hebben, of een ziekenfonds 
met een bijzondere aard zou verliezen.617 De ziekenfondsen zijn verplicht een lijst bij te 
houden van hun leden en personen ten laste; de landsbonden houden een lijst bij van al de 
leden en personen ten laste van de aangesloten ziekenfondsen.618 

366. Algemene vergadering – Als aangesloten lid is de sociaal verzekerde niet automatisch 
lid met een plaats in de algemene vergadering; uit de aangesloten leden, worden effectieve 
leden verkozen die de aangeslotenen vertegenwoordigen in de algemene vergadering. Het is 
praktisch niet haalbaar om minstens 15000 leden een plaats te geven in de algemene 
vergadering en dan nog (op een efficiënte wijze) te komen tot beslissingen. De leden hadden 
tot 1990 geen enkele inspraak bij de aanduiding van de leiding van of bij het toezicht op de 
ziekenfondsen. De Wet Ziekenfondsen beoogde een democratisering van de ziekenfondsen en 
de landsbonden, dit met het oog op de legitimatie van het bestaan van ziekenfondsen nu de 
onderliggende ideologie geen basis meer vormde voor aansluiting.619 De algemene 
vergadering, die bestaat uit voor zes jaar verkozen vertegenwoordigers van de leden, heeft de 
exclusieve620 beslissingsmacht over de vaststelling van de rechten en plichten van de leden, 
voorstellen tot wijziging van de statuten, fusie van het ziekenfonds met een ander 
ziekenfonds, aansluiting van een ziekenfonds bij een andere landsbond, afsluiting van 
samenwerkingsakkoorden met andere organismen, de aanduiding en het ontslag van de 
beheerders en de revisoren en de goedkeuring van de begroting en de rekeningen. Het grote 
probleem bij dit alles is dat er erg weinig belangstelling is voor de verkiezingen voor de 
aanduiding van de leden van de algemene vergadering.  

                                                
616 J. VAN LANGENDONCK, “De nieuwe wet op de ziekenfondsen”, R.W. 1990-91, 693. 
617 Art. 3 K.B. 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, § 2 en § 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de 
wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 5 april 1991. 
618 Art. 5 K.B. 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, § 2 en § 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de 
wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 5 april 1991. 
619 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen, Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1153/1, 5-6. 
620 Wat inhoudt dat enkel de algemene vergadering deze beslissingen kan nemen. Hierop bestaat evenwel één 
uitzondering: de algemene vergadering kan voor een beperkte periode de raad van bestuur de bevoegdheid 
delegeren om te beslissen over aanpassingen van bijdragen. Deze uitzondering is ingebouwd om het financieel 
evenwicht te vrijwaren. 
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Het aantal leden van een ziekenfonds bepaalt zowel het aantal vertegenwoordigers in de 
algemene vergadering van het ziekenfonds621 als het aantal afgevaardigden van het 
ziekenfonds in de algemene vergadering van de landsbond. De oproep van kandidaat-
vertegenwoordigers gebeurt per brief dan wel via de onder de leden verspreide publicaties van 
het ziekenfonds. Om als vertegenwoordiger verkozen te worden moet men lid zijn of persoon 
ten laste zijn van een lid van het ziekenfonds, meerderjarig zijn, een bewijs van goed zedelijk 
gedrag kunnen voorleggen en in de regel zijn met bijdragen te betalen aan het ziekenfonds. 

367. Raadgevende leden – De algemene vergadering, waarin de verkozenen voor zes jaar 
zetelen, kan raadgevende leden aanduiden, die een raadgevende stem hebben. Dit is een soort 
van ‘toegetreden’ leden met een bijzondere bevoegdheid, namelijk een raadgevende stem, 
maar daarnaast niet de rechten en verplichtingen die aan de leden worden toegekend door de 
wet en/of de statuten. De directieleden van het ziekenfonds zijn wettelijke ‘toegetreden’ 
leden, al wordt deze benaming daarvoor niet gebruikt; zij hebben een (wettelijk toegekende) 
raadgevende stem in de algemene vergadering. 

368. Algemene vergadering landsbond – De leden van de algemene vergadering van de 
landsbonden worden, eveneens voor een periode van zes jaar, verkozen door de algemene 
vergadering en van de aangesloten ziekenfondsen, in verhouding tot het aantal leden dat elk 
ziekenfonds telt, waarbij één vertegenwoordiger per 7500 leden wordt afgevaardigd 
(minimum 2 en maximum 30 per ziekenfonds). De afgevaardigden van de ziekenfondsen die 
de algemene vergadering van een landsbond samenstellen worden voorgedragen door de raad 
van bestuur van ieder aangesloten ziekenfonds en worden verkozen door de algemene 
vergadering van dat ziekenfonds. Ook hiervoor kunnen de aangeslotenen en personen ten laste 
zich na een oproep kandidaat stellen. De leden van de algemene vergadering kunnen ook een 
soort van ‘toegetreden’ leden met raadgevende stem verkiezen (maximum 15); ook de 
directieleden kunnen als wettelijk vastgelegde toegetreden leden met raadgevende stem 
worden beschouwd.622 

Beheer 

369. Raad van bestuur – De raad van bestuur zorgt voor het dagelijks beheer en al de andere 
bevoegdheden die niet exclusief aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De 
algemene vergadering verkiest de raad van bestuur voor zes jaar. In de wet is voorzien dat ten 
hoogste één vierde van het aantal leden, dat minimum tien bedraagt en maximaal de helft van 
het aantal leden van de algemene vergadering, door het ziekenfonds wordt bezoldigd. De 
overige leden moeten leden zijn met een andere beroepsmatige en sociale achtergrond wat zou 
moeten leiden tot een voldoende functiespreiding in de raad van bestuur.623 De bestuurders 
                                                
621 Voor ziekenfondsen die minder dan 100000 leden tellen: minstens één vertegenwoordiger per 1000 leden en 
minimaal 20 vertegenwoordigers; voor ziekenfondsen met meer leden, moeten er minstens 100 
vertegenwoordigers zijn en ten minste één bijkomende vertegenwoordiger per 5000 leden boven de 100000 
leden (art. 7 K.B. 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, § 2 en § 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, van 
de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 5 april 
1991). 
622 Art. 21-26 K.B. 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, § 2 en § 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, 
van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 5 april 
1991. 
623 Daarnaast heeft de Wet Ziekenfondsen voorzien in een leeftijdsgrens voor bestuurders (67 jaar) en bepaalde 
onverenigbaarheden, zoals een leidinggevend functie of lid van een dagelijks bestuur van het 
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kiezen uit hun midden een voorzitter. De lijst van bestuurders moet bekend worden gemaakt 
in het Belgisch Staatsblad. De raad van bestuur van de landsbond, verkozen door de algemene 
vergadering van de landsbond, is samengesteld uit minimum 25 bestuurders en maximaal de 
helft van het aantal leden van de algemene vergadering. Ieder aangesloten ziekenfonds moet 
in de raad van bestuur vertegenwoordigd zijn in verhouding tot zijn aantal leden. Het ligt in de 
statutaire vrijheid de praktische modaliteiten van neerleggen van de kandidaturen en de wijze 
van stemming te bepalen.624 Leden van de algemene vergadering kunnen zich kandidaat 
stellen als bestuurder; daarnaast kan de raad van bestuur van een ziekenfonds of een 
landsbond aan de algemene vergadering zelf een lijst van kandidaten voorleggen. 

Ook aan de raad van bestuur kunnen (maximum 5 voor het ziekenfonds en 15 voor de 
landsbond toegetreden) raadgevers worden toegevoegd; de directie heeft de bevoegdheid de 
vergaderingen van het bestuur met raadgevende stem bij te wonen vanuit de wet.625 
Ziekenfondsen en landsbonden kennen dus ook een soort van ‘toegetreden’ bestuurders; iets 
wat in grote organisaties, waarin een terugkoppeling naar de algemene vergadering niet 
vanzelfsprekend is, enkel aangemoedigd kan worden. 

370. Leidinggevend personeel – De personeelsleden die een leidinggevende functie 
uitoefenen in een ziekenfonds worden benoemd op eensluidende advies van de landsbond 
waartoe het ziekenfonds behoort.626 Dit eensluidend advies is door de wetgever noodzakelijk 
geacht gezien de verantwoordelijkheid van de landsbonden voor de goede uitvoering van de 
verplichtingen die haar in het kader van de verplichte ziekteverzekering zijn opgelegd. 

Beschouwingen 

371. Participatie – Als één van de kernelementen van kwalitatief bestuur en governance is 
participatie door de stakeholders opgenomen. Waar ziekenfondsen ontstaan zijn vanuit de 
stakeholders en hun invloed door de inpassing in de wettelijke ziekteverzekering van de 
sociaal verzekerden zijn weggeëbd, heeft de wetgever in 1990 geopteerd de sociaal 
verzekerden opnieuw te betrekken in het beheer van de ziekenfondsen. Deze poging tot 
zoeken naar naast goed bestuur ook maatschappelijke legitimatie, is maar in beperkte mate 
gelukt; en dit lijkt voornamelijk te wijten aan het gebrek aan interesse van de sociaal 
verzekerden, die een grote anonieme groep vormen, zonder onderling contact. Kan uit een 
gebrek aan interesse om zelf deel te nemen aan het ruimere bestuur van een ziekenfonds 
afgeleid worden dat heel wat mensen net zo tevreden zouden zijn wanneer één 
(staats)instelling de wettelijke sociale zekerheid zou uitvoeren, al dan niet met de aanvulling 
van bijkomende diensten bij private non-profit dan wel profit instellingen? De sociaal 
verzekerden zijn wat betreft de groep eigenlijk te vergelijken met de consumenten in het 
algemeen, en zijn zeer moeilijk te vertegenwoordigen. Zij zijn voornamelijk geïnteresseerd in 

                                                                                                                                                   
ziekenfonds/landsbond, een leidinggevende functie in de sociale instelling die werkt met tussenkomst van de 
verplichte ziekteverzekering. 
624 P. HANCKE en P. VERMEEREN, De ziekenfondsen in België, activiteiten - toezicht, Gent, Mys & Breesch, 
2000, 20- 24. 
625 Art. 19-25 Wet Ziekenfondsen; art. 27-33 K.B. 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, § 2 en § 3, artikel 
14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden 
van ziekenfondsen, B.S. 5 april 1991. 
626 Art. 25 Wet Ziekenfondsen. 
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bepaalde diensten, die deze instellingen verschaffen. Verkozenen hebben dan weer het 
probleem van een gebrek aan achterban waar zij te rade kunnen gaan bij eventuele problemen. 

372. De participatie van de sociaal verzekerden in het ziekenfonds heeft als gevolg dat er een 
duidelijke informatie-overdracht en verantwoording is naar deze stakeholders; heel wat 
documenten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, zoals het activiteitenverslag 
van het afgelopen jaar, het totaal aan bijdragen en de aanwending hiervan, de jaarrekening en 
het verslag van de revisor, het begrotingsontwerp… Deze gegevens moeten niet enkel aan de 
algemene vergadering, maar ook aan het lid dat hierom verzoekt in synthesevorm worden 
verschaft.627 

373. Besluit – De nieuwe wet op de ziekenfondsen besteedt dan wel aandacht aan participatie 
van de leden en de organisatie van het bestuur met toegetreden leden, ze is niet gebaseerd op 
een realistisch maatschappijbeeld. Het gebrek aan interesse ontneemt volledig de grond die 
deze wet moest bieden voor het voortbestaan van ziekenfondsen. De creatie van een sui 

generis rechtsvorm zou vandaag niet meer nodig zijn; een ziekenfonds zou de vorm van een 
VZW kunnen aannemen; wat betreft eenvormigheid tussen de instellingen zou dit niet slecht 
zijn.  

iii. Uitbetalingsinstellingen in de werkloosheidsverzekering 

374. Ontstaan – De uitbetaling van de werkloosheidsuitkering gebeurt door de vakbonden, 
die hiertoe gemachtigd zijn door de Koning. Opnieuw heeft de wetgever gekozen voor een 
privaatrechtelijke uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid, opnieuw heeft de wetgever 
dit gesitueerd binnen een non-profitkader en opnieuw is de historische evolutie de reden van 
deze uitvoeringswijze. De werkloosheidsverzekering vindt haar oorsprong in het initiatief van 
de vakbonden; door de betaling van een premie waren vakbondsleden verzekerd tegen 
werkloosheid. Na een periode van ‘gesubsidieerde vrijheid’, waarin de overheid de 
vakbonden die werkloosheid verzekerden subsidieerde en de aangeslotenen die niet betaald 
konden worden door de vakbonden, vergoedde (sociale bijstand), werd in 1944 de 
verzekering van het werkloosheidsrisico in de wettelijk sociale zekerheid opgenomen. De 
betrokken instellingen werden mee in het wettelijk stelsel opgenomen; hier ook weer om een 
maatschappelijk draagvlak voor de sociale zekerheid te vinden. Er werden slechts drie 
vakbonden erkend als uitbetalingsinstellingen, namelijk het ABVV, het ACLBV en het ACV. 

375. Uitbetalingsinstellingen – De particuliere uitbetalingsinstellingen zijn specifieke 
instellingen, opgericht door de werknemersorganisaties, met als uitsluitend doel de uitvoering 
van de werkloosheidsverzekering in het kader van de wettelijke socialezekerheidswetgeving. 
Zij betalen de werkloosheidsuitkering en zijn de tussenpersoon tussen de werkloze sociaal 
verzekerde en (het werkloosheidsbureau van) de RVA; de aangifte van werkloosheid en de 
aanvraag werkloosheidsuitkering te ontvangen dient ook via deze ‘tussenpersoon’ te 
gebeuren. De uitbetalingsinstellingen hebben, in tegenstelling tot de andere privaatrechtelijke 
instellingen geen beslissingsruimte en worden dus ook niet als administratieve overheden 
gekwalificeerd (waar dit de lege ferenda wel zou gebeuren via het voorgestelde puur 
functionele overheidstaakbegrip); de beslissingen over het al dan niet toekennen van het recht 
op werkloosheidsuitkering worden genomen door de RVA. De RVA beslist en de 

                                                
627 Art. 17 Wet Ziekenfondsen. 
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uitbetalingsinstelling voert een positieve beslissing uit door het verschuldigde bedrag aan 
werkloosheidsuitkering aan de werkloze sociaal verzekerde te storten. Het is dan ook de RVA 
die als schuldenaar van de werkloosheidsuitkering moet worden aangesproken in een 
rechtszaak en niet de betreffende uitbetalingsinstelling.628

 De RVA beheert ook de fondsen 
bestemd voor de werkloosheidsuitkering. 

376. Rechtspersoonlijkheid – Zoals gezegd werden de uitbetalingsinstellingen opgericht door 
en binnen de vakbonden. Algemeen geweten is dat vakbonden geen (algemene) 
rechtspersoonlijkheid bezitten629; voor de uitvoering van (een deel van) de 
werkloosheidsverzekering, is het noodzakelijk rechtshandelingen te stellen en moet de 
uitbetalingsinstelling dus ook over een rechtspersoonlijkheid beschikken. Deze 
rechtspersoonlijkheid wordt automatisch toegekend als gevolg van de machtiging door de 
Koning.630 De hele discussie omtrent het al dan niet terecht ontbreken aan 
rechtspersoonlijkheid van de vakbonden, die nog af en toe de kop opsteekt631, staat dus buiten 
de grenzen van dit onderzoek, aangezien vakbonden wel rechtspersoonlijkheid werd 
toegekend in hun bevoegdheid van uitbetalingsinstellingen. 

377. Rechtsvorm – De uitbetalingsinstelling beschikt dan wel over rechtspersoonlijkheid, er 
wordt geen bijzondere rechtsvorm opgelegd, zodat via de – zij het zeer beperkte – wettelijke 
eisen opgelegd aan een uitbetalingsinstelling, opnieuw sprake is van een rechtspersoonlijkheid 
sui generis. Het doel van de uitbetalingsinstellingen moet beperkt zijn tot de toepassing van 
de wetgeving die betrekking heeft op de sociale zekerheid der werknemers, de statuten 
moeten een aantal verplichte elementen bevatten, zoals naam en zetel, doel, samenstelling van 
de raad van bestuur en de wijze waarop bestuurders worden benoemd, ontslag nemen of 
worden afgezet, hun ambtsbevoegdheden en de duur van het mandaat en de wijze waarop de 
statuten worden gewijzigd. De statuten en een statutenwijziging moet worden goedgekeurd 
door de Koning. De uitbetalingsinstelling dient minstens 5000 leden te hebben.632 De 
wetgever laat de uitbetalingsinstelling met andere woorden helemaal vrij om de organisatie 

                                                
628 Cass. 3 april 1989, R.W. 1989-90, 15-17. 
629 Oorspronkelijk werd het verschaffen van rechtspersoonlijkheid aan de vakbonden tegengehouden door de 
werkgevers, die daardoor de (invloeds)macht van de vakbonden binnen de perken wilden houden. Later waren 
het de vakbonden zelf die zeer weigerachtig stonden tegenover elke vorm van rechtspersoonlijkheid. Het 
aannemen van rechtspersoonlijkheid heeft immers bepaalde rechtsgevolgen, die afwezig blijven indien men een 
‘feitelijk’ vereniging is. Een feitelijke vereniging heeft juridisch geen gevolgen; er wordt geen toezicht op 
uitgevoerd, zij moeten niet aan bepaalde eisen voldoen, maar kunnen ook geen rechtshandelingen – zoals het 
sluiten van een overeenkomst of het dagvaarden – stellen. Zij kunnen evenmin in rechte worden aangesproken. 
Het niet wensen aan te nemen van rechtspersoonlijkheid stamt vanuit een bescherming tegen acties van de 
werkgevers tegen de vakbonden bij stakingen. Het stakingsrecht is ondertussen zowel nationaal als internationaal 
erkend en behoeft geen afwezigheid van rechtspersoonlijkheid van de vakverenigingen meer om daadwerkelijk 
te kunnen bestaan (F. DORSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve 

werknemersorganisaties, Brugge, die keure, 2002, 248). 
630 Art. 7, § 2 Besluitwet Maatschappelijke Zekerheid. 
631 Bijvoorbeeld in het kader van het incident in februari 2007 waarbij het ACV de werkloosheidsuitkering niet 
uitbetaalde omdat de werkloze het lidgeld nog niet had betaald. Hiertegen kwam veel reactie aangezien het lid 
zijn van een vakbond en het uitbetaald krijgen van werkloosheidsuitkering wel verbonden zijn, maar het betalen 
van de bijdrage en het uitgekeerd krijgen van een werkloosheidsuitkering niet. De vakbonden krijgen van de 
overheid immers een financiering van de administratiekosten; wetsvoorstel 30 oktober 2003 tot het verlenen van 
rechtspersoonlijkheid aan organisaties van werknemers en overheidspersoneel, Parl St. Kamer 2003-04, nr. 
367/1. 
632 Art. 17, § 1, 2° Werkloosheidsbesluit. 
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van de sui generis rechtspersoon te bepalen; er is geen verplichting te voorzien in een 
algemene vergadering, logischerwijze wel in een (raad van) bestuur, maar de wijze van 
samenstelling en de bevoegdheden worden overgelaten aan de instelling zelf. Aangezien deze 
instellingen louter de werkloosheidsuitkeringen uitbetalen, is de nood aan medebeheer veel 
kleiner; al houdt de betaling op zich natuurlijk ook een directe dienstverlening in aan de 
aangeslotenen. Bovendien wordt de vakbond geacht sowieso een vertegenwoordigende 
instelling van de werknemer (en de werkloze) te zijn, die door verkozen afgevaardigden wordt 
bemand. Hierboven werd reeds aangegeven dat de sociaal verzekerde zich niet langer 
vertegenwoordigd voelt door de vakbonden; zeker niet op vlak van de sociale zekerheid. Deze 
rechtsvorm biedt geen garanties ten aanzien van de kwaliteit van het beheer en van de 
dienstverlening. 

378. VZW? – Een kenmerk van het Belgische verenigingsrecht is de vrijheid een rechtsvorm 
te kiezen.633 Indien een vereniging die geen winst beoogt rechtspersoonlijkheid wil 
verwerven, kan in principe niet anders dan de VZW-vorm aangenomen te worden, tenzij de 
wetgever de organisatie expliciet de rechtspersoonlijkheid toekent, zoals is gebeurd voor de 
uitbetalingsinstellingen van de vakbonden. De vakbonden hebben steeds expliciet aangegeven 
niet de rechtsvorm van een VZW te willen aannemen, onder meer omwille van de 
publicatieverplichting van de ledenlijsten. De kwalificatie van uitbetalingsinstelling als 
onderdeel van de vakbond als een VZW zou dit bezwaar niet met zich brengen; evenwel 
houdt de VZW-wet verplichtingen in met betrekking tot de organisatie van de vereniging, die 
vandaag niet gelden voor de uitbetalingsinstellingen. De VZW-rechtsvorm biedt een aantal 
mogelijkheden om het behoorlijk bestuur van de instellingen op de voorgrond te plaatsen, 
zoals de vraag wie er in de algemene vergadering (en de raad van bestuur) moet zetelen? Zijn 
dit alle leden van de vakbond of een aantal verkozen dan wel afgevaardigde 
vertegenwoordigers van de werknemers en van de werklozen? Via de figuur van de 
toegetreden leden, zouden de werklozen die een werkloosheidsuitkering ontvangen van een 
bepaalde uitbetalingsinstelling betrokken kunnen worden in het beheer van de instelling, wat 
tegemoet zou komen aan bepaalde representativiteitsvragen, die met betrekking tot de 
vertegenwoordigers van de werkgevers in het paritair beheer van de OISZ werden gesteld, 
maar hier net zozeer zouden kunnen worden herhaald. Hiervoor is evenwel de VZW-vorm 
niet noodzakelijk. In een verenigingscontract zou dit eveneens bepaald kunnen worden. 

379. Voor de uitbetalingsinstellingen heeft de wetgever het niet nodig geacht een uitgewerkte 
rechtsvorm te voorzien enerzijds omwille van hun vertegenwoordigend statuut op zich en 
anderzijds omwille van de bijzondere positie van zowel de werkloze (die zo kort mogelijk 
beroep moet doen op de diensten) als van de uitbetalingsinstelling (die enkel instaat voor de 
uitbetaling en niet voor de beslissing of een werkloze al dan niet recht heeft op een 
werkloosheidsuitkering). KIEKENS besluit dat de rol van de uitbetalingsinstellingen die aan de 
vakbonden is toegekend dan wel historisch te verklaren is, maar ook nog bestaansreden heeft: 
de werkloosheidsreglementering is dermate ingewikkeld dat zonder deskundige hulp de 
werkloze niet zou krijgen waarop hij recht heeft.634 Nochtans mag van de RVA, toch de 
instantie die de werkloosheidsreglementering uitvoert en de beslissingen ten aanzien van de 
sociaal verzekerde werklozen neemt, worden verwacht dat hij de reglementering kent en kan 

                                                
633 F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, 
Brugge, die keure, 2002, 376. 
634 J. KIEKENS, “De uitbetalingsinstellingen in de werkloosheidsverzekering”, R.W. 1994-95, 736. 
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uitvoeren; bovendien is hij als publieke instelling en als administratieve overheid voor al zijn 
handelingen gebonden door de bijzondere rechtsbeschermende regels van de sociaal 
verzekerde, zoals de hoorplicht, de motivering en de openbaarheid van bestuur en kan de 
sociaal verzekerde naar de rechtbank stappen, al dan niet met rechtsbijstand van een advocaat, 
dan wel van de vakbond of een andere belangenvertegenwoordiger. Daarnaast merkt KIEKENS 

op dat “tegenover zijn uitbetalingsinstelling de werkloze om zo te zeggen machteloos is. Dit 
blijkt gewild te zijn door de wetgever. De wetteksten over de opdracht, de wijze waarop deze 
opdracht moet worden uitgevoerd, de aansprakelijkheid van de uitbetalingsinstellingen en de 
mogelijkheid om deze te laten vaststellen, zijn vaag en onvoldoende.”635 Zij worden ook niet 
als administratieve overheden beschouwd aangezien zij geen eenzijdige rechtshandelingen 
kunnen stellen die derden binden; in de voorgestelde functionele interpretatie van het begrip, 
dan wel de koppeling van de rechtsbescherming aan het begrip ‘overheidstaak’ zou deze 
rechtsbescherming wel gelden ten aanzien van de vakbonden, toch wanneer zij de wettelijke 
werkloosheidsreglementering uitvoeren. Wel vallen zij onder het Handvest Sociaal 
Verzekerde, zodat de sociaal verzekerde hieruit toch een aantal garanties heeft en kan 
afdwingen. 

iv. Gemeenschappelijke kassen voor arbeidsongevallen 

380. Onderlinge verzekeringsfondsen – De overeenkomst van vereniging van onderlinge 
verzekering is in de enge zin de overeenkomst waarbij verschillende personen zich ertoe 
verbinden elkaar onderling te vergoeden voor verliezen of schade die een of verschillende van 
de medecontractanten ten gevolge van een arbeidsongeval zouden kunnen lijden. 
Uitgangspunt is wederkerigheid en solidariteit. Het gaat om verenigingen, dus zonder 
winstoogmerk; in principe verzekeren zij ‘tegen solidaire kostprijs’. De bijdrage is niet vast 
en eventuele overschotten worden onder de leden verdeeld of tekorten worden opgevangen 
door een aanvullende bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door onder meer de 
grootte van het risico binnen een bepaalde sector (voor arbeiders) en van de preventie-
initiatieven. Deze opvatting over tarifering verschilt niet erg van deze van de 
privaatrechtelijke instellingen. Het statuut van de onderlinge verzekeringsfondsen, ook wel 
‘gemeenschappelijke kassen’ genoemd, werd opgenomen in de Controlewet Verzekeringen; 
zij worden voor de toepassing als onderlinge verzekeringen beschouwd.636  

381. Sui generis – Ook onderlinge verzekeringsfondsen hebben rechtspersoonlijkheid binnen 
een sui generis rechtsvorm. Aangezien zij geen winstoogmerk hebben, kunnen zij niet worden 
gekwalificeerd als vennootschappen. Aangezien niet de VZW-rechtsvorm voor hen werd 
voorbehouden, mede door het feit dat hun enige dan wel hoofdactiviteit een commerciële 
activiteit is, zullen zij eveneens als sui generis verenigingen worden beschouwd. Bovendien 
worden ristorno’s uitgekeerd aan de leden, wat lijkt op dividenduitkering en wat binnen een 
VZW-structuur zeer moeilijk aanvaard zal worden.  

382. Organisatie – Een gemeenschappelijke kas verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag 
waarop de statuten worden bekendgemaakt. Deze statuten vermelden, op straffe van 
nietigheid, onder meer de naam en zetel, het doel, de organisatie en het bestuur van de 

                                                
635 J. KIEKENS, “De uitbetalingsinstellingen in de werkloosheidsverzekering”, R.W. 1994-95, 736. 
636 J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 177; 
J. PETIT, Arbeidsongevallen, Mechelen, Kluwer, 2005, 416-417. 
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vereniging, de wijze van benoeming, de bevoegdheden en de duur van het mandaat van de 
personen die met dat bestuur belast zijn, de wijze van vaststelling en inning van de bijdragen 
of de premies, evenals van de eventuele supplementen tot afwikkeling van de schadegevallen 
en de wijze waarop de rekeningen worden goedgekeurd.637 Vandaag bestaan in België 5 
gemeenschappelijke verzekeringskassen638 die de arbeidsongevallenverzekering uitvoeren. In 
tegenstelling tot de klassieke verzekeringsmaatschappijen hebben gemeenschappelijke 
verzekeringskassen geen aandeelhouders. Iedere verzekeringsnemer is automatisch lid van de 
verzekeringskas en participeert aldus in het resultaat van de kas. Meer nog, iedere werkgever 
is zelf verzekeraar en verzekeringsnemer. Wanneer, na afsluiting van de jaarrekening, een 
positief resultaat gerealiseerd wordt, krijgen alle leden een deel van hun bijdrage terug 
(ristorno). Theoretisch beschikt een verzekeringskas eveneens over het recht om, bij een 
negatief resultaat, aan de aangesloten leden een extra bijdrage te vragen, ter compensatie van 
dit verlies. Dit zal in de praktijk weinig of niet voorkomen omwille van de concurrentie met 
andere verzekeraars. De aantrekkingskracht van deze kassen is net de uitbetaling van deze 
ristorno’s die enerzijds op basis van het globale resultaat gebeurt en anderzijds afhankelijk is 
van het eigen resultaat van de betrokken polis en/of de schadestatistiek van de onderneming. 

Wanneer een werkgever zich als verzekerde aansluit bij een gemeenschappelijke kas, wordt 
hij automatisch aangesloten verzekeringslid, en heeft dus stemrecht in ‘het ledenorgaan’ 
(zoals de algemene vergadering). Aangezien het om een sui generis vereniging gaat, zijn niet 
de regels van de VZW wat betreft algemene vergadering en bestuur van toepassing. Ook de 
wetgever heeft geen bijzondere eisen opgelegd; het wordt aan de initiatiefnemers overgelaten 
dit in de statuten op te nemen.  

383. Beschouwing – Wat betreft het betrekken van de belanghebbenden in het beheer van de 
sociale zekerheid, is deze organisatievorm belangrijk, toch als gekeken wordt naar wie de 
grootste bijdrage betaalt. Het deel (oorspronkelijk) bestemd voor arbeidsongevallen in de 
socialezekerheidsbijdragen is enkel een werkgeversbijdrage – hoewel met het Globaal beheer 
dit argument niet meer kan worden vastgehouden –; daarnaast is het de werkgever die 
bijdraagt aan de onderlinge verzekeringskas. Voor de werknemer is geen enkele rol 
weggelegd in de gemeenschappelijke verzekeringskassen, hoewel ook deze kassen in geval 
van een arbeidsongeval toch een dienstverlening aan (de nabestaanden van) het slachtoffer (de 
werknemer) beogen. 

2. Het opleggen van een vennootschapsvorm 

a. De vennootschap in de sociale zekerheid 

384. Arbeidsongevallenverzekeraar – Niet enkel verenigingen of ad hoc non-profit 
instellingen, maar ook vennootschappen zijn betrokken in de uitvoering van de sociale 
zekerheid, meer bepaald in de arbeidsongevallenverzekering. Waar bij de uitvoering van de 
sociale zekerheid door non-profitinstellingen sprake was van oneigenlijke privatisering (supra 
randnr. 325), is in de arbeidsongevallenverzekering wel – deels – sprake van eigenlijke 
privatisering. De verzekeringsondernemingen in de sociale zekerheid zijn niet in de sociale 

                                                
637 Art. 11 Controlewet Verzekeringen. 
638 Deze zijn Mensura (fusie gevormd door Assubel en APRA), Ethias, De Federale Verzekeringen, Securex en 
P&V Verzekeringen (B.S. 10 april 2001). 
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zekerheid geïntegreerd omwille van het zoeken naar een maatschappelijk draagvlak; de op 
winst gerichte instellingen hebben in de loop van de 19de (en zelfs een stuk tot in de 20ste 
eeuw) nooit bijgedragen tot een vorm van sociale bescherming.639 Er werd bewust geopteerd 
deze profit instellingen in de uitvoering van de sociale zekerheid te betrekken ter ‘ontlasting’ 
van de werkgever, die belast was met de betaling van de uitkeringen na een arbeidsongeval. In 
1903 was het immers de werkgever zelf die instond voor de vergoeding van de 
arbeidsongevallen, aangezien de arbeidsongevallenvergoeding als een deel van de 
arbeidsovereenkomst werd beschouwd; de werkgever kon zich tegen dit risico wel 
verzekeren. De werkgever was ook verplicht bijdragen te betalen aan het Waarborgfonds dat 
tussenkwam wanneer de werkgever naliet zijn verplichtingen na te komen, een teken dat de 
Staat de eindverantwoordelijkheid voor de arbeidsongevallenverzekering op zich nam. Vanaf 
1971 is elke werkgever verplicht zich te verzekeren en krijgt het FAO de taak als 
waarborgfonds tussen te komen wanneer een werkgever toch niet aan deze verzekeringsplicht 
voldoet. Op die manier zijn de privaatrechtelijke verzekeringsondernemingen een partij 
geworden in de sociale zekerheid; een partij waarmee elke werkgever verplicht moet 
samenwerken, tenzij hij een beroep doet op een onderling verzekeringsfonds; op die manier 
heeft het marktdenken binnen de sociale zekerheid een plaats gekregen.640 

b. Mogelijkheid 

385. Kan de Staat beslissen de uitvoering van de sociale zekerheid over te laten aan 
commerciële instellingen en (een zekere) marktwerking laten spelen in de uitvoering van een 
taak van algemeen belang? Zijn sociale zekerheid en winstoogmerk met elkaar te verzoenen? 
En zo ja, moet de Staat zich dan schikken naar de Europese mededingingsregels of volstaat 
het als uitsluitingsgrond van het mededingingsrecht de soevereine bevoegdheid van de Staat 
in te roepen om de sociale zekerheid in te richten en te organiseren?  

i. Conceptuele mogelijkheid 

386. Winstoogmerk vs. algemeen belang – Hoe verhoudt zich het vennootschapsbelang van 
de verzekeringsonderneming met het algemeen belang verbonden aan de uitvoering van de 
sociale zekerheid? Een instelling die een taak van algemeen belang uitvoert – en dus minstens 
functioneel een deel van de overheid is in de uitvoering van deze taak – kan niet in de eerste 
plaats de bedoeling hebben winst na te streven. Het succes van deze organisaties laat zich dan 
ook niet alleen meten door financiële prestaties en daaruit voortvloeiende elementen zoals 

                                                
639 C. LIS en G. VANTEMSCHE, “Sociale zekerheid in historisch perspectief”, in M. DESPOTIN en M. 
JEGERS (eds.), De sociale zekerheid verzekerd?, Brussel VUBPress, 1995, 64. 
640 De private verzekeraars hebben ook nadat ze in de sociale zekerheid betrokken waren nog enkele taken van 
het FAO overgekregen; taken die van de Staat (of toch parastaat) naar de profitsector werden overgeheveld. Zo 
werd via de indexatie van de rente de uitbetaling ervan aan de verzekeringsinstellingen overgelaten in plaats van 
te werken met bijslagen die door het FAO werden uitbetaald; ook de (meeste) bijslagen die aan bepaalde 
categorieën van getroffenen of nabestaanden worden uitgekeerd, worden door de verzekeringsinstellingen 
uitbetaald. De geneeskundige verzorging werd eveneens overgeheveld van het FAO, waar voor 1988 de 
verzekeringsmaatschappijen de geneeskundige, heelkundige en farmaceutische kosten en de verplegingskosten 
waarop de getroffene recht heeft slechts door de private verzekeraar gedragen werd tot het einde van de 
herzieningstermijn. Hetzelfde geldt voor prothesen en orthopedische toestellen en kleine ongeschiktheden (K.B. 
24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
betreffende de uitbetaling van de jaarlijks vergoedingen, van de renten en van de bijslagen, B.S. 6 januari 1988; 
C. PERSYN, “De arbeidsongevallenwet na het K.B. nr. 530”, Oriëntatie 1988, 91-93). 
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dividendenuitkering, maar eveneens – en zelfs voornamelijk – door een goede dienstverlening 
aan de sociaal verzekerde.641  

Wordt het naleven van het algemeen belang dat aan de sociale zekerheid wordt 
toegeschreven, beïnvloed door het vennootschapsbelang (van de 
arbeidsongevallenverzekeraar)? De vennootschap wordt los van de uitvoering van de sociale 
zekerheid niet langer enkel gezien als een ondernemingsvorm waarin aandeelhouders hun 
aandeel zo goed mogelijk willen zien opbrengen; de vennootschap heeft een plaats in de 
maatschappij door de activiteit die zij verricht. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de 
aandacht voor het debat rond Corporate Social Responsibilty en de ruime stakeholder 
invulling van het corporate governance concept.642 Idealiter moet een bedrijf niet alleen oog 
hebben voor de belangen van de oprichters en de bedrijfsleiding, maar dient met de belangen 
van alle stakeholders

643 of maatschappelijke aandeelhouders rekening gehouden te worden. 
Het gaat niet meer louter om organisaties met winstoogmerk, die zich uitsluitend richten op de 
eigen continuïteit, maar om organisaties met een – zij het beperkte – maatschappelijke 
verantwoordelijkheid waarvoor rekenschap en verantwoording dient te worden afgelegd. De 
overheid zal er via bijzondere wetgeving, zoals wetgeving omtrent de uitvoering van de 
arbeidsongevallenregelgeving en meer rechtsbeschermende regelgeving voor het slachtoffer 
van een arbeidsongeval, zoals het Handvest Sociaal Verzekerde, voor zorgen dat de 
vennootschappen voor zover zij de arbeidsongevallenverzekering uitvoeren, verplicht zijn ook 
het ‘socialezekerheidsbelang’ na te streven. Hoewel hierover nog geen rechtspraak bestaat, 
kan ervan uitgegaan worden dat de arbeidsongevallenverzekeraar zich ook als ‘overheid’ 
moet gedragen, toch voor zover hij eenzijdige beslissingen neemt die derden binden, zoals 
bijvoorbeeld bij de beslissing omtrent de tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een 
arbeidsongeval het geval is.644 De uitvoeringstaak is daarnaast wettelijk omschreven en de 
vennootschap is door de overheid toegelaten deze taak uit te voeren. Dit brengt met zich dat 
de uitvoering van de arbeidsongevallenverzekering zowel een taak van algemeen belang is als 
het (of één van de) doel(stellingen) van de op winst gerichte vennootschap. 

Omgekeerd, kan een vennootschap nog wel winst nastreven – dé vereiste om als 
vennootschap gekwalificeerd te worden – indien er bijzondere eisen worden opgelegd omdat 
het winst nastreven gebeurt bij de uitvoering van een taak van algemeen belang? Het 
vennootschapsbelang wordt in principe niet beïnvloed door het feit dat – onder meer – een 

                                                
641 D. AMMONS, “Productivity barriers in the public sector”, in M. HOLZER (ed.), Public productivity 

handbook, New York, Dekker, 1992, 117. 
642 Corporate governance is geleidelijk geëvolueerd naar een begrip met een veel ruimere inhoud dan het herstel 
van de positie van de aandeelhouders ten aanzien van het bestuur. Het gaat om het invoeren van structuren die 
zorgen voor het formuleren van bij de organisatie passende doelstellingen, het samenstellen van een management 
dat deze doelstellingen zo goed mogelijk nastreeft, het voorkomen van problemen van tegenstrijdige belangen, 
het voorkomen van misbruik van voorkennis en ongelijke behandeling van aandeelhouders en het voorkomen 
van zowel interne als externe aansprakelijkheid van het bestuur. Het bestuur kan intern aansprakelijk zijn voor 
fouten gemaakt in het nadeel van andere vennootschapsorganen, aandeelhouders of werknemers. Wanneer het 
bestuur extern aansprakelijk is, bestaat de aansprakelijkheid ten opzichte van de overheid, concurrenten, 
schuldeisers, vakbonden, de omgeving (bijvoorbeeld door aantasting van het milieu). 
643 Naast shareholders zijn er in het corporate governance-debat ook andere stakeholders naar voor gekomen. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om werknemers, consumenten, leveranciers, afnemers, omwonenden, schuldeisers, 
milieubewegingen en overheden. In toenemende mate wordt zelfs de omvorming van de zuiver op winst gerichte 
onderneming naar een sociale instelling met publieke verantwoordelijkheid benadrukt. 
644 J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1998, 118. 
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taak van algemeen belang wordt uitgeoefend; de vennootschapsorganen zullen ook met het 
uitoefenen van deze bijzondere activiteit (uiteindelijk) het collectief winstbelang nastreven. 
Indien de vennootschap verwacht dat deze bijzondere activiteit onvoldoende winstgevend zou 
zijn, zal er – indien dit niet in het regelgevend kader werd voorzien – worden onderhandeld 
om van de overheid een vergoeding te bekomen om dit te compenseren.645  

387. Winstoogmerk vs. solidariteit – Waar instellingen met een winstoogmerk gericht zijn op 
het maken van eigen winst en dus steeds handelen vanuit een eigenbelang, stelt sociale 
zekerheid met als basiskenmerk solidariteit net een hoger ‘algemeen’ belang voorop. Eigen 
aan de sociale zekerheid is solidariteit; zolang een bepaalde ‘verzekering’ onder de sociale 
zekerheid valt, moet de solidariteit worden gewaarborgd, ook indien de uitvoering gebeurt 
door commerciële, op winst gerichte instellingen. Zijn deze twee tegenovergestelde 
uitgangspunten te verzoenen wanneer deze door eenzelfde instelling worden nagestreefd, of 
zal steeds het eigenbelang blijven doorwegen in de keuzes van de commerciële instelling? 
Met andere woorden, doet de onzichtbare hand van de markt de ‘onzichtbare hand’ van de 
solidariteit646 teniet? Een strikte private verzekering is een verzekering waarbij 
premiedifferentiatie en risicoselectie uitgangspunten zijn en waarbij solidariteit geen 
vertrekbasis vormt, al is er altijd wel een vorm van solidariteit binnen groepen die onder 
eenzelfde risico (zouden kunnen) vallen, namelijk tussen deze waar het risico zich niet 
voordoet en deze verzekerden waarbij het risico zich wel heeft voorgedaan. De solidariteit 
binnen de arbeidsongevallenverzekering zal door de wetgever meer worden vormgegeven, 
bijvoorbeeld door beperkingen van premiedifferentiatie, dan voor andere verzekeringen, die 
niet tot het ‘algemeen belang’ behoren, het geval is. Het is niet omdat privaatrechtelijke 
verzekeringsinstellingen een aantal ‘socialezekerheidselementen’ in de 
arbeidsongevallenverzekering moeten integreren, dat zij niet het winstoogmerk kunnen 
nastreven. Privaatrechtelijke instellingen met een publieke taak kunnen naast deze taak ook 
nog eigen, eventueel commerciële doelstellingen hebben. Hetzelfde geldt voor de 
privaatrechtelijke (commerciële) instellingen die een universele dienst aanbieden, zoals de 
telecombedrijven, waaraan ook bijzondere eisen worden gesteld ter bescherming van de 
afnemer/burger; binnen publiek-private samenwerkingsverbanden wordt er eveneens 
samengewerkt tussen publiekrechtelijke instellingen met een oogmerk van algemeen belang 
en privaatrechtelijke instellingen met een commercieel oogmerk. Dit is conceptueel mogelijk. 

388.  Winstoogmerk vs. universele dienst – Zoals reeds aangegeven, is sociale zekerheid een 
universele dienst, waaraan een aantal eisen zijn verbonden. Wie een universele dienst 
uitoefent is onbelangrijk; er is geen organiek element verbonden aan het begrip ‘universele 
dienst’. Niet het publiekrechtelijk of privaatrechtelijk karakter van de uitvoering van de 
sociale zekerheid dient gevrijwaard, wel de betaalbaarheid ervan voor de gebruiker en de 
kwaliteit van de aangeboden en geleverde diensten. Dat een universele dienst door de markt 
kan worden aangeboden is duidelijk; de meeste universele diensten hebben een economische 
aard en worden door de markt of via een publiek-private samenwerkingsconstructie 
aangeboden. Zolang de normale, ongestoorde marktwerking garandeert dat er voor alle 
gebruikers een minimumpakket aan goede diensten ter beschikking staat voor een betaalbare 

                                                
645 S. BAETEN en A. FRANCOIS, “Vennootschapsbelang en (versus?) algemeen belang”, in S. BAETEN, K. 
BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiek recht, Antwerpen, Maklu, 2000, 41. 
646 T. VANDEVELDE, “Ideologie en sociale zekerheid”, in M. DESPOTIN en M. JEGERS (eds.), De sociale 

zekerheid verzekerd?, Brussel, VUBPress, 1995, 64. 
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prijs, is aan de voorwaarden voldaan. Evenmin is het noodzakelijk dat het gevraagde 
minimumpakket van diensten door Belgische instellingen ter beschikking moet worden 
gesteld. Ten slotte vereist de definitie een betaalbare prijs; dit wil niet zeggen dat de prijs voor 
de dienstverlening voor iedereen dezelfde moet zijn; een beperkte mate van prijsdifferentiatie 
blijft mogelijk, zolang de maximumprijs voor iedereen betaalbaar blijft.647 Aan al deze eisen 
is voldaan op vlak van de arbeidsongevallen: een waarborgfonds zorgt voor continuïteit, een 
POOL zorgt voor een voor iedereen toegankelijke verzekering, het minimumpakket (van 
vergoeding) wordt door de wet opgelegd. De markt zorgt voor de betaalbaarheid en de 
wetgever heeft grenzen gesteld aan de premiedifferentiatie. 

389. Winstuitkering – Dat het winstmechanisme en de bijhorende winstuitkeringen net 
binnen de arbeidsongevallenreglementering plaatsvinden, is niet toevallig. De winst die wordt 
uitgekeerd, is dan wel gebaseerd op collectieve middelen, maar dan wel enkel de bijdragen 
van de werkgevers, die een kost vormen boven op de loonkost. De werkgeversbijdragen voor 
arbeidsongevallen binnen het Globaal beheer komen immers uitsluitend aan het FAO toe. In 
sectoren die gefinancierd worden door werkgevers- en werknemersbijdragen, aangevuld met 
algemene middelen, zou een dergelijke winstuitkering niet mogelijk zijn. De voordelen die in 
deze sectoren worden geboden, zijn het niet heffen van bijkomende bijdragen voor 
administratiekosten, dan wel bijkomende diensten voorzien. 

ii. Internrechtelijke mogelijkheid 

390. Hierboven is de internrechtelijke mogelijkheid wat betreft het gebruik van 
privaatrechtelijke instellingen in de uitvoering van de sociale zekerheid uiteengezet. Hier kan 
enkel nog worden gewezen op de mogelijke integratie van (het Belgische concept van) een 
openbare dienst met het winstoogmerk van een privaatrechtelijke instelling. Het feit dat een 
bepaalde dienstverlening als een openbare dienst of algemeen belang wordt erkend, houdt in 
dat zij niet langer op louter privaatrechtelijke en commerciële basis kan worden aangeboden; 
zij wordt een verantwoordelijkheid van de Staat zodat de Staat niet enkel het recht, maar ook 
de plicht heeft corrigerend op te treden indien privaatrechtelijke rechtspersonen betrokken zijn 
bij de uitvoering van een openbare dienst.648 Met andere woorden, de Staat heeft de vrijheid 
de openbare dienst te organiseren, ook via instellingen met een winstoogmerk en 
marktwerking. De Staat heeft hierbij wel de verplichting toezicht te houden op de naleving 
van de eisen gesteld aan een openbare dienst en indien nodig corrigerend op te treden. De 
wetgever is hier tussengekomen via een aantal garanties, zoals de ad nominatim bepaling van 
het toepassingsgebied van het Handvest Sociaal Verzekerde en bijzondere eisen opgelegd in 
de Arbeidsongevallenwet. 

iii. Europeesrechtelijke mogelijkheid 

391. Kan de Staat beslissen de uitvoering van de sociale zekerheid over te laten aan 
commerciële instellingen en (een zekere) marktwerking laten spelen in de uitvoering van een 
taak van algemeen belang? En kan men dan de marktwerking en mededinging gaan 

                                                
647 W. DEVROE, “Universele dienstverlening als grens aan risicoselectie?”, in H. COUSY, H. CLAASSENS en 
C. VAN SCHOUBROUCK (eds.), Competitiviteit, ethiek en verzekering, Antwerpen, Maklu, 1998, 285. 
648 W. DEVROE, “Universele dienstverlening als grens aan risicoselectie?”, in H. COUSY, H. CLAASSENS en 
C. VAN SCHOUBROUCK (eds.), Competitiviteit, ethiek en verzekering, Antwerpen, Maklu, 1998, 292-293. 
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belemmeren om garanties ten aanzien van de sociaal verzekerde op te leggen? Zoals 
hierboven aangegeven, zijn Europeesrechtelijk gekwalificeerde socialezekerheidsstelsels 
uitgesloten van het vrij verkeer en van de verzekeringsrichtlijnen. Als de 
uitvoeringsinstellingen geen ondernemingen zijn, zijn ze ook uitgesloten van het 
mededingingsrecht. Wat de Belgische arbeidsongevallen betreft, heeft het Hof van Justitie 
zich reeds uitgesproken.649  

392. Sociale zekerheid – Het bepalen van de inhoud en de organisatie van de sociale 
zekerheid wordt door de Europese Unie aan de bevoegdheden van de lidstaten overgelaten. 
Een probleem ontstaat wanneer de kwalificatie als sociale zekerheid op een verschillende 
wijze gebeurt op lidstatelijk en Europees niveau; zo kwalificeerde de Belgische Staat haar 
arbeidsongevallenverzekering als sociale zekerheid; het Hof van Justitie was het hier niet mee 
eens (supra randnr. 188). Het specifieke probleem vloeit voort uit de hybride oplossing die de 
uitvoering van de arbeidsongevallenverzekering heeft toevertrouwd aan naamloze 
vennootschappen, privaatrechtelijke ondernemingen met winstoogmerk. Daartegenover stond 
de vereiste machtiging en een bijzondere controle door het Fonds voor Arbeidsongevallen. 

393. Situatie tot 2002 – De commerciële verzekeringsmaatschappijen konden onder de 
benaming ‘verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie’ worden toegelaten om de 
arbeidsongevallenverzekering uit te voeren. Zij moesten opgericht zijn in de vorm van een 
naamloze vennootschap of een vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen. De 
verzekeraars moesten aan een aantal financiële voorwaarden en waarborgen voldoen op 
straffe van intrekking van de toelating. Het toezicht, zowel het financieel toezicht als het 
toezicht op de naleving van de arbeidsongevallenwetgeving werd uitgeoefend door het FAO. 
De arbeidsongevallen vallen in België onder het socialezekerheidsstelsel; vandaar dat de 
Belgische Staat het standpunt verdedigde dat het opleggen van een rechtsvorm en het 
bijzonder toezicht geen belemmering van mededinging dan wel inbreuk op de schaderichtlijn 
kon zijn aangezien het ging om de interne bevoegdheid van de lidstaten hun sociale zekerheid 
te organiseren.650 

394. Europese Commissie – De Europese Commissie heeft niet betwist dat het 
arbeidsongevallenstelsel volwaardig deel uitmaakt van de Belgische sociale zekerheid. Wel 
heeft ze geoordeeld dat een regeling waarvan de uitvoerders voor eigen rekening en risico 
opereren wel degelijk onder de toepassing van de schaderichtlijn vallen. Het gebrek aan 
solidariteit verhindert immers voor Europa de kwalificatie als sociale zekerheid (supra randnr. 
161). Eens België besloten had om de uitvoering van de arbeidsongevallenverzekering toe te 
vertrouwen aan particuliere ondernemingen (met vrije keuze van de verzekeraar, vrije premie 
berekend volgens het risico, geen overheidsinterventie, oprichting van een waarborgfonds dat 
uiteindelijk gestijfd wordt door de verzekeraars), mocht België deze tak niet langer 
afschermen van de Europese markt, die de Europese richtlijnen tot stand wilde brengen. 
Bijgevolg was het zaak de richtlijnen na te leven die de eenmaking van de verzekeringsmarkt 
beogen, en buitenlandse marktspelers de mogelijkheid te bieden om via de vrije 
dienstverrichting arbeidsongevallendekkingen aan te bieden.  

                                                
649 H.v.J. 18 mei 2000, nr. C-206/98, R.W. 2000-01, 1229. 
650 Bovendien zou het openstellen van de Europese markt in een Belgisch socialezekerheidsstelsel afbreuk 
kunnen doen aan de rechtsbescherming van de sociaal verzekerden die onder het Belgische 
socialezekerheidsstelsel ressorteren. 
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395. Hof van Justitie – Het Hof van Justitie heeft de Commissie hierin over de hele lijn 
gevolgd. Dit in tegenstelling tot het arrest INAIL651, waarin de activiteit van de Italiaanse 
arbeidsongevallenverzekeraar als niet-economisch werd gekwalificeerd op basis van het feit 
dat de beheerde regeling “het bedrag van de prestaties en van de bijdragen in laatste instantie 
door de Staat worden vastgesteld”.  

396. De wetgeving omtrent de arbeidsongevallenverzekeraars mocht dus ook niet in strijd 
zijn met de derde Schadeverzekeringsrichtlijn652, die onder meer het principe van home 

country control bevat: “de lidstaten kunnen van de verzekeringsondernemingen die op hun 
grondgebied voor eigen risico de verplichte arbeidsongevallenverzekering uitoefenen, 
verlangen dat zij de specifieke voorschriften naleven die in hun nationale wetgeving ten 
aanzien van deze verzekering zijn opgenomen, met uitzondering van de bepalingen inzake het 
financieel toezicht, die onder de uitsluitende bevoegdheid van de lidstaat van herkomst 
vallen”.653 Het financieel toezicht gebeurde echter door het FAO, wat de facto een 
belemmering vormt voor verzekeringsondernemingen gevestigd in andere lidstaten die de 
Belgische arbeidsongevallenverzekering zouden willen uitvoeren. Volgens de schaderichtlijn 
is immers financieel toezicht in het land van vestiging voldoende (infra randnr. 1177). 

397. NV – De arbeidsongevallenverzekeraars moeten niet alleen de schaderichtlijn naleven, 
zij zijn ook ondernemingen die onder het mededingingsrecht ressorteren aangezien zij een 
economische activiteit uitoefenen. Het opleggen van een bijzondere rechtsvorm, zoals het 
geval was (Naamloze Vennootschap), veroorzaakt voor buitenlandse verzekeraars een 
belemmering om op de Belgische markt een arbeidsongevallenverzekering aan te bieden. Het 
probleem lag dus niet in het ‘opleggen’ van een commerciële rechtsvorm aan de instellingen 
die wilden deelnemen aan de uitvoering van de arbeidsongevallenverzekering, maar aan de 
hieraan gekoppelde Belgische regelgeving die de facto tot gevolg had dat de toegang tot de 
uitvoering van de arbeidsongevallenverzekeraar beperkt(er) was voor 
verzekeringsondernemingen uit andere lidstaten. 

398. Gevolg – Als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie werd de regeling 
betreffende de arbeidsongevallenverzekering door de wet van 10 augustus 2001654 en het 
koninklijk besluit van 10 november 2001655 aangepast aan de Europese schaderichtlijnen en 
het mededingingsrecht. Hiertoe werden onder meer de bepalingen inzake de vorm van de 
rechtspersoon geschrapt uit de arbeidsongevallenreglementering en het financieel toezicht 
overgedragen aan de CBFA voor Belgische verzekeraars; voor andere verzekeraars geldt de 
home country control. Het belangrijkste gevolg van deze aanpassing is dat de toegang tot de 
Belgische arbeidsongevallenverzekeringsmarkt wordt opengesteld voor 
                                                
651 H.v.J. 22 januari 2002, nr. C-218/00, http://curia.europa.eu. 
652 Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en 
houdende wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG, PB L 228, 1. 
653 Art. 55 richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de 
levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG, PB L 228, 1. 
654 Wet 10 augustus 2001 houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese 
richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering, B.S. 7 september 2001. 
655 K.B. 10 november 2001 tot uitvoering van de wet van 10 augustus 2001 houdende aanpassing van de 
arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering 
van de levensverzekering, B.S. 11 december 2001. 
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verzekeringsondernemingen uit andere lidstaten. De werkgever is nu verplicht een 
arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een verzekeringsonderneming, die: (1) 
toegelaten is tot de arbeidsongevallenverzekering of de arbeidsongevallenverzekering mag 
beoefenen in België door middel van een bijkantoor of in vrije dienstverrichting656 
overeenkomstig de Controlewet Verzekeringen en (2) voldoet aan alle regels en voorwaarden 
gesteld in de arbeidsongevallenwet.657 De wet schrijft geen bepaalde juridische vorm voor. 

399. Besluit – Voor het opleggen van een commerciële rechtsvorm zijn twee belangrijke 
elementen uit dit arrest te onthouden. Enerzijds heeft het Hof van Justitie bevestigd dat 
internrechtelijk de uitvoering van de sociale zekerheid kan door profitinstellingen, alleen is de 
kans op Europeesrechtelijke kwalificatie als sociale zekerheid dan bijzonder klein geworden. 
Anderzijds kan geen bijzondere rechtsvorm opgelegd worden, aangezien dit gebonden is aan 
de regelgeving van de lidstaat en een belemmering inhoudt voor verzekeraars van andere 
lidstaten om de Belgische arbeidsongevallenverzekering uit te voeren. 

Een conceptuele kijk op de gevolgen van een arrest stuit op een moeilijkheid: een 
buitenlandse puur privaatrechtelijke verzekeraar die in België de 
arbeidsongevallenverzekering aanbiedt, volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet, werd 
door te beslissen ook in België een arbeidsongevallenverzekering aan te bieden, deels 
gekwalificeerd werden als ‘overheid’ en diende zich voor een deel van zijn taken als overheid 
moeten gedragen. Of dit vandaag nog het geval is, valt evenwel te betwijfelen (supra randnr. 
85). 

c. De vennootschapsrechtelijke rechtsvorm in het kader van het onderzoek 

400. Algemeen – De bepalingen inzake de vorm van de rechtspersoon zijn geschrapt uit de 
Arbeidsongevallenwet na de veroordeling van het Hof van Justitie; wel moet het om een 
verzekeringsonderneming gaan, dus een ‘pofit’ instelling. Artikel 9 van de Controlewet 
Verzekeringen bepaalt wel dat de particuliere verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht 
moeten opgericht zijn in de vorm van een vennootschap op aandelen, van een coöperatieve 
vennootschap of van een onderlinge verzekeringsvereniging; hun maatschappelijk doel moet 
beperkt zijn tot verzekering, kapitalisatie, of beheer van gemeenschappelijke pensioenfondsen 
alsmede tot de verrichtingen die er rechtstreeks uit voortvloeien.  

401. NV of andere vennootschappen – De Arbeidsongevallenwet legt geen rechtsvorm meer 
op; de meeste arbeidsongevallenverzekeraars zullen (nog steeds) de rechtsvorm van de NV 
hebben, maar ook de andere handelsvennootschappen zijn mogelijk. De overheid treedt met 
betrekking tot de inrichting van deze rechtsvorm niet sturend op; er worden hieromtrent geen 
van het vennootschapsrecht afwijkende bepalingen in de Arbeidsongevallenwet of de 
Controlewet Verzekeringsondernemingen opgenomen. 

402. Corporate governance – Met betrekking tot het streven naar kwaliteit via de inrichting 
van de rechtsvorm kan dus enkel worden verwezen naar de aandacht voor corporate 

governance binnen deze vennootschappen. Voor deze vennootschappen gelden de gewone 
                                                
656 De activiteit waarbij een onderneming uit de Gemeenschap vanuit haar zetel of vanuit een bijkantoor gelegen 
in een Lidstaat, in een andere Lidstaat gelegen risico’s dekt. 
657 Art. 9 Wet 10 augustus 2001 houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese 
richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering, B.S. 7 september 2001. 
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corporate governance aanbevelingen, zoals deze opgenomen in de code Lippens (voor 
beursgenoteerde vennootschappen) en Buysse (voor niet-beursgenoteerde 
vennootschappen).658 Daarnaast zijn via de Wet Corporate Goverance

659 in de 
vennootschapswet een aantal governance elementen geïncorporeerd, zoals omtrent 
belangenconflicten, de positie van de bestuurder, het directiecomité, de papieren algemene 
vergadering …660 Ook zouden de vennootschappen op een of andere manier moeten worden 
aangemoedigd de codes zo veel mogelijk in hun organisatie en werking na te streven, eens te 
meer omdat de werkgever verplicht is aan te sluiten bij een van de 
arbeidsongevallenverzekeraars. Een dergelijke aanmoediging voor de 
arbeidsongevallenverzekeraar, die zowel in de socialezekerheidsrechtelijke rechtsverhouding 
met de sociaal verzekerde, dan wel (de nabestaanden van) het slachtoffer van een 
arbeidsongeval als in de privaatrechtelijke verzekeringsverhouding met de 
werkgever/verzekeringsnemer een rol kan spelen, ontbreekt vandaag volledig. Zowel de 
sociaal verzekerden als de werkgevers die een verzekering afsluiten voor hun werknemers, 
zijn immers stakeholders binnen de vennootschapsvorm die de arbeidsongevallenverzekeraars 
hebben aangenomen. Elementen met betrekking tot het bestuur van de instelling kunnen 
worden opgenomen, voor zover dit niet vereist een bepaalde rechtsvorm aan te nemen. Dit 
laatste zou immers opnieuw voor tegenstrijdigheden met de Europeesrechtelijke 
vrijemarktregulering zorgen. De voordrachtmogelijkheid van een van de bestuurders dan wel 
van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering door de stakeholders is een optie die 
participatie garandeert. Aan deze vertegenwoordiger van een groep stakeholders kan dan een 
bijzondere positie worden toebedeeld, zoals (enkel) een belangrijke stem in aangelegenheden 
die de stakeholders die hij vertegenwoordigt aangaan. Probleem hierbij is opnieuw dat er niet 
zoiets is als één groep van stakeholders indien over de sociaal verzekerden dan wel 
(nabestaanden van) slachtoffers van een arbeidsongeval kan worden gesproken en nog veel 
minder een vertegenwoordigende instantie, die representatief is voor deze disparate groep. En 
opnieuw teruggrijpen naar de vakbonden als vertegenwoordigers, lijkt om reeds uitvoerig 
aangehaalde redenen niet het meest actuele en gefundeerde voorstel te zijn. 

AFDELING IV. HET OPLEGGEN VAN EEN RECHTSVORM BINNEN HET 
KWALITATIEF KADER 

403. Algemeen – Het opleggen van een rechtsvorm houdt een sturing in enerzijds door de 
keuze voor een bepaalde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsvorm en de 
reglementering van toepassing op deze rechtsvorm en anderzijds in voorkomend geval, door 
de specifieke afwijkingen van deze rechtspersonenreglementering. 

                                                
658 C. VAN HULLE, “Is het systeem van Corporate Governance belangrijk? Op zoek naar de impact van de 
verschillende modellen”, in R. DE BONDT en R. VEUGELERS (eds.), Informatie en kennis in de economie, 
Leuven, Universitaire pers Leuven, 1998, 630 p.; K. GEENS, “Over Corporate Governance en dualistische 
bestuurssystemen”, in X. (ed.), Liber Amicorum Roger Blanpain, 1998, Brugge, die keure,715-732; K. 
BYTTEBIER, A. FRANCOIS en J. DELVOIE, De wet corporate governance, Mechelen, Kluwer, 2004, 316 p.; 
www.codebuysse.be. 
659 Wet van 2 augustus 2002 houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen, alsook van de wet van 
2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en 
tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, B.S. 22 augustus 2002. 
660 H. BRAECKMANS, “De Wet van 2 augustus 2002 inzake behoorlijk vennootschapsbestuur (corporate 
governance)”, R.W. 2002-03, 1641-1651; C. DE WULF, “De corporate governance-wet”, T.B.H. 2002, 655-657. 
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In wat volgt wordt nagegaan in eerste instantie of – en in welke mate – het opleggen van een 
rechtsvorm stuurt naar een kwalitatieve dienstverlening en een kwalitatief bestuur. Beide 
kwaliteitsvragen worden eerst voor de OISZ en daarna voor de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen beantwoord. In een tweede paragraaf wordt de kwaliteit van de 
sturing via het opleggen van een rechtsvorm nagegaan. 

§1. Sturing naar kwaliteit 

404. Legaliteit – De mogelijkheid van het opleggen van een rechtsvorm en een 
beheersstructuur aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 
werd hierboven aangetoond. 

A. Kwaliteit van dienstverlening 

1. OISZ 

405. Kwaliteitsgaranties (rechtmatigheid, transparantie, verantwoording en continuïteit) – De 
recente sociale geschiedenis heeft aangetoond dat het paritair beheer niet meer dermate 
functioneert dat het kwaliteitsgaranties aan de dienstverlening ten aanzien van de sociaal 
verzekerden biedt. Het belang op het vlak van kwaliteit van de dienstverlening die VAN 

WOLDE toekent aan de participatie door stakeholders
661

, heeft hier zo goed als geen betekenis 
meer. De vertegenwoordigers van de stakeholders zoals deze die in het paritair beheer zetelen, 
kunnen worden beschouwd als (quasi)professionele bestuurders van een instelling, die 
hoogstens de vertegenwoordigers zijn van een bevolkingsgroep en niet van een individuele 
aangeslotene, dan wel een beperkte afgebakende groep van aangeslotenen. 

De verwatering van de bevoegdheden heeft met zich gebracht dat de vertegenwoordigers 
weinig beleidsmatige draagkracht hebben. Het beheer van de instelling wordt dan wel aan 
vertegenwoordigers van de bijdragebetalers overgelaten, maar zij kunnen slechts bepalen hoe 
een beperkt deel van de bijdragen, namelijk het deel voor de administratiekosten, wordt 
beheerd. Door de afname van de bevoegdheden in combinatie met de ‘ontzuiling’ is ook de 
informatiestroom naar de achterban weggevallen, wat op zijn beurt dan weer het vertrouwen 
van de achterban in de vertegenwoordigers kan doen afnemen.  

406. Verantwoording – Onder voorbehoud dat de belangen van de betrokkenen 
daadwerkelijk worden vertegenwoordigd, zorgt een beheer, waarin de belanghebbenden 
worden vertegenwoordigd, voor een ‘democratisch effect’, een democratisch toezicht en 
bijhorende verantwoording. Zoals reeds aangegeven, kan aan deze vertegenwoordiging 
vandaag sterk getwijfeld worden. 

De transparantie van de beslissingen van het beheerscomité is de facto beperkt. Dit wordt 
mede veroorzaakt door het feit dat het gaat om interne beheersbeslissingen van de betreffende 
OISZ. Anderzijds worden deze beslissingen wel gefinancierd met sociale bijdragen en 
belastinggelden, wat een verantwoordingsaanspraak wettigt. Deze verantwoording gebeurt 

                                                
661 E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 
118-119 en 130-131; WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van 

goede dienstverlening, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 181, 
http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
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door de ‘ontzuiling’ niet meer automatisch ten aanzien van de achterban, maar wordt door de 
wetgever opgelegd ten aanzien van de overheid, bijvoorbeeld in de begrotingsprocedure en bij 
de evaluatie van de bestuursovereenkomst. De openbaarheid van deze 
verantwoordingsvormen is erg beperkt. 

407. Continuïteit en participatie – Bij het nemen van individuele beslissingen beschikken de 
vertegenwoordigers binnen het paritair beheer over de mogelijkheid steeds de aandacht te 
vestigen op de individuele belangen van de sociaal verzekerden. Door een gebrek aan 
representativiteit is ook hiervan geen sprake (meer). 

408. Belangenafweging – Het beheerscomité houdt zich niet bezig met de kostprijs van het 
systeem, maar wel met de efficiëntie en effectiviteit van de uitvoering. Dit is echter 
voornamelijk gekoppeld aan de bestuursovereenkomst en de administratiekosten. Los hiervan 
zorgt de samenstelling van het paritair beheer niet voor een belangenafweging in de 
dienstverlening. Deze rol rust voornamelijk op de administrateur-generaal, die op basis 
hiervan ook beoordeeld wordt, maar opnieuw in het kader van de sturingsinstrumenten 
bestuursovereenkomst en financiële sturing. 

2. Privaatrechtelijke instellingen 

409. Algemeen – Het feit een non-profitinstelling te zijn, kan een garantie inhouden voor het 
kwalitatief beheer en de kwalitatieve dienstverlening ten aanzien van de sociaal verzekerde. 
Er mag geen winstoogmerk zijn; de uitvoering van de sociale zekerheid wordt als statutair 
doel (of één van de doelen) van de vereniging nagestreefd. En als er opbrengsten zijn, mogen 
deze niet onder de leden/aangeslotenen verdeeld worden. Omgekeerd kan ook de 
winstuitkering gezien worden als een vorm van controle die in de non-profitsector ontbreekt, 
al gaat het hier om controle op de rentabiliteit en niet op de kwaliteit van de uitvoering van de 
diensten. Er is dus in beide hypothesen meer nodig om te komen tot garanties. Deze garanties 
ontbreken evenwel voor zover het sturingsinstrument van de rechtsvorm wordt bestudeerd. De 
kwaliteit van de dienstverlening wordt niet bevorderd door het participatieve element in het 
bestuur. 

410. Kwaliteit (rechtmatigheid, transparantie, verantwoording) – Onder voorbehoud dat de 
belangen van de betrokkenen daadwerkelijk worden vertegenwoordigd, zorgt een beheer, 
waarin de belanghebbenden worden vertegenwoordigd, voor een ‘democratisch effect’ en een 
democratische legitimiteit, waarbij rechtmatigheid, transparantie en verantwoording centraal 
staan. Probleem hierbij is net zoals voor de OISZ dat er niet langer sprake lijkt te zijn van een 
daadwerkelijke belangenvertegenwoordiging, maar opnieuw van ‘geprofessionaliseerde 
besturen’. 

Aangezien de samenstelling van het bestuur uit de jure stakeholdervertegenwoordigers ofwel 
geen participatie van de sociaal verzekerden betreft ofwel met een representativiteitsprobleem 
te kampen heeft, worden deze kwaliteitsgaranties eigen aan participatie niet geboden. Dit 
gebrek aan representativiteit zorgt er met andere woorden voor dat er geen bijzondere 
aandacht gaat naar rechtmatigheid, transparantie en verantwoording in de dienstverlening. 
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Enkel de ziekenfondsen worden rechtstreeks verkozen; evenwel is er ondanks deze 
rechtstreekse verkiezingen een probleem, aangezien er onvoldoende kandidaten zijn om een 
daadwerkelijke keuze te maken. Toch bieden de ziekenfondsen nog de meeste garanties. 

411. Transparantie – De transparantie van de dienstverlening wordt niet beoogd. De 
informatieverstrekking naar de aangeslotenen gebeurt op initiatief van de instellingen of zoals 
wettelijk bepaald, maar vloeit niet (langer) voort uit het zogenaamde representatieve karakter 
van het bestuur van de uitvoeringsinstellingen. 

Voor de ziekenfondsen bestaat aandacht voor transparantie, mede bepaald door het feit dat de 
aangeslotenen de leden van de algemene vergadering rechtstreeks verkiezen en hier wel een 
democratische legitimering aanwezig is. Dit heeft als gevolg dat er een duidelijkere 
informatieoverdracht en verantwoording is naar deze stakeholders; heel wat documenten 
worden voorgelegd aan de algemene vergadering, zoals het activiteitenverslag van het 
afgelopen jaar, het totaal aan bijdragen en de aanwending hiervan, de jaarrekening en het 
verslag van de revisor en het begrotingsontwerp. Deze gegevens moeten niet enkel aan de 
algemene vergadering, maar ook aan het lid dat hierom verzoekt in synthesevorm worden 
verschaft. 

412. Continuïteit en participatie – Deze aspecten worden niet geviseerd via de 
privaatrechtelijke rechtsvorm, al kan een lid van de algemene vergadering hiervoor wel 
aandacht vragen. 

413. Belangenafweging – De doelstelling van het inschakelen van privaatrechtelijke 
instellingen in een overheidstaak ligt voornamelijk in de efficiëntie en doelgerichtheid. Het is 
aannemelijk dat privaatrechtelijke instellingen, ook deze in de uitvoering van de sociale 
zekerheid en ongeacht hun non-profit dan wel profitvorm, streven naar een gezonde financiële 
situatie; dit wil zeggen dat minstens lasten door baten gedekt worden. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat de dienstverlening op een efficiënte en effectieve wijze plaats vindt. Maar 
een gezonde financiële situatie is onvoldoende, enerzijds omdat in elk geval een 
profitinstelling naar (meer) winst streeft en anderzijds er meer kan en moet verwacht worden 
van instellingen betrokken in de uitvoering van de sociale zekerheid. Bovendien zal dit wat de 
non-profitinstellingen betreft in grote mate afhangen van de hoogte van de toegekende 
administratiekosten en minder van de samenstelling van het bestuur. 

B. Kwaliteit van bestuur 

1. OISZ 

414. Aandeelhouders – Zowel de publiekrechtelijke rechtsvorm als het bijhorende paritaire 
beheer, die samen zorgen voor de kwalificatie als parastatale instelling, zijn historisch 
verankerde rechtsfiguren binnen de sociale zekerheid. De rechtsfiguur van het paritair beheer 
bevat, ondanks de historische bestaansreden, elementen van een kwalitatief bestuur, doordat 
de belangrijkste shareholders een plaats krijgen binnen het wettelijke 
socialezekerheidssysteem. Het in de sociale geschiedenis en de wet verankerderde paritaire 
beheer in de OISZ houdt garanties in voor de privaatrechtelijke inrichters van de sociale 
verzekeringen, de werknemers en de werkgevers in het werknemersstelsel en de zelfstandigen 
in het sociaal statuut der zelfstandigen. Het feit dat gekozen wordt voor een publiekrechtelijke 
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instelling garandeert de bijzondere positie van de overheid als oprichter van het wettelijk 
systeem en bestuurlijk toezichthouder van deze instelling.  

415. Stakeholders – Evenwel wordt de evenredige behandeling met andere stakeholders 
vandaag niet gewaarborgd. Het belang dat aan deze andere stakeholders moet worden gehecht 
is de voorbije jaren toegenomen, door het inkapselen van de sociale zekerheid in een wettelijk 
systeem en een overheidsadministratie en de uitbreiding van zowel de financieringsbronnen 
als het toepassingsgebied van het socialezekerheidsstelsel. 

De sociaal verzekerden en de werkgevers worden als shareholders vertegenwoordigd in het 
paritair beheer door de ‘inrichters’ van de sociale zekerheid. Beide partijen 
vertegenwoordigen daarnaast stakes die vaak tegenstrijdig zijn, zoals met betrekking tot de 
financiering die voor het grootste deel door de werkgevers gebeurt en de uitkeringen naar de 
werknemers gaan; maar die ook vaak gelijklopend zijn, zoals bij verzet tegen verhoging van 
het totaal van de socialezekerheidsbijdragen.  

De regeringscommissarissen zijn, als vertegenwoordiger van de bevoegde minister, geen lid 
van het beheerscomité, maar hebben wel bepaalde rechten, zoals het recht de vergaderingen 
bij te wonen. Dit beperkte participatieaspect heeft wel tot gevolg dat de overheid als 
stakeholder indirect betrokken is bij het bestuur en hierdoor onmiddellijk op de hoogte kan 
worden gesteld van (voorgenomen) beslissingen en hierop snel kan inspelen (bijvoorbeeld via 
het bestuurlijk toezicht).  

Bepaalde OISZ met een uitgebreid beheerscomité geven bijkomende bevoegdheden aan 
andere stakeholders zoals de gezinsbond in de RKW en de ziekenfondsen en 
vertegenwoordigers van zelfstandigen in het RIZIV. 

416. Gelijke behandeling – Enerzijds wordt via het paritair beheer een gelijke behandeling 
tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers vooropgesteld. De Staat heeft, 
ondanks de ruime overheidsfinanciering, als stakeholder enkel indirect een rol, namelijk via 
het publiekrechtelijke statuut van de OISZ en de figuur van de regeringscommissaris.  

Ook bij de stakeholders onderling ontbreekt een gelijke behandeling; waarom worden 
ziekenfondsen wel en andere privaatrechtelijke meewerkende instellingen niet mee betrokken 
in het beheer van de OISZ? Al kan via de responsabilisering van de ziekenfondsen een 
verklaring voor gevonden worden, toch is – gezien de (gedeeltelijke) verantwoordelijkheid 
van de andere privaatrechtelijke instellingen voor de administratiekosten – het onderscheid 
niet voldoende verantwoord. Hetzelfde geldt voor de gezinsbond binnen de RKW; waarom 
wordt dit recht niet toegekend aan andere belangenbehartigingsorganisaties, zoals 
patiëntenverenigingen, verenigingen van ouders van geplaatste kinderen…? Enerzijds wordt 
(arbitrair) een aantal bijzondere stakeholders betrokken in het uitgebreide paritair beheer, 
maar anderzijds wordt het evenwicht tussen werkgevers- en werknemersbelangen verstoord 
door het invoegen van andere vertegenwoordigers in het paritair beheer.  

417. Transparantie – Door de eenvormigheid van het paritair beheersorgaan van de 
verschillende OISZ, bestaat er transparantie in het beheer. Door de uitbreiding van bepaalde 
paritaire beheersorganen, door het gebrek aan representativiteit en aan terugkoppeling naar de 
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werknemers/werkgevers/zelfstandigen ontbreekt het systeem vandaag aan volledige 
transparantie. 

418. Verantwoordelijkheid – De verantwoordelijkheid voor het beheer van de OISZ ligt bij 
het beheersorgaan van de OISZ en de administrateur-generaal; de eindverantwoordelijke is 
evenwel de Staat die een bestuurlijk toezicht op de OISZ uitvoert. De verwatering van de 
bevoegdheden, het gebrek aan representativiteit en de eindverantwoordelijkheid van de Staat 
dragen bij de vertegenwoordigde sociaal verzekerde en werkgever niet bij tot een eigen 
verantwoordelijkheidsgevoel binnen het socialezekerheidssysteem. 

419. Governancekader – Er bestaat binnen de OISZ geen governancekader. Het historisch 
gegroeid paritair beheer is blijven bestaan zonder diens rol op zich binnen het geheel van de 
OISZ in vraag te stellen. Evenmin wordt aandacht besteed aan de efficiëntie van het bestuur. 
De kans op een belemmerd efficiënt beheer is groter bij een uitgebreider beheer van de OISZ, 
toch werd het beheer arbitrair uitgebreid. Doordat ook de regeringscommissaris een plaats 
heeft gekregen binnen het beheerscomité, is het onderscheid tussen toezichthoudende 
overheid en uitvoerend beheerscomité ook vervaagd. 

2. Privaatrechtelijke instellingen 

420. Algemeen – Het goed bestuur kan onder meer door de keuze van de verenigings- of 
vennootschapsvorm beïnvloed worden. Deze keuze is echter onvoldoende aangegrepen om 
een kwalitatief beheer na te streven. Sectorale regelgeving kan bijzondere eisen opleggen 
bijvoorbeeld door stakeholders als (verplicht) toegetreden lid van de vereniging te 
beschouwen of bepaalde rechten aan stakeholders toe te kennen binnen een vennootschap, 
zoals het indienen van voorstellen die behandeld moeten worden op de algemene vergadering. 
De vraag is of er hiervoor voldoende interesse van de stakeholders is en het niet opnieuw 
dezelfde vertegenwoordigers zullen zijn die een ander postje innemen. 

Het beheer van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling wordt, via de opgelegde 
formaliteiten, bepaald door de betreffende rechtspersonenreglementering. De 
rechtspersonenwetgeving is in de private non-profitsector erg belangrijk aangezien de keuze 
voor een bepaalde rechtspersoon het juridisch kader bepaalt waarbinnen de organisatie 
functioneert. De rechtspersoon bepaalt zowel het doel van de organisatie als de verhouding 
tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de instelling (stakeholders). 

421. Shareholders – De privaatrechtelijke non-profitinstellingen blijven na de inschakeling in 
de wettelijke sociale zekerheid beheerd door de oprichters of het samengaan van een aantal 
oprichters. Eigen aan de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen is vandaag nog 
steeds de betrokkenheid van één shareholder in het bestuur. De historische inrichter, die 
vanuit werkgevers- of werknemerszijde een oorsprong had, werd gegarandeerd als inrichter in 
de ‘erkende’ privaatrechtelijke instellingen die de wettelijke sociale zekerheid (mee) zou 
uitvoeren. In tegenstelling tot de OISZ gaat het niet om de vertegenwoordiging van twee – 
soms tegengestelde en soms gelijklopende – belangen, maar om één belang dat 
vertegenwoordigd is in het bestuur. Enerzijds is dit evenwicht minder belangrijk, aangezien 
het gaat om privaatrechtelijke uitvoeringsinstellingen en het democratische principe hier 
minder aanwezig is; anderzijds is het verschil met de OISZ klein. Beide zijn 
uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid, maar op een ander niveau, beide worden 
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beheerd door vertegenwoordigers van een zelfde stakeholdergroep (al is het beheer van de 
OISZ ruimer) en beide worden gekwalificeerd als administratieve overheden. 

Dit eenzijdig belang in het bestuur is logisch vanuit de ontstaansgeschiedenis, maar onlogisch 
vanuit de sociale realiteit: de subsidiëring door de overheid, de eindverantwoordelijkheid van 
de sociale zekerheid en het ‘public utility’ karakter van de sociale zekerheid rechtvaardigen de 
aanwezigheid van een formele plaats (stem) van de overheid in het beleid van een private 
instelling. Aangezien deze stem er niet is en het politiek gezien niet haalbaar is deze stem 
wettelijk op te leggen, voorziet de wetgever in andere garanties, zoals bijzonder toezicht. 

422. Stakeholders – De shareholders missen een daadwerkelijk representatief karakter ten 
aanzien van de belangrijkste stakeholders, de sociaal verzekerden, die de dienstverlening 
ontvangen. Dit wordt veroorzaakt omdat inrichters enerzijds de werkgevers of werknemers 
kunnen zijn en anderzijds in een ‘ontzuilde’ maatschappij niet langer kunnen geacht worden 
representatief te zijn voor (al) de werkgevers en al helemaal niet voor de sociaal verzekerden. 

Enkel de ziekenfondsen voorzien de rechtstreekse vertegenwoordiging van de leden. Maar zij 
worden dan weer geconfronteerd met een gebrek aan kandidaten om in de algemene 
vergadering te zetelen. De sociaal verzekerden zijn wat betreft de groep eigenlijk te 
vergelijken met de consumenten in het algemeen, en zijn zeer moeilijk te vertegenwoordigen. 
Zij zijn voornamelijk geïnteresseerd in bepaalde diensten, die deze instellingen verschaffen. 
Verkozenen hebben dan weer het probleem van een gebrek aan achterban waar zij te rade 
kunnen gaan bij eventuele problemen. 

423. Bovendien wordt geen gebruik gemaakt van mogelijke participatievormen die het 
verenigingsrecht biedt of die de wetgever in de sectorale regeling zou kunnen bepalen. Er 
wordt ook quasi geen gebruik gemaakt van de mogelijke stemmendifferentiatie en de figuur 
van de toegetreden leden. Met deze laatste figuur zouden echter andere belanghebbenden een 
(al dan niet beperkte) stem kunnen krijgen in de uitvoeringsinstelling, wat de gerichtheid op 
de belangen van de verschillende stakeholders en de legitimiteit van (de samenstelling van) 
het bestuur zou vergroten. Enkel in ziekenfondsen wordt met ‘toegetreden leden’ (met 
raadgevende stem) gewerkt, namelijk de directieleden van het ziekenfonds. 

424. Gelijke behandeling – Enkel in de algemene vergadering van de ziekenfondsen wordt 
één type van andere stakeholders betrokken. In de andere non-profitinstellingen worden geen 
ander stakeholders in de bestuurs- en controleorganen van de instellingen opgenomen. De 
gelijke behandeling van stakeholders wordt hier niet geviseerd. 

425. Transparantie – Het bestuur binnen een instelling is transparant geregeld in de 
rechtspersonenregelgeving, aangevuld met sectorale socialezekerheidsreglementering. Enkel 
de rechtspersoon van de uitbetalingsinstelling is onduidelijk. De wetgever bepaalt weinig 
hieromtrent en er bestaan evenmin openbaarheidsverplichtingen, eens te meer omdat de 
uitbetalingsinstellingen niet als administratieve overheden gekwalificeerd worden. 

Intersectoraal ontbreekt opnieuw elke transparantie.  

426. Verantwoordelijkheid – Door stakeholders een plaats in het bestuur te geven, wordt de 
verantwoordelijkheid gedeeld met deze stakeholders, waardoor op een verantwoordelijke 
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manier met de sociale zekerheid zou moeten worden omgesprongen. Het actuele feitelijke 
representativiteitsprobleem zorgt ervoor dat deze verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
sociale zekerheid tussen de Staat, de socialezekerheidsinstellingen en de sociaal verzekerden 
vandaag niet meer als een verdeling van de verantwoording wordt ervaren. 

427. Governancekader – Er bestaat geen specifiek governancekader. Zowel binnen een sector 
als over de sectoren heen wordt geen aandacht besteed aan het totaalpakket waardoor de 
kwaliteit van het bestuur zou kunnen verbeteren. Hier en daar werd ingegrepen en is de 
wetgever afgeweken van de bestaande organisatie binnen de rechtsvorm, dan wel heeft hij aan 
de sui generis rechtsvorm bepaalde intern organisatorische eisen opgelegd662. Daarnaast zijn 
in de rechtspersonenregelgeving eveneens governance elementen terug te vinden.663 Deze 
maatregelen vormen allerminst een geheel en zijn allerminst doeltreffend en verregaand 
genoeg om een nieuw fundament te vormen voor de private instellingen in de uitvoering van 
de sociale zekerheid. 

 

§2. Kwaliteit van sturing 

428. Algemeen – Het feit dat de sturing via de rechtsvorm een bewuste politieke keuze, maar 
geen bewuste sturing was, valt duidelijk te merken bij de beoordeling van de kwaliteit van 
sturing. 

429. Noodzakelijkheid – Op het moment dat de sociale zekerheid ontstond en groeide, was de 
typische Bismarckiaanse combinatie van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke uitvoering 
noodzakelijk om een maatschappelijk draagvlak voor de sociale zekerheid te vinden. In die 
zin is de opdeling publiek – privaat en het daarbij horende respectievelijke paritair beheer en 
(voornamelijk) beheer door de stakeholders dit vandaag niet meer. Het blijft evenwel 
noodzakelijk dat de overheid, om aan haar verantwoordelijkheid te voldoen, een bepaalde 
socialezekerheidsorganisatie uitstippelt en wettelijk vastlegt, ongeacht of hierbij een 
rechtsvorm wordt opgelegd.  

430. Doeltreffendheid en doelmatigheid – Kan deze sturing het vooropgestelde doel 
bereiken? Een eerste algemene doelstelling door participatie in de OISZ en de 
privaatrechtelijke instellingen is klantgerichtheid. Hierboven is reeds aangegeven dat dit 
vandaag niet als vanzelfsprekend kan beschouwd worden, voornamelijk omwille van het 
ontbreken van representativiteit, met een uitzondering geformuleerd voor de ziekenfondsen. 

Waarom in de ene regeling wel en in de andere regeling niet een beroep wordt gedaan op 
privaatrechtelijke instellingen en waarom in de ene regeling VZW’s en in de andere regeling 

                                                
662 Bijvoorbeeld de noodzakelijke instemming bij een statutenwijziging door de werkende leden van de algemene 
vergadering van een kinderbijslagfonds, waardoor een statutenwijziging niet kan gestemd worden zonder 
goedkeuring van het bestuur. 
663 Bijvoorbeeld de verplichting van minder bestuurders aan te stellen dan er leden van de algemene vergadering 
zijn, waardoor er minstens één lid van de algemene vergadering geen lid is van de raad van bestuur zodat er geen 
volledige autocontrole meer mogelijk zal zijn. Voor ziekenfondsen is hieraan toegevoegd dat ten hoogste één 
vierde van het aantal leden, dat minimum tien bedraagt en maximaal de helft van het aantal leden van de 
algemene vergadering, door het ziekenfonds wordt bezoldigd. 
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sui generis rechtsvormen worden opgelegd, moet niet worden gezocht in redenen van 
effectiviteit en efficiëntie. Het opleggen van een bepaalde rechtsvorm had geen na te streven 
doel; hiermee wenste de wetgever een situatie te bestendigen. Evenwel konden nieuwe 
doelstellingen aan deze rechtsvorm toegekend worden; dit is evenwel uitgebleven en 
ontbreekt nog steeds. Wel kan de doelmatigheid van het optreden van privaatrechtelijke 
instellingen als doel verondersteld worden. 

431. De doelmatigheid van zowel het paritair beheer binnen de OISZ als van de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen kan in vraag gesteld worden.  

De maatschappelijke kost van een paritair beheerscomité in elke OISZ is aanzienlijk, zeker 
gelet op de verwaterde doelstelling van het paritair beheer. En daarnaast kunnen vragen 
gesteld worden bij de doelmatigheid van het gedeeltelijk privaat beheer van de 
socialezekerheidssectoren, zeker aangezien in grote sectoren, zoals de pensioensector, een 
OISZ erin slaagt deze uit te voeren. Bovendien opereren de privaatrechtelijke instellingen met 
verschillende instellingen naast elkaar voor één overheidstaak, zodat er onvermijdelijk 
duplicaties zijn, kosten aan overgang van één instelling naar een andere, kosten aan 
coördinatie en stroomlijning… Deze kosten zouden er in mindere mate zijn, moest de 
uitvoering gebeuren door één (publiek- of privaatrechtelijke) instelling. Wel moet hierbij 
rekening gehouden worden met het effect van de marktwerking, dat in het volgende hoofdstuk 
aan bod komt, maar dat wel vast hangt aan de privaatrechtelijke rechtsvorm. 

432. Juist niveau – Niet van toepassing. 

433. Samenhang – In een uniformiseringspoging kregen de meeste parastatalen via de Wet 
Toezicht Parastatalen – nu via de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen – en 
de Wet Paritair Beheer een min of meer eengemaakte paritaire beheersstructuur, uniforme 
taken en bevoegdheden en een toezichtskader, dat van toepassing is op alle functioneel 
gedecentraliseerde instellingen. Toch blijft de samenstelling van de beheerscomités sectoraal 
verschillen, zonder dat hiervoor afdoende redenen gegeven worden. Het aantal leden van het 
beheerscomité werd sectoraal geregeld en bepaalde comités kennen uitgebreide 
stemgerechtigde leden (naast werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers). 

Het pragmatisme van de wetgever die verschillende types van uitvoeringsinstellingen heeft 
gecreëerd dan wel opgelegd, zou voor zowel de transparantie als de toegankelijkheid beter 
aan banden worden gelegd. De samenhang bestaat wel binnen een socialezekerheidssector, 
maar ontbreekt volledig over de sectoren heen, toch op het gebied van de privaatrechtelijke 
instellingen. De keuze voor een non-profit uitvoeringsinstelling zou voor elke sector (min of 
meer) dezelfde implicaties met zich moeten brengen. De nieuwe VZW-wet heeft het mogelijk 
gemaakt dat ook de ziekenfondsen, zelfs in het kader van het aanvullende aanbod, deze 
rechtsvorm kunnen aannemen. Ook de rechtsvorm van uitbetalingsinstellingen zou beter deze 
van een VZW zijn, opdat ook hier duidelijkheid ontstaat. Daarnaast bestaat er een gebrek aan 
eenvormigheid wat betreft het ‘statuut’ van de aangeslotenen: 

- aangeslotenen bij een ziekenfonds verkiezen de leden van de algemene vergadering 
onder de aangeslotenen, 

- sociaal verzekerden zijn geen ‘lid’ van de uitbetalingsinstellingen, 
- zelfstandigen zijn geen lid van het VZW-sociaalverzekeringsfonds, 
- werkgevers zijn dan weer wel lid van de VZW-kinderbijslagfondsen, 
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- werkgevers zijn lid van de gemeenschappelijke kas die de 
arbeidsongevallenverzekering uitvoert, 

- werkgevers, noch werknemers zijn lid van de vennootschap die de 
arbeidsongevallenverzekering uitvoert. 

Dit gebrek aan eenvormigheid schept niet alleen onduidelijkheid, het is niet gefundeerd, 
buiten dan op de wettelijke verankering van een bestaande toestand aan het begin van de 20ste 
eeuw. 

434. Uitvoerbaarheid – De opgelegde rechtsvormen zijn duidelijk en de regelgeving die 
hiermee gepaard gaat is uitvoerbaar. Een probleem wat betreft de uitvoerbaarheid bestaat in 
het vinden van voldoende kandidaat-aangeslotenen voor de verkiezing van de algemene 
vergadering. 

435. Handhaafbaarheid – De eisen opgelegd in de regelgeving eigen aan de rechtspersoon 
zijn handhaafbaar. Door de algemene eisen opgelegd aan de rechtspersonen wordt hier geen 
bijzonder toezicht op uitgeoefend; dit toezicht gebeurt binnen het rechtspersonenrecht, 
bijvoorbeeld bij oprichting of statutenwijziging. 

436. Gelijkheid – De OISZ worden gelijk behandeld, met uitzondering van de uitbreiding van 
bepaalde paritaire beheerscomités. Ten aanzien van de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen is er een sectorale gelijkheid, maar een grote ongelijkheid tussen 
de stakeholders, die – opnieuw – enkel historisch te verklaren is. Intersectoraal ontbreekt deze 
gelijkheid, al is de ongelijkheid hierdoor voornamelijk formeel-juridisch en niet wat betreft de 
rechtsbescherming of de contacten met de sociaal verzekerden. 

437. Rechtszekerheid – Het opleggen van een rechtsvorm is een duidelijk instrument met een 
duidelijke wettelijke basis. De rechtspositie van verschillende stakeholders is misschien wel 
‘dubbel’ en conceptueel in vraag te stellen, maar wel duidelijk en uitvoerbaar, behalve dan ten 
aanzien van de uitbetalingsinstellingen. Het gaat ook om een bestendig instrument dat niet (of 
zelden) wordt gewijzigd. 

Het is een toegankelijk instrument ook voor de stakeholders. Statuten en statutenwijzigingen 
(zij het enkel de wijziging en niet de inhoud) worden openbaar gemaakt zodat de stakeholders 
hiervan op de hoogte zijn. 

438. Onderbouw – De ‘sociale vrede’ berust niet (meer) bij het al dan niet vertegenwoordigd 
zijn van de stakeholders in de semi-staatsorganen, die al hun inhoudelijke zelfstandigheid 
door de jaren heen zijn kwijt gespeeld. De sociale zekerheid wordt vandaag niet langer 
gewaarborgd door de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers, maar door de 
grondwettelijke eindverantwoordelijkheid van de Staat. 

Naast het probleem van de afkalving van de bevoegdheden, en dit ondanks de modernisering 
via de bestuursovereenkomst en de Copernicushervorming, wordt vandaag het draagvlak van 
het paritair beheer beperkt door het toenemend aantal niet vertegenwoordigde stakeholders 

enerzijds en door de verminderde representativiteit van de vertegenwoordigers die zetelen in 
de paritaire beheersorganen anderzijds. 
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Ook ten aanzien van de privaatrechtelijke instellingen is vandaag enkel een historische 
onderbouw te vinden. De mogelijkheden die de rechtsvorm biedt, zoals participatie, 
efficiëntie, kwaliteitsgerichtheid, worden niet aangegrepen als actuele onderbouw. Hoewel de 
‘nieuwe’ wet op de ziekenfondsen aandacht besteedt aan participatie van de leden en de 
organisatie van het bestuur met toegetreden leden, is ze niet gebaseerd op een realistisch 
maatschappijbeeld. Het gebrek aan interesse ontneemt volledig de grond die deze wet moest 
bieden voor het voortbestaan van ziekenfondsen. 

§3. Schema 

439. Voor zowel de OISZ als de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen werden de 
bevindingen op vlak van de kwaliteit van dienstverlening, bestuur en sturing in onderstaande 
schema’s vertaald. De kwaliteit van sturing is voor beide types van instellingen samen 
gebeurd; in beide schema’s is hetzelfde resultaat terug te vinden. 
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440. Daadwerkelijk belang – In afdeling 1 werd het potentiële belang van het 
sturingsinstrument van de rechtsvorm uiteengezet. Dit ligt voornamelijk in het participatieve 
element en de hiermee verbonden gevolgen voor de kwaliteit van dienstverlening en bestuur. 
Nu blijkt dat het participatieve element over het algemeen een representatief effect mist en 
voor de OISZ bovendien een zeer beperkte bevoegdheid heeft, zijn deze kwaliteitseffecten 
plots veel minder evident. Over het efficiëntieverschil tussen OISZ en privaatrechtelijke 
instellingen kan op grond van dit onderzoek geen uitspraak gedaan worden. 

Ook het ‘vennootschaps- of verenigingsvehikel’ werd niet gehanteerd vanuit een 
kwaliteitsoogpunt. Hoewel een aantal elementen voor goed bestuur aanwezig zijn in deze 
reglementering, werd dit niet aangegrepen – zelfs uitgesloten – door de wetgever, die de 
rechtsvorm van de instellingen als een statisch gegeven lijkt te beschouwen. Toch hebben de 
ziekenfondsen in 1990 een bijzondere transformatie doorgemaakt; als het voor deze 
instellingen kan, moet het ook voor de andere socialezekerheidsinstellingen mogelijk zijn. 

AFDELING V. AANBEVELINGEN 

441. Algemeen – Voor het beheer van de sociale zekerheid bestaan er in theorie drie opties: 
publiek beheer of staatsbeheer, privaat beheer en gemengd beheer, waarbij met betrekking tot 
het privaat beheer het bijkomend onderscheid tussen non-profit en profit gemaakt wordt. Het 
gemengd beheer van de Belgische sociale zekerheid heeft een historische en politieke 
oorsprong. Indien deze publiek-private samenwerking een toekomst wil hebben, moet zij een 
nieuwe input vanuit het kwaliteitsdenken krijgen. Dit dient niet alleen vanuit de 
bestuursovereenkomst te gebeuren, maar ook vanuit de interne organisatie. Zowel de publiek- 
als de privaatrechtelijke instellingen dienen op dergelijke wijze benaderd en georganiseerd te 
worden dat zij garanties bieden voor een kwalitatief beheer en aansluitend ook voor een 
kwalitatieve dienstverlening. 

442. Paritair beheer – De verklaring van de paritaire beheersstructuren vanuit historische 
ontwikkeling van de betrokken sociale verzekeringen volstaat niet langer als legitimering van 
het beheer van de OISZ.  

Een gelegitimeerd gedragen beheer kan vandaag gevonden worden in een uitgebreid beheer 
door stakeholders. De (uitgebreide) samenstelling van het paritair beheer dient herbekeken te 
worden; hiervoor is een uitvoerig bestuurskundig onderzoek noodzakelijk. Het betrekken van 
een ruimere groep van stakeholders zal opnieuw problemen doen rijzen met betrekking tot het 
vinden van representatieve kandidaten om in dit beheer te zetelen. Hierbij dient bijzondere 
aandacht uit te gaan naar het evenwicht van de belangen binnen het beheersorgaan, zodat er 
geen blokkering ontstaat door bijkomende stakeholders te betrekken. Als dat evenwicht 
tussen belangen er niet meer is, kan even goed worden afgestapt van het paritair beheer. 
Bezwaren tegen een te verregaande participatie door sociaal verzekerden zijn dat de sociaal 
verzekerden, omwille van hun direct belang en het gebrek aan deskundigheid, onmogelijk op 
een objectieve wijze kunnen komen tot besluitvorming en dat een te uitgebreid beheer de 
efficiëntie van de besluitvorming in de weg kan komen te staan. 

Ofwel wordt gezocht naar een stakeholderbeheer waarin alle legitieme stakeholders een plaats 
krijgen (al dan niet met stemrecht) en wordt aandacht besteed aan het evenwicht binnen het 
paritair beheer, ofwel wordt een verantwoording gegeven waarom enkel aan bepaalde 
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stakeholders het voorrecht wordt toegekend in het beheerscomité van een bepaalde OISZ te 
zetelen.  

Een alternatief kan gevonden worden in een etatistisch socialezekerheidssysteem, toch wat 
betreft de OISZ. Los dan van de recente contractualiseringstendens die een bevestiging van 
het bestaande paritair beheer inhoudt, zijn er geen evoluties die het paritair beheer bevestigen, 
laat staan versterken. Deze contractualisering lijkt dan ook niet toevallig ingegeven door het 
College van administrateurs-generaal van de OISZ. Naast de responsabilisering en de 
aandacht voor zowel efficiëntie en kwaliteit, die het gebrek aan legitimiteit van de OISZ sterk 
kunnen verminderen, is de bestuursovereenkomst ook de bevestiging van de positie van de 
OISZ. Hierbij moet opgemerkt worden dat een verstaatsing van de OISZ en het verdwijnen 
van de beheerscomités geen invloed heeft op de andere bevoegdheden van de juridisch 
representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, zoals de vertegenwoordiging in de 
Nationale Arbeidsraad. 

Indien de piste van een staatssysteem wordt gevolgd, wordt best eens gekeken naar het Beter 
Bestuurlijk Beleid (BBB)-verhaal op Vlaams niveau664, waarin alle publiekrechtelijke (al dan 
niet parastatale) instellingen een nieuwe (eenvormige) rechtsvorm kregen als een extern 
verzelfstandigd agentschap dan wel een intern verzelfstandigd agentschap.665 De omvorming 
van de OISZ naar structuren zoals de Vlaamse IVA’s en EVA’s, waarbij de invloed van de 
Staat groter wordt en de organisatie gelijkvormiger en transparanter, kan de efficiëntie te 
goede komen. Indien dan de sociale partners een plaats in de ‘strategische adviesraad’666 
wordt toegekend en hierbij de – verdergaande – bevoegdheid krijgen advies en voorstellen te 
formuleren, die verplicht moeten worden gevraagd ook bij hoogdringendheid (zij het dat dan 
wel een snel advies moet geformuleerd kunnen worden) en waarop minstens verplicht moet 
worden geantwoord. Dit antwoord zou moeten aangeven wat met het voorstel gebeurt of niet 
gebeurt en de reden hiervan. Het is noodzakelijk dat in dit geval de bevoegdheid ruimer is dan 
deze waarover de sociale partners reeds beschikken via de aanwezigheid binnen de Sociaal 
Economische Raad Vlaanderen (SERV)667 en de verdergaande bevoegdheid binnen het 
Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC).668 

                                                
664 Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid 18 juli 2003, B.S. 22 augustus 2003. 
665 Beter Bestuurlijk Beleid heeft de Vlaamse openbare instellingen die los stonden van de organisatiestructuur 
van het ministerie geherkwalificeerd als agentschappen die allen als eigenschap hebben nauwer aan te sluiten bij 
de organisatie van ‘hun’ beleidsdomein: de IVA zonder rechtspersoonlijkheid doordat zij deel uitmaken van het 
ministerie, de IVA met rechtspersoonlijkheid en de EVA doordat zij geïncorporeerd worden in de structuur van 
hun beleidsdomein en vertegenwoordigd zijn in de beleidsraad. http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/bbb/. 
666 Deze formuleert deskundig onderbouwde standpunten over strategische beleidsvraagstukken en de 
hoofdlijnen van beleid en levert een bijdrage bij het vormen van een beleidsvisie; Decr. 18 juli 2003 tot regeling 
van strategische adviesraden, B.S. 22 augustus 2003. 
667 De SERV is het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. In de SERV zetelen tien 
vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en tien vertegenwoordigers van de representatieve 
werknemersorganisaties. De SERV is in de eerste plaats hét overlegorgaan waar sociale partners elkaar 
ontmoeten. Ze bepalen er hun gezamenlijk standpunt en formuleren er aanbevelingen en adviezen. De 
representatieve samenstelling geeft de SERV een stevige maatschappelijke verankering (http://www.serv.be). 
668 Binnen het VESOC vindt het drieledig overleg tussen overheid, vertegenwoordigers van 
werkgeversorganisaties en representatieve werknemersorganisaties plaats. Indien binnen VESOC een consensus 
wordt bereikt, verbindt de Vlaamse regering zich ertoe om alle voorstellen waarover consensus bestaat, ook uit 
te voeren. De Vlaamse sociale partners zullen deze consensus bij hun leden verdedigen en aan de uitvoering 
meewerken. Het VESOC kan overleg plegen over alle beleidsaangelegenheden met een sociaal-economische 
dimensie die ofwel behoren tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, ofwel het 
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443. Privaatrechtelijke instellingen – De discussie omtrent de organisatie van de sociale 
zekerheid moet opnieuw opgerakeld worden. Het is noodzakelijk voor de legitimiteit van de 
sociale ondersteuning en het vertrouwen van de sociaal verzekerde in het geheel van de 
sociale zekerheid. Naast de vraag omtrent de bestaansreden van het paritair beheer, moet de 
vraag naar de bestaansreden van privaatrechtelijke instellingen gesteld worden. Zijn deze 
instellingen vandaag nog legitiem aanwezig in het socialezekerheidslandschap? 

Alternatieven voor het huidige systeem zijn te vinden in een Staatssysteem of een eenvormig 
uitvoeringssysteem door privaatrechtelijke instellingen, waarin de kwaliteit van bestuur en 
dienstverlening een centrale plaats inneemt. 

444. Staatssysteem – Zoals gebeurt voor de pensioensector en de sector van de 
beroepsziekten, kunnen de verschillende OISZ naast het beheer van de sector ook de 
beslissingen in individuele dossiers, de uitbetaling van de uitkering en het directe contact met 
de sociaal verzekerde op zich nemen. Op die manier ontstaat niet het probleem van een 
gebrek aan de deskundigheid, noodzakelijk om de reglementering van een 
socialezekerheidssector uit te voeren. Over het efficiëntieverschil tussen OISZ en 
privaatrechtelijke instellingen kan op grond van dit onderzoek geen uitspraak gedaan worden. 
Het is binnen de legitimiteitsvraag van het huidige systeem noodzakelijk dat hieromtrent een 
onderzoek wordt gevoerd. 

445. Privaatrechtelijk systeem – Het behouden van sectorale privaatrechtelijke 
uitvoeringsinstellingen vereist een uniformiteit onder deze instellingen, die de sociale 
zekerheid uitvoeren en hiermee een taak van algemeen belang en een overheidstaak 
behartigen. Het is vandaag niet te verantwoorden waarom twee non-profit 
uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid wel en de twee andere geen VZW-
rechtsvorm moeten aannemen.  

Het bezwaar van de vakbonden tegen rechtspersoonlijkheid betreft niet de 
uitbetalingsinstellingen, aangezien deze reeds een rechtspersoonlijkheid binnen een zeer 
beperkt omkaderde sui generis rechtsvorm hebben. De omschakeling naar een VZW-
rechtsvorm biedt een aantal mogelijkheden om het behoorlijk bestuur van de 
uitbetalingsinstellingen op de voorgrond te plaatsen. Zo zal er moeten gedacht worden over 
wie er in de algemene vergadering en het bestuur zal zetelen. De algemene vergadering, noch 
de raad van bestuur moeten grote organen zijn. Opteren voor een aantal vertegenwoordigers 
van de vakbond, die eveneens bestuurder zijn en daarnaast de aanvulling van de algemene 
vergadering met vertegenwoordigers van aangesloten werknemers en werklozen zou de 
legitimiteit van de instelling, de werkelijke participatie en de daarbij horende 
kwaliteitsaspecten in elk geval verhogen. Er kan ook in de andere richting gedacht worden en 
naast een vaste algemene vergadering, de werklozen die van de uitbetalingsinstelling een 
uitkering ontvangen als toegetreden leden laten deelnemen aan de algemene vergadering. 
Hoewel het aan te bevelen is alle uitvoeringsinstellingen de VZW-rechtsvorm te laten 
aannemen, kan de figuur van de toegetreden leden – in casu rechthebbenden op een 

                                                                                                                                                   
akkoord, advies of de betrokkenheid van de Vlaamse Regering vereisen. Het kan ook andere punten op zijn 
agenda plaatsen. Binnen VESOC maken de sociale partners en de overheid ook afspraken over het flankerend 
beleid bij de Vlaamse werkgelegenheidsakkoorden (http://www.vesoc.be). 
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werkloosheidsuitkering aangesloten bij de betreffende vakbond – ook binnen een 
overeenkomst tot oprichting van een sui generis rechtspersoon worden geïntegreerd. 

Daarnaast is het ook noodzakelijk dat de sui generis rechtsvorm van een ziekenfonds 
omgevormd wordt tot een VZW. De uitbreiding van de mogelijke activiteiten van een VZW 
in de nieuwe VZW-wet laat toe dat ook economische activiteiten worden uitgevoerd, zij het 
niet met het oogmerk winst te verdelen onder de leden. Als er winst zou verwezenlijkt zijn 
aan het einde van het boekjaar, moet deze winst bestemd worden voor het belangeloos 
oogmerk waarvoor de VZW werd opgericht. De ziekenfondsen kunnen dus een VZW-vorm 
aannemen met het bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn als belangeloos 
oogmerk, toch zolang ook het aanvullend aanbod niet als ‘verzekering’ wordt gekwalificeerd. 
Aanvullende diensten kunnen worden aangeboden, maar niet met winstoogmerk (zoals ook nu 
in de ziekenfondsen, die non-profitinstellingen zijn, het geval is); indien er winst wordt 
gemaakt moet deze winst besteed worden aan het bevorderen van het welzijn van de 
aangeslotenen. 

446. Leden – Voor elke non-profit socialezekerheidsinstelling is het noodzakelijk dat de 
VZW-rechtsvorm doelmatig wordt aangewend. Daarvoor is het noodzakelijk een doelstelling 
vast te leggen: welke stakeholders dienen op welke wijze in het bestuur te worden betrokken 
vanuit de doelstelling van het verbeteren van de dienstverlening? En vooral, hoe kan dit op 
een representatieve wijze gebeuren. Daarbij moet de maatschappelijke last mee in rekening 
worden gebracht; het creëren van een bijkomende financiële kost voor de Staat door het aantal 
beheerders uit te breiden, is niet de bedoeling. Deze doelstellingen moeten eerst vanuit een 
overkoepelende visie op de non-profit socialezekerheidsinstellingen uniform bepaald worden, 
waarna sectoraal de representativiteitsvragen gesteld kunnen worden. 

447. Toegetreden leden – Een minder verregaande oplossing kan gevonden worden in de 
figuur van de toegetreden leden. Deze rechtsfiguur maakt het mogelijk stakeholders op maat 
te betrekken bij de VZW (of de sui generisinstelling). Participatie is één van de 
kernelementen van non-profit governance, maar integrale participatie aan het bestuur van een 
vereniging door alle stakeholders is praktisch niet haalbaar en niet wenselijk. De figuur van 
de toegetreden leden maakt het mogelijk om bepaalde vormen van medebestuur of controle op 
het bestuur aan de toegetreden leden toe te kennen. Men kan dan in de statuten de inhoud 
sterk afbakenen zodat slechts op specifieke vlakken een werkelijke medebeslissing zal zijn, 
bijvoorbeeld wat betreft de directe contacten met de sociaal verzekerden en niet wat 
bijvoorbeeld investeringsbeslissingen betreft. 

Een vertegenwoordiger van de Staat als toegetreden lid in de algemene vergadering kan in de 
plaats komen te staan van bepaalde toezichtsvormen; een vertegenwoordiger van de sectorale 
OISZ kan samenwerkingsproblemen vroegtijdig aankaarten, een vertegenwoordiger van 
stakeholdergroepen kan de kwaliteit van de dienstverlening op de agenda plaatsen… Het is 
noodzakelijk dat de figuur van de toegetreden leden uniform wordt opgelegd voor de 
socialezekerheidsinstellingen, waarbij een aantal stakeholders – de regeringscommissaris, de 
OISZ, vertegenwoordigers van de sociaal verzekerden en de werkgevers (indien zij dienen 
aan te sluiten) – minimaal verplicht als toegetreden leden worden opgenomen in de statuten. 

Het zou in tweede orde ook als een ‘good practice’ van de instelling kunnen worden 
beschouwd indien de bevoegde OISZ, de minister en de sociaal verzekerden 
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vertegenwoordigd zijn in de algemene vergadering met beperkte rechten, bijvoorbeeld de 
bevoegdheid aanwezig te zijn op de vergaderingen en een adviesrecht, waarbij het van een 
zorgvuldige toezichthouder mag worden verwacht dat deze zal adviseren in de rechtmatige en 
gevolgde beleidsmatige richting. De kwaliteitscongressen binnen de overheid zouden ook de 
privaatrechtelijke instellingen dienen te betrekken en op die manier openbaarheid geven aan 
deze good practices. 

448. Bestuurders – Een nieuwe legitimering kan ook gevonden worden in een bestuur dat 
aandacht heeft voor de governance principes, zoals de aanwezigheid in het bestuur van 
(minstens) een aantal onafhankelijke bestuurders, die een onafhankelijke controle op de 
werkende bestuurders uitoefenen. Dergelijke onafhankelijk toezichthouders lijken meer de 
stakeholders’ verwachtingen te vertegenwoordigen, dan vandaag gebeurt via de 
vertegenwoordiging door de ‘inrichters’. 

Ook ten aanzien van de profitinstellingen kan bijzondere aandacht voor corporate governance 

gevraagd worden, althans toch voor de Belgische verzekeraars. Voor dit soort 
aanbodgedomineerde sectoren, waarin de deelname aan de verzekering wettelijk verplicht is, 
is een vraaggericht accent een belangrijke voorwaarde om tot kwalitatief goede 
dienstverlening te komen. Dit accent moet worden gelegd via een governance code waarin 
bepaalde rechten worden toegekend aan de twee belangrijkste stakeholders, namelijk de 
aangesloten werkgever en de tegen arbeidsongevallen verzekerde werknemer. Naast een 
financiële garantie, zou het CBFA een governance garantie van de 
verzekeringsondernemingen kunnen vragen. Het feit dat deze verplichting enkel aan de 
Belgische verzekeraar wordt opgelegd, is in principe geen probleem. Op die manier heeft in 
elk geval de werkgever de keuze tussen ondernemingen waarin bijzondere aandacht voor 
goed bestuur bestaat en andere. Daarbij mogen de bijkomende eisen evenwel geen grote kost 
met zich brengen zodat de Belgische verzekeraars zouden worden benadeeld ten opzichte van 
de andere verzekeraars. Wat wel een probleem kan vormen, is opnieuw dat niet de ontvanger 
van de dienstverlening, maar wel de werkgever de keuze maakt tussen de verzekeraar terwijl 
deze in mindere mate belang heeft bij participatie door stakeholders. 

Dit kadert binnen de evolutie van een input naar een output democratie. In het geval van 
inputdemocratie ligt de nadruk op de participatie van degenen die worden geraakt door een 
beslissing; en de representatie van hun belangen en preferenties. In het geval van 
outputdemocratie schuilt de legitimiteit van besluitvorming vooral in de mate waarin die 
uitkomst overeenkomt met de wensen en preferenties van de belanghebbende burger, in casu 
de sociaal verzekerde.669 

AFDELING VI. BESLUIT 

449. Publiek/privaat – Het gemengd beheer van de Belgische sociale zekerheid heeft een 
historische en politieke oorsprong. De openbare instellingen geven de garantie van de directe 
betrokkenheid van de Staat, ook al is deze niet vertegenwoordigd in het bestuur. De Staat 
heeft immers de financiële en juridische eindverantwoordelijkheid en oefent een bestuurlijk 
toezicht uit op de publiekrechtelijke instellingen en een bijzonder toezicht ten aanzien van de 
                                                
669 E. ENGELEN en M. SIE DHIAN HO, De staat van de democratie. De democratie voorbij de Staat, 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 20-24, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2463. 
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privaatrechtelijke instellingen. De privaatrechtelijke instellingen en het paritaire beheer 
toegekend aan de OISZ garanderen dan weer de positie van de privaatrechtelijke inrichters. 

Zowel de keuze voor een gemengd publiek-privaat uitvoeringssysteem van de sociale 
zekerheid als de keuze voor paritair beheer en privaat beheer door de oorspronkelijke 
inrichters van de sociale verzekeringen kunnen vandaag in vraag gesteld worden. Een actuele 
onderbouw voor deze historische keuzes is vandaag onbestaande. 

450. Rechtsvorm – De rechtsvorm als een sturingsinstrument hanteren is een logische keuze; 
het gaat om een bestaand instrument dat kan worden gehanteerd om de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren. Dit wordt echter voorlopig nog niet op die manier beschouwd; 
wanneer het instrument gebruikt wordt, is dit opnieuw op basis van een historische context. 

Voor ziekenfondsen en in beperkte mate voor kinderbijslagfondsen heeft de wetgever hier 
aandacht aan besteed, voor de andere instellingen ontbreekt die aandacht. De instellingen 
zouden zelf op basis van hun wettelijke structuur in hun statuten aandacht kunnen besteden 
aan governance-principes en op die manier kwaliteit nastreven en hun plaats binnen de sociale 
zekerheid een basis geven. Een aanmoediging van de Staat lijkt hier, gezien het algemeen 
belang, op zijn plaats. 

451. Participatie – In zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke instellingen staat 
de inspraak van een groep van stakeholders centraal. Zoals in het kwalitatief kader 
aangegeven, houdt deze participatie van de stakeholders ook een garantie in voor bepaalde 
aspecten van de kwaliteit van de dienstverlening en bestuur, toch indien deze participatie 
gebeurt door representatieve vertegenwoordigers en in de mate dat beleids- en 
beheersaspecten worden opengesteld voor de participatieve structuur. Beide aspecten 
ontbreken vandaag in de socialezekerheidsinstellingen. 
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HOOFDSTUK II. DE ERKENNING EN MACHTIGING 

AFDELING I. SITUERING 

452. Erkenning – De erkenning is een administratiefrechtelijk instrument waarmee de 
overheid de private activiteiten van een (rechts)persoon kan reglementeren, dan wel aan deze 
(rechts)persoon de uitvoering van een ‘overheidstaak’ of een ‘openbare dienst’ kan toewijzen.  

453. Sociale zekerheid – In dit hoofdstuk wordt de toewijzing van de overheidstaak in de 
sociale zekerheid aan de hand van de ‘erkenning’ bestudeerd. Privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen moeten worden erkend alvorens zij kunnen deelnemen aan de 
uitvoering van de socialezekerheidsregelgeving en het socialezekerheidsbeleid. Hun inrichting 
als rechtspersoon en de continue uitoefening van de dienstverlening worden afhankelijk 
gesteld van de vennootschaps- of verenigingsrechtelijke oprichtings- en 
werkingsvoorwaarden. Aangezien de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen een taak 
van algemeen belang (of een overheidstaak) uitvoeren, legt de Staat bijkomende voorwaarden 
op aan deze instellingen. Het gaat dan niet meer om inrichtingsvoorwaarden, maar wel om 
voorwaarden waaraan de instellingen moeten voldoen, nadat ze zijn ingericht, om te kunnen 
worden ‘erkend’ als instelling betrokken bij de uitvoering van het overheidsbeleid. Zij kunnen 
in se hun privaatrechtelijk karakter behouden, ondanks de uit te voeren ‘overheidstaak’. 

454. Sturing – De erkenning wordt bestudeerd als instrument van sturing van de 
socialezekerheidsinstellingen door de Staat. Waar duidelijk is dat de erkenning een louter 
historisch politieke bestaansreden kent, zal worden gekeken naar de eventuele sturing naar 
kwaliteit en de kwaliteit van dit sturingsinstrument om op die manier het instrument vandaag 
te evalueren. 

455. Potentieel belang – Het potentiële belang van de erkenning op vlak van sturing naar 
kwaliteit is op het eerste zicht groot. De wetgever bepaalt zelf de essentiële voorwaarden 
waaraan een instelling dient te voldoen om erkend of gemachtigd te worden de sociale 
zekerheid uit te voeren. Zo kan de Staat – indien zij dit noodzakelijk acht als waarborg ten 
aanzien van de burger – een kwaliteitsniveau, een niveau van rechtsbescherming, toezicht… 
vereisen. Indien de wetgever vandaag beslist kwaliteitsaspecten aan de machtiging toe te 
voegen, hoeft dit niet noodzakelijk gepaard te gaan met een volledig nieuwe machtiging van 
alle uitvoerende socialezekerheidsinstellingen; de wetgever kan immers een bijkomende 
voorwaarde tot het behoud van de machtiging invoeren. 

Anderzijds betreft het basisvoorwaarden, waarvan een schending dermate zwaar wordt geacht 
dat als gevolg van de schending de erkenning kan/moet worden ingetrokken. De voorwaarden 
van de erkenning kunnen dus enkel basisgaranties bevatten; een meer concrete (of 
gekwantificeerde) uitwerking van deze basisgaranties gebeurt best via andere instrumenten, 
waarvoor een meer uitgebreid en accuraat sanctieapparaat bestaat. 

456. Plan van behandeling – De volgende afdeling bevat de theoretische definitie en 
afbakening van de begrippen erkenning, machtiging en verwante begrippen. In een derde 
afdeling wordt de erkenning binnen de sociale zekerheid bekeken. Zowel de mogelijkheid 
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voor de Staat erkennend op te treden als de toepassing van deze rechtsfiguur binnen de sociale 
zekerheid komen aan bod. In een volgende afdeling wordt ingegaan op twee bijzondere types 
van socialezekerheidsinstellingen in het kader van de erkenning sensu lato, namelijk het 
ziekenfonds en de arbeidsongevallenverzekeraar. Na deze beschrijving wordt de erkenning 
binnen het kwalitatief kader geplaatst en volgen aanbevelingen ten aanzien van deze 
rechtsfiguur. In een laatste afdeling wordt een besluit geformuleerd. 

AFDELING II. DE ERKENNING EN VERWANTE BEGRIPPEN 

457. Begrippen – De titel van dit hoofdstuk spreekt van twee rechtsfiguren, de erkenning en 
de machtiging. Het gaat om twee begrippen, die door elkaar gebruikt worden, zowel in de 
rechtsleer als in de wetgeving. Bovendien blijkt er vaak verwarring te bestaan met andere 
begrippen, onder meer tussen de erkenning en de vergunning670 en tussen de machtiging en de 
concessie van de openbare dienst. 

458. Erkenning – De erkenning is een eenzijdige administratieve rechtshandeling gesteld 
door de overheid of een overheidsinstelling, die tot doel heeft hetzij de reglementering van 
private activiteiten, hetzij de toewijzing van een activiteit van een openbare dienst.671 De 
erkenning is de uitdrukking van de overheid dat bepaalde waarborgen moeten worden gesteld 
bij de uitoefening van een bepaalde (al dan niet door de overheid gedelegeerde) activiteit.672 
Deze definitie van de ‘erkenning’ (sensu lato) omvat zowel de erkenning sensu stricto of de 
eenvoudige erkenning als de machtiging. 

459. Eenvoudige erkenning – De ‘eenvoudige erkenning’ is een eenzijdige bestuurshandeling 
waarbij de overheid een privaatrechtelijke (rechts)persoon diensten laat verlenen, zonder dat 
deze erkende instelling werkelijk als uitvoeringsorgaan optreedt. De erkenning is dan de 
reglementering van private activiteiten als beschermingsmaatregel voor de belanghebbenden; 
het is het resultaat van een controle die de overheid doet, alvorens een bepaalde activiteit mag 
worden uitgeoefend, zoals in de sociale zekerheid gebeurt voor de sociale secretariaten.673 
Ook individuele personen kunnen een erkenning behoeven opdat hun diensten de gewenste 
gevolgen zouden hebben, zoals zorgverstrekkers in de ziekteverzekering.674 De erkenning kan 
afremmend dan wel stimulerend zijn, afhankelijk of er respectievelijk (per definitie 
beperkende) voorwaarden worden gesteld aan het uitoefenen van een bepaalde activiteit dan 

                                                
670 R. LEYSSEN, “De vergunning als instrument van machtigend overheidsoptreden. Administratiefrechtelijke 
benadering”, Jura Falc. 1981-82, 57-64. 
671 M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2005, 180; L. SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van 
de erkenning in het recht van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1968, 421; F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en 

private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2003, 176-177. 
672 L. SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van de erkenning in het recht van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 
1968, 421; J. VAN ROSSUM, “L’ agrément administratif”, R.J.D.A. 1974, 206. 
673 Art. 27 RSZ-Wet; art. 45-52 RSZ-Besluit. Andere voorbeelden in de sociale zekerheid zijn de medische 
diensten van werkgevers in de arbeidsongevallenregeling en alle personen en instellingen die (para)-medische 
zorg verlenen, de tariferingsdiensten van apothekersverenigingen en eventuele erkende controlediensten van 
wekgevers in de ziekteverzekering (art. 91, tweede lid Ziekteverzekeringswet); H. LENAERTS, Inleiding tot het 

sociaal recht, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1973, 390-392; J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek 

socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 178-180. 
674 Art.73-77 Ziekteverzekeringswet. Maar ook bijvoorbeeld privé-detectives (wet 19 juli 1991 tot regeling van 
het beroep van privé-detective, B.S. 2 oktober 1991, err. B.S. 11 februari 1993). 



 233 

wel voorwaarden worden gesteld om bepaalde voordelen te bekomen, zoals subsidies of 
fiscale voordelen.675  

460. Onderscheid vergunning – Het onderscheid tussen de eenvoudige erkenning en de 
vergunning is vaak moeilijk te maken. De vergunning gaat uit van een verboden toestand, die 
in het leven is geroepen om particulier handelen schadelijk aan het algemeen belang te weren. 
Door de vergunning wordt in een concreet geval, indien aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan, het verbod in het belang van een individu opgeheven, zoals het geval is bij een 
bouwvergunning en milieuvergunning.676 De erkenning vertrekt niet vanuit een verbod, maar 
vanuit voorwaarden. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, worden bepaalde voordelen 
toegekend aan de erkende (rechts)persoon en bepaalde garanties gewaarborgd aan de 
betrokkenen, zoals een minimaal kwaliteitsniveau.677 

461. Machtiging – De machtigende erkenning of machtiging betreft het belasten van een 
privaatrechtelijke rechtspersoon met een functionele openbare dienst dan wel een 
overheidstaak. Omdat een taak essentieel geacht wordt, kent de overheid zichzelf bij het 
verwezenlijken ervan een verregaande zeggenschap toe, ook indien deze taak door een andere 
instelling wordt uitgeoefend.678 Deze zeggenschap krijgt vorm in de machtigingsvoorwaarden, 
waarin bijzondere eisen kunnen worden gesteld en bijzondere garanties kunnen worden 
voorzien, zoals de oprichting van een reservefonds, de goedkeuring door de overheid van 
beslissingen die belangrijke financiële implicaties hebben, het voldoen aan een 
toegankelijkheidsvereiste... Het gaat met andere woorden “om de uitdrukking van de zorg van 
de Staat om het algemeen welzijn te verwezenlijken bij wijze van een beroep op de 
medewerking van vrije instellingen, of particulieren, die de waarborgen bieden, welke in het 
gebied van hun tussenkomst noodzakelijk worden geacht”.679 De machtiging gaat enerzijds 
gepaard met een bepaald ‘overheidsgehalte’ dat aan de privaatrechtelijke instelling wordt 
toegekend en anderzijds met een aantal financiële of andere voordelen, zoals de toekenning 
van een monopolie of de verplichting voor de burger een beroep te doen op een van de 
gemachtigde instellingen. De machtiging is hiermee een uitdrukking van een vorm van 
publiek-private samenwerking sensu lato.680 

462. De machtigende erkenning is een onderdeel van de erkenning sensu lato en wordt ook 
vaak met de ruime term ‘erkenning’ in zowel wetgeving als rechtsleer aangeduid. Het 
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benadering”, Jura Falc. 1981-82, 60-61; L. SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van de erkenning in het 
recht van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1968, 421 
678 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publiques en Belgique, Brussel, 
Larcier, 1952, 391. 
679 L. SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van de erkenning in het recht van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 
1968, 421. 
680 S. VAN GARSSE, De concessie in het raam van de publiek-private samenwerking, Brugge, die keure, 2007, 
20-21. 
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onderscheid tussen de machtiging en de erkenning sensu stricto ligt in het feit dat een 
machtiging steeds slaat op een overheidstaak, waar de erkenning sensu stricto betrekking 
heeft op het publieke belang van een ‘private taak’. 

463. Onderscheid concessie openbare dienst – De machtiging en de concessie van de 
openbare dienst zijn dan weer twee rechtsfiguren die erg dicht bij elkaar liggen en waartussen 
het onderscheid vaak moeilijk te maken is.681 De concessie van de openbare dienst is het 
voorwerp van een (administratieve) overeenkomst waarbij de overheid een particulier of een 
publiekrechtelijk orgaan er tijdelijk mee belast, onder haar gezag en mits naleving van de door 
haar bepaalde voorwaarden, een openbare dienst op eigen kosten en risico te exploiteren tegen 
een vergoeding die normaliter op de gebruikers wordt verhaald, zoals de exploitatie van (een 
onderdeel van) het openbaar vervoer.682 Het voor de hand liggende verschil is dat het bij de 
machtiging om een eenzijdige rechtshandeling gaat en bij de concessie om een overeenkomst 
tussen twee contractspartijen. Het gevolg hiervan is dat de overheid de 
machtigingsvoorwaarden eenzijdig kan wijzigen, maar dit met betrekking tot de 
overeenkomst enkel kan doen mits schadeloosstelling van de tegenpartij.683 Bovendien draagt 
bij een concessieovereenkomst de ‘concessiehouder’ in principe het risico van de openbare 
dienst, iets wat bij de machtiging in de sociale zekerheid niet het geval is, of minimaal door 
bijvoorbeeld de gedeelde verantwoordelijkheid voor administratiekosten bij ziekenfondsen 
(infra randnr. 900) en het vergoeden van gemiste uitkeringen door de fout van de 
uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkering. 

AFDELING III. DE MACHTIGING IN DE UITVOERING VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID 

464. Algemeen – Dit onderzoek betreft de erkenning van de privaatrechtelijke instellingen 
om socialezekerheidstaken uit te voeren. Het gaat om de vorm van erkenning, waarbij een 
overheidstaak aan een privaatrechtelijke instelling wordt overgedragen en die als machtiging 
wordt gekwalificeerd. Ook de wetgever hanteert de term machtiging684, maar niet consequent. 
In de socialezekerheidsreglementering is ook sprake van ‘erkenning’, wat niet incorrect is 
indien in de ruime zin gehanteerd, maar wel verwarring kan scheppen. Zo wordt in de 
werkloosheidsverzekering en het Sociaal Statuut Zelfstandigen gesproken van de ‘erkenning’ 
van respectievelijk de private uitbetalingsinstellingen685 en de sociale verzekeringsfondsen.686 
De Kinderbijslagwet Werknemers spreekt dan weer over ‘toelating’ in plaats van 
‘machtiging’687, wat kan worden verantwoord door het feit dat de machtiging een toelating 

                                                
681 A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, Brussel, Larcier, 1966, 253; M. HERBIET, “Les ASBL 
et la gestion privée des services publics”, in X. (ed.), LES ASBL évaluation critique d’un succès, Brussel, Story-
Scientia, 1985, 303-306; F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 
2003, 177. 
682 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 147. 
683 R. LEYSSEN, “De vergunning als instrument van machtigend overheidsoptreden. Administratiefrechtelijke 
benadering”, Jura Falc. 1981-82, 62-64; B. PEETERS, De continuïteit van het overheidsondernemen, een 

begrippenanalyse en een kritiek op de uitvoeringsimmuniteit, Antwerpen, Maklu, 1989, 270-271. 
684 Art. 3 Ziekteverzekeringswet. 
685 Art. 17 Werkloosheidsbesluit. 
686 Art. 20 Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
687 Art. 23 Kinderbijslagwet Werknemers. 
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van de overheid inhoudt om als privaatrechtelijke instelling een overheidstaak uit te voeren. 
Ongeacht de terminologie in de betreffende wetgeving, zal in wat volgt steeds over de 
‘machtiging’ van de privaatrechtelijke meewerkende socialezekerheidsinstellingen worden 
gesproken. 

§1. Mogelijkheid 

465.  In deel III werd de mogelijkheid van sturing van de socialezekerheidsinstellingen door 
de overheid toegelicht. De Staat beschikt over de mogelijkheid om overheidstaken niet zelf uit 
te voeren, maar door andere instellingen te laten uitvoeren. Dit kan door gedecentraliseerde 
diensten op te richten, dan wel aan bestaande instellingen een overheidstaak toe te kennen.688 
De erkenning en de machtiging zijn twee instrumenten, die hiertoe ook in andere rechtstakken 
op regelmatige basis worden gehanteerd door de overheid.689 Het komt de overheid immers 
toe te beslissen of een bepaalde activiteit als een openbare dienst of overheidstaak moet 
worden beschouwd en te bepalen op welke wijze die dienst beheerd moet worden. 

466. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft gesteld dat “in plaats van een 
openbare instelling op te richten die belast wordt met taken van algemeen belang die tot haar 
bevoegdheden behoren, de overheid dergelijke taken – op voorwaarde dat het niet gaat om 
essentiële overheidstaken – ook kan opdragen aan rechtspersonen die buiten haar toedoen om 
zijn tot stand gekomen of tot stand worden gebracht, en die zij, met het oog op het vervullen 
van die opdrachten, erkent en subsidieert”.690 Een voorlopig onbeantwoorde vraag is wat in 
deze visie “essentiële” overheidstaken zijn; in het begrippenkader (supra deel II) werd een 
poging ondernomen de ‘overheidstaak’ of ‘taak van algemeen belang’ te definiëren aan de 
hand van een reeks criteria. De essentiële overheidstaken zouden dan deze overheidstaken 
zijn, die op die manier met de overheid verbonden zijn, dat het ondenkbaar is dat zij door 
privaatrechtelijke instellingen gebeuren, zoals rechtspraak en defensie. Net zoals het begrip 
‘overheidstaak’ zou een dergelijk begrip afhankelijk zijn van het heersende maatschappijbeeld 
en het heersende politieke denkbeeld. Het is dus aan de wetgever te bepalen welke taken als 
dermate essentieel worden beschouwd dat zij voorbehouden zijn aan uitvoering door de 
overheid. De wetgever heeft, als mandataris van de burger, de bevoegdheid hierover te 
oordelen. Wel moet worden nagegaan of er geen redenen van juridische of technische aard 
zijn die de machtiging in de weg staan, zoals het niet langer voldoen aan of de eisen gesteld 
aan het algemeen belang of de openbare dan wel universele dienst of het schenden van de 
Europeesrechtelijke vrije markt (supra deel III). 

Tijdens de parlementaire bespreking van de Ziekteverzekeringswet werd bijvoorbeeld 
opgeworpen dat de machtiging van landsbonden door het beperken van het institutioneel 
pluralisme een hogere rechtsbron schendt, namelijk het grondwettelijk beginsel van de 
vrijheid van vereniging.691 Dit is incorrect: er wordt niet verhinderd dat verenigingen worden 

                                                
688 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publics en Belgique, Brussel, 
Larcier, 1952, 391-392. 
689 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2003, 176. 
690 Ontwerp van decreet houdende oprichting van de v.z.w. “De Rand” voor de ondersteuning van het 
Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel, Parl. St. Vl. Parl. 1995-96, nr. 402/1, 25-26; 
Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse wooncode, Parl. St. Vl. Parl. 1996-97, nr. 654/1, 145-147. 
691Ontwerp van wet tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, Gedr. St. Senaat 1962-63, nr. 327, 11 en 14-15. 
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opgericht; alleen worden aan de uitvoering van een openbare taak beperkende voorwaarden 
gesteld.692 Een vereniging oprichten kan; de erkenning als landsbond kan dan weer niet 
worden afgedwongen. Eenzelfde beperking geldt de facto voor de erkende vakbonden die als 
uitbetalingsinstellingen in de werkloosheidsverzekering optreden. 

§2. De machtiging als rechtsfiguur 

A. Algemeen 

467. Ontstaan – Via de machtiging werd aan de verschillende privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen de ‘toelating’ verleend als uitvoeringsorgaan van de sociale 
zekerheid te fungeren, omdat zij daartoe de nodige waarborgen bieden.693 Deze machtiging 
bepaalt welke uitvoeringsopdracht de instellingen kunnen uitvoeren. Het kan gaan om (1) het 
algemeen beheer van de sociale zekerheid, (2) de inning en de verdeling van de bijdragen, (3) 
de toekenning van de uitkeringen en (4) de uitbetaling van de uitkeringen. Vaak vervullen de 
instellingen verschillende van deze taken.694 De gemachtigde instanties in de sociale 
zekerheid zijn de landsbonden, de uitbetalingsinstellingen, de kinderbijslagfondsen en de 
sociale verzekeringsfondsen. Ook de arbeidsongevallenverzekeraars waren tot voor kort 
gemachtigde instellingen binnen de sociale zekerheid, maar dit is recent – na de veroordeling 
door het Hof van Justitie – vervangen door bijzondere toezichtsvormen. 

De oorsprong van de machtiging van privaatrechtelijke instellingen als meewerkende 
socialezekerheidsinstellingen ligt in de sociale en politieke geschiedenis van België. De 
sociale verzekering is immers ontstaan vanuit privaat initiatief. Dit initiatief werd aan het 
einde van de 19de eeuw gesubsidieerd, en hiermee samenhangend deels geregeld door de 
overheid. Zo ging de overheid vanaf 1891 de op privaat initiatief ontstane ‘maatschappijen 
voor onderlinge bijstand’, waarin leden zich vrijwillig engageerden om financiële hulp te 
bieden aan collega’s die door arbeidsongeschiktheid werden getroffen, bevorderen via 
subsidies. Van zodra subsidies werden uitgekeerd, eiste de overheid ook een efficiënter 
beheer en een hergroepering, wat onder meer leidde tot een overkoepeling in twee 
landsbonden.695 Ook verschillende vakorganisaties hadden wegens het gebrek aan enige 
sociale zekerheid zelf werklozenkassen, met vrij lidmaatschap, opgericht. Geleidelijk werden 
er door de overheid initiatieven genomen om de werklozenkassen te erkennen, te 
uniformiseren en te subsidiëren, eerst op lokaal en dan op federaal niveau.696 De 
kinderbijslagfondsen werden dan weer op initiatief van de werkgevers opgericht en door deze 
werkgevers gefinancierd, en dit zowel als een poging de stijging van het loonpijl te beheersen 

                                                
692 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Diegem, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 448. 
693 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story-Sciëntia, 1973, 386. 
694 H. LENAERTS, “Juridische aspecten van de sociale zekerheid – De rechtsbetrekkingen tussen sociaal 
verzekerden, verzekeringsplichtigen en instellingen voor sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1965, 566. 
695 De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (1906) en het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten (1912). B. CANTILLON, J. PEETERS en E. DE RIDDER, Atlas van de sociale zekerheid in 

België, Leuven, Acco, 1987, 30; H. DE GEEST, “Oorsprong en evolutie van de mutualiteiten in België en een 
situering van de kristelijke mutualiteiten”, in LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (ed.), 
De mutualiteit vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 3-16. 
696 Door de oprichting van het Nationaal Crisisfonds in 1920 gebeurde de subsidiëring op nationaal niveau. 



 237 

als omwille van sociale en politieke redenen (vrijgevigheid en als middel tegen sociale 
onrust).697  

In een tweede wetgevende beweging werd dit privaatrechtelijk initiatief via de 
machtigingsfiguur in de sociale zekerheid ingeschakeld, voornamelijk als maatschappelijk 
draagvlak van een wettelijk verplichte en door de overheid georganiseerde sociale zekerheid. 
De wetgever had in 1944 een hele sociale geschiedenis mee in overweging te nemen bij het 
organiseren van een sociale zekerheid, waarbij de verschillende betrokkenen andere doelen 
voor ogen hadden.698 Door de Besluitwet Maatschappelijke Zekerheid (1945) werd het voor 
de gemachtigde privaatrechtelijke instellingen mogelijk om op wettelijke basis als 
uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid te fungeren.699 

468. Machtigende instantie – De machtiging is een eenzijdige rechtshandeling, wat onder 
meer inhoudt dat deze op eenzijdige wijze enkel door een organieke administratieve overheid 
kan gebeuren.700 In het algemeen kan een machtiging of een erkenning worden toegekend 
door een orgaan of instelling van de uitvoerende macht; dat wil zeggen door de Koning, de 
minister of een (organieke of functionele) gedecentraliseerde openbare instelling. De 
machtiging van de socialezekerheidsinstellingen gebeurt in principe door de Koning701; de 
voorafgaande aanvraag- en adviesprocedure verschillen sectoraal. Zo dienen 
kinderbijslagfondsen en sociale verzekeringsfondsen de machtigingsaanvraag aan de 
bevoegde minister te richten, respectievelijk de minister bevoegd voor sociale zaken en de 
minister bevoegd voor zelfstandigen en zal de machtiging dus ook door de Koning gebeuren, 
maar op voorstel van deze minister.702 Ook de werknemersorganisatie moet de 
machtigingsaanvraag van de door haar opgerichte uitbetalingsinstelling aan de minister tot 
wiens bevoegdheid de werkloosheidsreglementering behoort, aanvragen; de machtiging zelf 

                                                
697 V. FALLON en R. DE MAN, De gezinstoeslagen in België en Frankrijk, Leuven, Ceuterick, 1927, 206 p.; F. 
KELDERS, L’organisation administrative de la sécurité sociale en Belgique, Luik, Faculté de droit, 1955, 133-
147; G. VANTHEMSCHE, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Brussel, VUBpress, 
1994, 34-38; J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2006, 537-538. 
698 De werkgevers wilden passieve arbeiders; een deel van de arbeidersbeweging streefde naar totale emancipatie 
van de arbeidersklasse, waar een ander deel stond voor sociale bescherming en materiële verbetering (G. 
VANTHEMSCHE, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Brussel, VUBpress, 1994, 40-
41). 
699 C. HOUTMAN, “Financiële rapportering van de gereglementeerde verrichtingen bij de vakbonden”, Activia 
1989, nr. 4, 12; F. KELDERS, L’organisation administrative de la sécurité sociale en Belgique, Luik, Faculté de 
droit, 1955, 109-113; J. KIEKENS, “De uitbetalingsinstelling in de werkloosheidsverzekering”, R.W. 1994-95, 
729; J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 30-
35. 
700 En onder de volledige toestingsbevoegdheid van de rechter valt; A. VAN MENSEL, I. CLOECKAERT en W. 
ONDERDONCK, De administratieve rechtshandeling: een proeve, Gent, Mys & Breesch, 1997, 3 en 22-31; L. 
VENY, S. CASTELAIN en B. VERBEECK, Grondslagen van het Publiek Recht, Brugge, Uitgeverij Vanden 
Broele, 2003, 275-277; A. VRANCKX, Administratieve rechtshandelingen, Brugge, die keure, 1961, 12. 
701 Aangezien de Koning bevoegd is voor de intrekking van de machtiging van de landsbonden (art. 4 
Ziekteverzekeringswet), kan ervan uitgegaan worden dat de Koning ook bevoegd is de landsbonden te machtigen 
de sociale zekerheid uit te voeren. Voor de sociale verzekeringsfondsen kan een voorlopige machtiging worden 
verleend door de bevoegde minister indien deze fondsen op het ogenblik van het indienen van de aanvraag, niet 
voldoen aan de voorwaarde betreffende het minimumaantal aangeslotenen (art. 55-57 Besluit Sociaal Statuut 
Zelfstandigen). 
702 Art. 19 Kinderbijslagwet Werknemers; art. 55-56 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
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wordt verleend door de Koning, na advies van (het beheerscomité van) de RVA.703 Voor de 
landsbonden wordt er geen procedure in de wetgeving opgenomen, vermoedelijk omdat er 
van uitgegaan wordt dat geen nieuwe landsbonden erkend zullen worden. 

469. Formaliteiten – Ook de bij de machtigingsaanvraag te voegen verantwoordingsstukken 
verschillen sectoraal704 en ontbreken voor de landsbonden. Dit kan dan wel te verantwoorden 
zijn door de onderling verschillende sectorale machtigingsvoorwaarden, maar er zou toch 
moeten worden vertrokken vanuit een gemeenschappelijke basis voor alle 
machtigingsaanvragen in de sociale zekerheid, waaraan – indien noodzakelijk – sectorale 
aanvullingen kunnen worden toegevoegd. 

470.  De erkenning sensu lato kan dus erg verschillen van de mate waarin bijzondere 
voorwaarden aan de erkende of te erkennen instelling worden opgelegd, de mate waarin in 
een bijzonder (rechts)regime voor de erkende instellingen wordt voorzien, het bijzonder 
toezicht dat wordt georganiseerd en de voordelen die aan de erkende instelling worden 
toegekend. 

B. Machtigingsvoorwaarden 

471. Sectorale verschillen – De machtigingsvoorwaarden verschillen sectoraal zowel van 
inhoud als van gewicht. Er kan bovendien een onderscheid worden gemaakt tussen twee 
soorten voorwaarden: enerzijds de voorwaarden noodzakelijk om een machtiging te 
verkrijgen en anderzijds de voorwaarden om de machtiging te behouden of om de intrekking 
van de machtiging te verantwoorden. Deze overlappen grotendeels en worden hier samen 
behandeld.  

472. Naleving wetgeving – Een eerste machtigings(behoud)voorwaarde terug te vinden in 
een aantal sectorale regelgevingen is de naleving van deze sectorale regelgeving. Het lijkt 
logisch dat een gemachtigde instelling de wetgeving naleeft voor de uitvoering waarvan deze 
gemachtigd werd. Hoewel deze voorwaarde enkel expliciet ten aanzien van de landsbonden, 
de uitbetalingsinstellingen (ruimere rechtmatigheid) en de sociale verzekeringsfondsen werd 
opgenomen705, is het een te veralgemenen voorwaarde voor al de gemachtigde instellingen. 

                                                
703 Art. 17 Werkloosheidsbesluit. 
704 – Kinderbijslagfondsen: De machtigingsaanvraag gaat vergezeld van de statuten en reglementen, alsmede van 
de lijst der aangesloten werkgevers met het aantal aangesloten werknemers. (art. 19 Kinderbijslagwet 
Werknemers). 
- Sociale verzekeringsfondsen: Bij de machtigingsaanvraag worden de tekst van de statuten gevoegd en ieder 
gegeven of ieder document van aard om de aanvraag tot erkenning te staven. De verzoekende organismen 
moeten voldoen aan alle vragen om aanvullende inlichtingen, welke hun door de minister worden toegestuurd 
(art. 55 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen). 
- Uitbetalingsinstellingen: Bij de machtigingsaanvraag worden de statuten gevoegd, waaraan een aantal 
verplichte vermeldingen wordt opgelegd (1° de benaming en de zetel van de instelling, 2° het doel, dat beperkt 
moet zijn tot de toepassing van de wetgeving die betrekking heeft op de sociale zekerheid der werknemers, 3° de 
samenstelling van de raad van beheer, de wijze waarop de beheerders worden benoemd, ontslag nemen of 
worden afgezet, hun ambtsbevoegdheden en de duur van hun mandaat, 4° de wijze waarop de statuten worden 
gewijzigd, de wijze waarop een fusie van een instelling met een andere geschiedt en de wijze van ontbinding). 
De machtigingsvraag bevat ook de formele verbintenis van de uitbetalingsinstelling zich te onderwerpen aan alle 
controlemaatregelen van de minister of de RVA en aan deze laatste het bedrag van de voorschotten, waarvan de 
besteding niet verantwoord is, terug te betalen (art. 17 Werkloosheidsbesluit). 
705 Art. 4 Ziekteverzekeringswet; art. 59 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen; art. 17 Werkloosheidsbesluit. 
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Een instelling is enkel gerechtigd haar machtiging te behouden indien de instelling correct de 
taak uitvoert waarvoor deze gemachtigd is. Het voorwerp van de machtiging is net de 
uitvoering van de sociale zekerheid als overheidstaak en/of openbare dienst; het nalaten dit te 
doen, dan wel dit niet op een rechtmatige wijze doen, zou de opheffing van de machtiging met 
zich moeten kunnen brengen, ook voor de instellingen waarvoor hierin niet expliciet werd 
voorzien, zoals de kinderbijslagfondsen. Daarom niet onmiddellijk, maar als ultimum 

remedium en met voldoende aandacht voor de (rechten van de) aangesloten sociaal 
verzekerden of werkgevers. 

473. Zorgvuldigheid – De machtiging van de uitbetalingsinstellingen wordt ingetrokken bij 
het begaan van grove onregelmatigheden, waarbij zowel aan een inbreuk op de wet als aan 
een grove inbreuk op de zorgvuldigheidsverplichting kan worden gedacht.706 De 
zorgvuldigheidsplicht geldt voor elke (rechts)persoon, dus ook voor elke 
socialezekerheidsinstelling, en een inbreuk op de zorgvuldigheidsplicht kan een 
aansprakelijkheidsvordering door de schadelijder (als gevolg van deze inbreuk) met zich 
brengen. Voor de uitbetalingsinstellingen kan deze inbreuk, indien gekwalificeerd als een 
grove inbreuk, leiden tot de intrekking van de machtiging. Schade als gevolg van een grove 
inbreuk door de uitbetalingsinstelling kan dus op een dubbele manier worden gesanctioneerd. 
Waar de inbreuk op de wet ook een inbreuk op de zorgvuldigheid inhoudt, zal een grove 
inbreuk op de zorgvuldigheid ook meestal een inbreuk op de sectorale normering zijn, die dan 
op grond van de hierboven beschreven machtigingsvoorwaarde, de rechtsgrond kan uitmaken 
om de machtiging in te trekken. 

474. Naleving onderrichtingen OISZ – Een machtigingsvoorwaarde, die net als de naleving 
van de sectorale wetgeving het behoud van de machtiging beoogt, is de naleving door de 
privaatrechtelijke instellingen van de onderrichtingen gegeven door de sectoraal bevoegde 
OISZ. Net zoals de naleving van de sectorale regelgeving en het zorgvuldig zijn in de 
uitvoering van de overheidstaak, is de naleving van de onderrichtingen immers een 
voorwaarde die pas kan worden vervuld eenmaal gemachtigd als uitvoeringsinstelling van de 
sociale zekerheid. Deze voorwaarde werd enkel aan de sociale verzekeringsfondsen gesteld707 
en geeft een bijzonder ruime bevoegdheid aan het RSVZ, aangezien het RSVZ de minister 
kan adviseren de machtiging in te trekken indien het betreffende sociale verzekeringsfonds de 
onderrichtingen onvoldoende naleeft. Deze voorwaarde zou eveneens een veralgemeende 
voorwaarde kunnen of moeten zijn en zou in casu eenvormig voor de verschillende 
uitvoeringsinstellingen en de betreffende sectorale OISZ moeten bestaan. 

475. Eisen gesteld aan de statuten – De machtigingsvoorwaarden stellen ook eisen aan de 
statuten van de machtigingsaanvragende instantie. Voor de machtiging van de 
kinderbijslagfondsen moeten de statuten van de vereniging de streek waartoe de betrokken 
werkgevers moeten horen, en, desgevallend het beroep dat ze dienen uit te oefenen, 
vermelden.708 Deze eisen gesteld aan de statuten zijn gebaseerd op de kinderbijslagfondsen, 
zoals ze zijn ontstaan – en ook nog deels voortbestaan –, namelijk gericht tot een bepaalde 
bedrijfstak in een bepaalde streek. Tot vandaag blijft het niet enkel de werkgever die bepaalt 
welk kinderbijslagfonds bevoegd is voor de werknemers met kinderlast, maar is het ook het 

                                                
706 Art. 17 Werkloosheidsbesluit. 
707 Art. 59 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
708 Art. 23 Kinderbijslagwet Werknemers. 
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kinderbijslagfonds dat in de statuten dient te bepalen tot welke werkgevers het zich richt. Er is 
evenwel geen wettelijke beperking aan het gebied dan wel het soort werkgever waartoe het 
kinderbijslagfonds zich richt.  

De uitbetalingsinstellingen dienen als verplichte vermeldingen in de statuten bij aanvraag te 
hebben opgenomen dat het doel beperkt is tot de toepassing van de wetgeving die betrekking 
heeft op de sociale zekerheid der werknemers en daarnaast dienen de statuten een aantal 
verplichte gegevens te bevatten, zoals de benaming en de zetel van de instelling, 
samenstelling van de raad van beheer, de wijze waarop de beheerders worden benoemd, 
ontslag nemen of worden afgezet, hun ambtsbevoegdheden en de duur van hun mandaat, de 
wijze waarop de statuten worden gewijzigd, de wijze waarop een fusie van een instelling met 
een andere geschiedt en de wijze van ontbinding.709 Dit is logisch voor de 
uitbetalingsinstellingen, aangezien zij een sui generis rechtsvorm hebben en dus geen 
wettelijke geregelde verenigingsvorm het uitgangspunt vormt. Voor de 
uitbetalingsinstellingen is de niet-naleving van de statuten bovendien een rechtsgrond voor de 
intrekking van de machtiging.  

Ook aan de statuten van de andere socialezekerheidsinstellingen worden eisen gesteld, maar 
dan niet als machtigingsvoorwaarde. Deze voorwaarden worden enerzijds in de bepalingen 
van de rechtsvorm opgenomen, zoals de VZW-wet en anderzijds in de sectorale bepalingen. 
Wat de juridische waarde hiervan is, is onduidelijk. Deze bepalingen dienen door de 
instellingen te worden nageleefd, maar kunnen niet direct worden gesanctioneerd, aangezien 
dit niet in de wetgeving is voorzien. Wegens de schending van een er uit voortvloeiend 
subjectief recht, zou de schending van dergelijke bepalingen door de sociaal verzekerde voor 
de arbeidsrechtbank kunnen worden aangevochten, waaruit eventueel een 
aansprakelijkheidsclaim kan voortvloeien, al is dit in de praktijk – gezien de aard van de 
verplichte statutaire vermeldingen – onwaarschijnlijk. 

476. Exclusieve dienstverlening – De statuten van de sociale verzekeringsfondsen mogen dan 
weer geen andere taken bevatten die moeten worden volbracht dan de uitvoering van de 
sociale zekerheid voor zelfstandigen710; een sociaal verzekeringsfonds wordt met andere 
woorden louter opgericht in het kader van de uitvoering van de sociale zekerheid der 
zelfstandigen. Juridisch wordt deze bepaling dan wel nageleefd, de facto hebben heel wat 
sociale verzekeringsfondsen via zusterinstellingen ook andere taken. Ook de 
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkering dienen in de statuten als exclusieve 
opdracht en doelstelling de betaling van de werkloosheidsuitkeringen in te schrijven.711  

Voor de kinderbijslagfondsen geldt eveneens deze vereiste van exclusieve dienstverlening: de 
vereniging mag enkel de uitreiking van de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie 
ten doel hebben.712 Alleen wordt dit niet geformuleerd als vereiste voor de statuten. Ook de 
kinderbijslagfondsen zijn dermate gelinkt met andere (socialezekerheids)instellingen of 
kunnen dit in elk geval zijn dat zij niet langer beschouwd kunnen worden als louter de 
Kinderbijslagwet Werknemers uitvoerend. De landsbonden en de ziekenfondsen zijn de enige 

                                                
709 Art. 17 Werkloosheidsbesluit. 
710 Art. 20, § 1 Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
711 Art. 17, § 1 Werkloosheidsbesluit. 
712 Art. 23 Kinderbijslagwet Werknemers. 
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niet commerciële privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen waaraan geen eisen gesteld 
zijn met betrekking tot de exclusiviteit van taakuitvoering; meer nog de wet verplicht de 
ziekenfondsen en landsbonden om meer diensten aan te bieden dan deze in de uitvoering van 
de sociale zekerheid, wat de vraag oproept waar het fundamentele verschil ligt tussen de 
uitvoering van de sociale zekerheid en de wettelijk verplichte andere opdrachten.  

477. Dienstverlening – Voor de uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkering bestaat er 
een specifieke machtigingsvoorwaarde met betrekking tot de uitkering aan de sociaal 
verzekerde. De uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkering dient de rechthebbende de 
uitkeringen te betalen die hem verschuldigd zijn en die hem niet konden worden betaald 
wegens de nalatigheid of de fout van deze instelling.713 Het ontzeggen of beperken van een 
recht op werkloosheidsuitkering kan een gevolg zijn van het niet of niet tijdig indienen van de 
vereiste documenten door de uitbetalingsinstelling.714 Het is inzonderheid deze laatste situatie 
die wordt geviseerd in het Werkloosheidsbesluit.  

Dit is een ‘vreemde’ machtigingsvoorwaarde, zowel in vergelijking met de andere 
voorwaarden, die geen dergelijke specifiek inhoudelijke voorwaarden opleggen, als in 
vergelijking met andere ‘rechtsbeschermende’ bepalingen. Dit artikel heeft duidelijk als 
oogpunt de op werkloosheidsuitkering gerechtigde werkloze een rechtsbescherming te bieden 
in het specifieke geval dat de uitbetalingsinstelling een fout maakt en de gerechtigde hierdoor 
van de RVA niet zou krijgen wat hem toekomt. Deze rechtsbeschermende bepaling is 
evenwel opgenomen in een rechtsnorm die louter de rechtsverhouding tussen de individuele 
socialezekerheidsinstelling en de Staat betreft. De gerechtigde zal zich hier niet rechtstreeks 
op kunnen beroepen; bij een inbreuk hierop door de socialezekerheidsinstelling zal hij ofwel 
de Staat kunnen vragen de erkenning in te trekken aangezien de uitbetalingsinstelling de als 
machtigingsvoorwaarde opgenomen voorwaarde niet nakomt, dan wel via de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid een schadevergoeding vorderen. Deze burgerrechtelijke 
buitencontractuele aansprakelijkheid geldt eveneens ten aanzien van de andere 
socialezekerheidsinstellingen, ongeacht of deze verbintenis als machtigingsnorm werd 
opgenomen, zij het dat de bewijsvoering als schending van de algemene 
zorgvuldigheidsverplichting zwaarder zal zijn. 

478. Minimaal aantal aangeslotenen – Voor al de gemachtigde socialezekerheidsinstellingen 
geldt een machtigingsvoorwaarde met betrekking tot het minimaal aantal aangeslotenen. Dat 
de overheid wenst te voorkomen dat er geen al te grote versnippering bestaat tussen de 
socialezekerheidsinstellingen kan vanuit efficiëntieoogpunt worden aanvaard. De OISZ zal 
immers aan elke privaatrechtelijke instelling het bedrag van de uitkeringen en een som voor 
de administratiekosten moeten uitkeren. Hoe meer meewerkende instellingen, hoe meer 
administratieve last voor de overheid (en de OISZ), niet enkel wat betreft de financiering, 
maar ook met betrekking tot het uit te voeren toezicht.  

Met de inrichters van de kleinere instellingen werd op die manier geen rekening gehouden; zij 
lagen evenwel net zozeer als de grotere instellingen aan de basis van de sociale verzekering. 
Evenwel hebben zij de mogelijkheid gekregen te fusioneren, dan wel op te gaan in andere 

                                                
713 Art. 17, § 2, tweede lid, 2° Werkloosheidsbesluit. 
714 J. KIEKENS, “De uitbetalingsinstellingen in de werkloosheidsverzekering”, R.W. 1994-95, 730. 
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instellingen om op die manier toch aan de machtigingsvoorwaarde met betrekking tot het 
vereiste aantal aangeslotenen te voldoen. 

- De uitbetalingsinstelling moet worden opgericht door een werknemersorganisatie die 
ten minste 50000 leden telt die onder de sociale zekerheid der werknemers vallen.715 
Het hoeft dus niet om een representatieve organisatie te gaan in de zin van de wet op 
de collectieve arbeidsovereenkomsten.716 Maar in de praktijk gaat het wel degelijk om 
de christelijke (ACV), de socialistische (ABVV) en de liberale (ACLVB) vakbonden; 
er zal niet snel een andere werknemersvereniging ontstaan dan wel dermate groeien, 
die aan deze aansluitingsvereiste voldoet. Deze voorwaarde is dus de facto een 
beperkende machtigingsvoorwaarde. 

- Voor de landsbonden geldt eveneens een verplichting van minimale aansluiting (van 
vijf ziekenfondsen met minstens 15000 leden717), zij het niet als 
machtigingsvoorwaarde. De Raad van de Controledienst kan bovendien voor een 
betrokken landsbond beslissen over het eventueel behoud van andere ziekenfondsen 
met een ledenaantal tussen 5000 en 15000, in de mate dat het verdwijnen van 
laatstgenoemde ertoe zou leiden dat de betrokken landsbond in sommige provincies 
geen ziekenfondsen meer zou hebben, ofwel een ziekenfonds dat een bijzondere aard 
heeft, zou verliezen.718 Indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarde door een 
landsbond, zal geen sanctie worden getroffen die betrekking heeft op de machtiging, 
maar kan dit wel aanleiding geven tot de ontbinding van de landsbond, wat dus 
hetzelfde resultaat met zich brengt, wetende dat een landsbond maar 
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen door de machtiging. De aangesloten 
ziekenfondsen kunnen in een dergelijk geval bij een andere landsbond aansluiten. 

- De sociale verzekeringsfondsen moeten bij hun machtiging ten minste 10000 
aangeslotenen hebben. De intrekking kan dan weer gebeuren indien het sociaal 
verzekeringsfonds gedurende drie jaar minder dan 10000 leden telt.719  

                                                
715 Art. 17, § 1, 1° Werkloosheidsbesluit. 
716 De representatieve werknemersorganisaties zijn interprofessionele organisaties die voor het gehele land zijn 
opgericht, die in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd zijn 
en die ten minste 50000 leden tellen (art. 3 wet 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, B.S. 15 januari 1969, err. B.S. 4 maart 1969). 
717 Iedere landsbond mag echter twee ziekenfondsen van minder dan 15000 leden behouden, op voorwaarde dat 
laatstgenoemde meer dan 10000 leden tellen (art. 6, § 1 Wet Ziekenfondsen; art. 3-5 K.B. 5 oktober 2000 tot 
uitvoering van artikel 2, § 2 en § 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 
betreffende de ziekenfonds en en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 31 oktober 2000). 
718 Art. 3 K.B. 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, § 2 en § 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de 
wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 5 april 1991. 
De naleving van een verplicht minimumaantal leden wordt door de Controledienst beoordeeld op basis van het 
aantal leden van de ziekenfondsen op 30 juni van ieder jaar zoals blijkt uit hetzij de staten opgesteld door de 
landsbonden, hetzij de lijsten betreffende de leden van de aanvullende diensten, hetzij deze twee type 
documenten samen. Iedere persoon die in meerdere hoedanigheden op de verschillende documenten voor de 
telling vermeld wordt, mag slechts één maal meegerekend worden als lid van een ziekenfonds. De ziekenfondsen 
houden een lijst bij van hun leden, met vermelding van hun naam, voornaam, identificatienummer bij het 
Rijksregister en de socio-professionele categorie waartoe zij behoren. De landsbonden moeten een lijst 
bijhouden van de leden van de aangesloten ziekenfondsen. De ziekenfondsen en de landsbonden moeten 
daarnaast een lijst bijhouden van de personen ten laste (art. 4). 
719 Art. 54 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
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- Er dienen ten slotte minstens vijftig aangesloten werkgevers te zijn bij de 
kinderbijslagfondsen. Deze aangesloten werkgevers dienen bovendien samen minstens 
3000 werknemers te hebben. Deze minima kunnen, in bijzondere gevallen, bij 
koninklijk besluit worden verlaagd, zonder respectievelijk op minder dan tien 
aangeslotenen en 1.500 werknemers te worden gebracht.720 Het feit dat de Koning in 
bepaalde gevallen de mogelijkheid krijgt af te wijken van deze voorwaarde, lijkt de 
willekeur – of beter de politieke voorkeur – en dus zeker niet de gelijke behandeling in 
het machtigingsregime binnen te halen. 

479. Rechtsvorm – Het aannemen van de rechtsvorm die een niet op winstgerichte activiteit 
ondersteunt, is een machtigingsvoorwaarde voor de kinderbijslagfondsen.721 Dit wil zeggen 
dat zij de in 2002 tot stand gekomen nieuwe wetgeving met betrekking tot de VZW’s dienen 
na te leven.722 Deze voorwaarde is gebaseerd op de politieke beslissing om de uitvoering van 
de sociale zekerheid wel aan de reeds bestaande en bij de sociale verzekeringen betrokken 
instellingen over te laten, maar geen marktwerking binnen deze uitvoering door 
privaatrechtelijke instellingen toe te staan. Ook de sociale verzekeringsfondsen hebben een 
VZW-rechtsvorm723, maar dan – vreemd genoeg – niet als machtigingsvoorwaarde.  

480. Goede werking – Voor de uitbetalingsinstelling is de goede werking van de instelling 
eveneens noodzakelijk om een machtiging te verkrijgen: de uitbetalingsinstelling dient 
waarborgen te bieden van goede werking.724 Hier is niet duidelijk wat de Koning onder 
waarborgen voor ‘goede werking’ verstond bij de uitvaardiging van het Werkloosheidsbesluit. 
Waarborgen van een goede interne werking zouden financiële waarborgen kunnen zijn of de 
interne werking van de instelling kunnen beogen, waarbij dan de waarborg het opmaken van 
een interne organisatiestructuurnota, dan wel een governance code kan zijn. De eis van goede 
werking zou ook de goede werking ten aanzien van de aangesloten sociaal verzekerden 
kunnen zijn, die kan worden ingevuld aan de hand van de kwaliteitseisen gesteld aan de 
dienstverlening, dan wel in het licht van het Handvest van de Sociaal Verzekerde of de andere 
rechtsbeschermende bepalingen. Hoewel het Handvest sowieso van toepassing is op de 
socialezekerheidsinstellingen, kan het nuttig zijn dit ook als machtigingsnorm op te nemen, 
aangezien hierdoor een bijkomende controle- en sanctioneringsmogelijkheid ontstaat. Door de 
Wet Handvest Sociaal Verzekerde in de machtigingsnorm binnen te halen, kan het Handvest 
ook in de rechtsverhouding tussen de private socialezekerheidsinstelling en de overheid een 
rol spelen. De toezichthoudende overheid kan overgaan tot het nemen van de sancties die 
opgenomen zijn in de regelgeving betreffende de machtiging, zoals de intrekking. Het goed 
beheer kan dan ook worden ingevuld aan de hand van de administratiefrechtelijke 
                                                
720 Art. 23 Kinderbijslagwet Werknemers. In de streken waar zeehandel wordt gevoerd, moeten de werkgevers 
van laden en lossen van koopwaren in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations zich bij bijzondere 
compensatiekassen aansluiten. Om gemachtigd te kunnen worden, moeten die kassen de meerderheid van de in 
de streek gevestigde belanghebbende werkgevers als aangeslotenen tellen. Indien deze voorwaarde niet vervuld 
is, worden deze bijzondere kassen, ambtshalve, bij koninklijk besluit ingesteld en ingericht. Zodra een 
bijzondere kas is ingesteld, maken al de werkgevers voor wie zij bestaat er van rechtswege deel van uit. De 
bijzondere compensatiekassen kunnen bovendien vrijwillige aangeslotenen tellen (art. 31 Kinderbijslagwet 
Werknemers). 
721 Art. 20 Kinderbijslagwet Werknemers. 
722 Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S. 11 december 2002. 
723 Art. 20 §1 Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
724 Art. 17 Werkloosheidsbesluit. 
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rechtsbeschermende regelgeving wat een bijkomende garantie zou zijn, aangezien het 
onduidelijk is of in de rechtspraak de uitbetalingsinstellingen als administratieve overheid 
gekwalificeerd zullen worden. 

Een machtigingsvoorwaarde gesteld aan de uitbetalingsinstelling om de verbintenis aan te 
gaan aan de RVA het bedrag van de voorschotten725, waarvan de besteding niet verantwoord 
is, terug te betalen, kadert eveneens binnen dit goed beheer, waarbij aandacht gaat naar de 
efficiëntie van zowel het interne beheer en de interne werking als van de externe 
dienstverlening. 

Ook voor de sociale verzekeringsfondsen geldt de machtigingsvoorwaarde van ‘goed beheer’, 
zij het negatief geformuleerd, namelijk dat de machtiging kan worden ingetrokken wanneer 
door nalatigheid of slecht beheer de belangen van de betrokkenen ernstig in gevaar worden 
gebracht.726 Het slecht beheer is alweer een vaag criterium. Ook hier zou men kunnen 
verwijzen naar de niet naleving van de eisen gesteld in de Wet Handvest Sociaal Verzekerde 
of de andere rechtsbeschermende bepalingen. Daarnaast kan worden verwezen naar een 
correcte en tijdige inning van de bijdragen door de fondsen. Dit lijkt een gekend probleem 
aangezien hieromtrent een reeks maatregelen zijn genomen – niet toevallig gepositioneerd in 
de wetgeving net na de machtigingsvoorwaarden –, die niet als machtigingsvoorwaarde zijn 
omschreven. Zo krijgt de minister de mogelijkheid om algemene richtlijnen te geven, om een 
ambtenaar bij een sociaal verzekeringsfonds af te vaardigen, of zelfs om een boete op te 
leggen.727 Ook hier kan worden verwezen naar de governance principes die een goed beheer 
beogen. 

481. Goede financiële werking – De machtiging van kinderbijslagfondsen kan worden 
ingetrokken bij een gebrek aan een goed financieel beheer, namelijk als het reservefonds 
gedurende ten minste drie jaar onvoldoende is om de onverschuldigd betaalde uitkeringen aan 
de RKW terug te storten en tekorten aan te zuiveren of als het door de Koning toegewezen 
deel van de administratiekosten aan het reservefonds hierop niet terecht komt.728 

482. Toezicht – Voor de uitbetalingsinstellingen wordt bepaald dat de machtigingsaanvraag 
ook de formele verbintenis van de uitbetalingsinstelling bevat om zich te onderwerpen aan 
alle controlemaatregelen van de minister bevoegd voor werk of van de RVA.729 Bovendien 
wordt expliciet bepaald dat de machtiging wordt ingetrokken wanneer de 
uitbetalingsinstelling weigert zich aan de controle te onderwerpen. Het lijkt evident dat indien 
de socialezekerheidsinstellingen de machtigende instantie niet toelaten toezicht uit te voeren 
op het al dan niet vervullen van de voorwaarden gesteld aan het toekennen of het behouden 
van de machtiging, de machtiging niet (langer) zal worden toegekend. 

483. Beperking aanvragers – Voor de landsbonden is dé machtigingsvoorwaarde, opgenomen 
in artikel 3 Ziekteverzekeringswet, dat de landsbonden reeds waren gemachtigd in de 
toepassing van het organiek koninklijk besluit van 22 september 1955 van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. Het gaat dan om de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, de 

                                                
725 Art. 17 Werkloosheidsbesluit. 
726 Art. 59 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
727 Art. 60 e.v. Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
728 Art. 28-29 Kinderbijslagwet Werknemers. 
729 Art. 17 Werkloosheidsbesluit. 
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Landsbond der Neutrale Ziekenfondsen, de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, de 
Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen en het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten. Voor de uitbetalingsinstellingen werd hierboven reeds vermeld dat het 
minimaal aantal aangeslotenen de facto leidt tot een beperking van mogelijke inrichters van 
uitbetalingsinstellingen tot de representatieve werknemersorganisaties. De vraag naar de 
conformiteit met het grondwettelijke beginsel van verenigingsvrijheid kan dan misschien als 
ongegrond worden beoordeeld, de vraag naar de rechtvaardigingsgrond om enkel de 5 
opgesomde landsbonden te machtigen is dit niet. 

In het Sociaal Statuut Zelfstandigen moet de machtiging worden aangevraagd door een 
representatieve zelfstandigenorganisatie.730 Dit zijn de organisaties die erkend zijn op basis 
van de Middenstandswet731, als nationale beroepsorganisaties732, zoals de Federatie Algemene 
Bouwaannemers, Koninklijke Vereniging der Accountants van België, dan wel nationale 
interprofessionele federaties733, zoals het Algemeen Middenstandsverbond, LVZ (Liberaal 
Verbond voor Zelfstandigen), NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), UNIZO.734 
Daarnaast kan de machtiging als sociaal verzekeringsfonds worden aangevraagd door de 
beroepsorganisaties van de landbouw, die “uitsluitend de studie, de bescherming en de 
ontwikkeling van de professionele, economische, sociale en zedelijke belangen van hun leden 
tot doel hebben, en minstens 20000 leden tellen”.735 Het minimaal aantal leden van deze 
laatste beroepsorganisaties heeft een beperkende werking; enkel de Boerenbond heeft zoveel 
leden. 

484. Wijziging (invulling) voorwaarden – Deze machtigingsvoorwaarden kunnen door de 
wetgever worden gewijzigd; de veranderlijkheid, als een van de wetten van de openbare 
dienst laat dit toe. Hetzelfde geldt voor de uitvoerende macht die deze machtiging toekent, 
toch voor zover deze over een discretionaire beleidsvrijheid beschikt. Zij kan deze 
bevoegdheid op een andere wijze invullen en is niet gebonden aan haar eerder oordeel; 

                                                
730 Art. 20 §1 Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
731 Wetten 28 mei 1979 betreffende de organisatie van de Middenstand, B.S. 7 juli 1979, err. B.S. 9 november 
1979. 
732 De nationale beroepsorganisaties vertegenwoordigen een bepaald beroep op federaal niveau. Als 
(eenvoudige) erkenningsvoorwaarden geldt onder meer dat (1) hun werking uitsluitend de bestudering, de 
bescherming en de bevordering van de belangen tot doel heeft van een beroep of van een groep van beroepen, 
(2) hun activiteit zich, in principe, uitstrekt over meer dan vier provincies, (3) toetreding niet afhankelijk is van 
de plaats van de onderneming of de plaats van de uitoefening van het beroep, (4) zij rechtspersoonlijkheid 
bezitten in een privaatrechtelijk van de overheid onafhankelijke vereniging (artikel 6 Middenstandswet). 
733 De nationale interprofessionele federaties vertegenwoordigen een bepaalde groep van beroepen op federaal 
niveau. Om voor erkenning in aanmerking te komen, moet de nationale interprofessionele federatie onder meer 
doen blijken dat: (1) haar werking gericht is op de bescherming en bevordering van de professionele, 
economische, sociale en morele belangen van de aangeslotenen, (2) de activiteit zich, in principe, uitstrekt over 
meer dan vier provincies, (3) de toetreding niet afhankelijk is van de plaats van de onderneming of de plaats van 
de uitoefening van het beroep, (4) zij rechtspersoonlijkheid bezit in een privaatrechtelijk van de overheid 
onafhankelijke vereniging, (5) zij als aangesloten leden heeft, hetzij ten minste vijfduizend bedrijfshoofden uit 
het ambachtswezen, de kleine en middelgrote handel en de kleine en middelgrote nijverheid, hetzij ten minste 
vijfhonderd beoefenaars van een vrij beroep of een ander zelfstandig intellectueel beroep, (6) sedert ten minste 
drie jaar werkzaam zijn, (7) de leden een individuele bijdrage betalen van ten minste 50 EUR per jaar, (6) zij een 
periodieke publicatie aan de leden zendt (artikel 7 wetten 28 mei 1979 betreffende de organisatie van de 
Middenstand, B.S. 7 juli 1979, err. B.S. 9 november 1979). 
734 http://www.hrzkmo.fgov.be/Default.aspx?tabid=1268. 
735 Artikel 95 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
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opnieuw op basis van de veranderlijkheid van de openbare dienst.736 Wel zullen hierbij steeds 
de ABBB moeten worden nageleefd. 

485. Overzicht – In de onderstaande tabel is een overzicht terug te vinden van de 
machtigingsvoorwaarden en de eisen waarvan de niet naleving kan leiden tot het intrekken 
van de machtiging (aangeduid met ‘intrekking’) per instelling. 

                                                
736 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publics en Belgique, Brussel, 
Larcier, 1952, 420-421. 



 

Machtigingsvoorwaarde Landsbond Kinderbijslagfonds Sociaal verzekeringsfonds Uitbetalingsinstelling 

Opsomming gemachtigde instellingen in de wet X    

Eisen statuut inrichters   X X 

Statuut instelling  X X  

Aantal leden  X X (intrekking) X 

Uitsluitend taak binnen de sociale zekerheid  X X X 

Verplichte vermeldingen statuten  X  X 

Statuten naleven    X (intrekking) 

Financiële garantie    X (intrekking) 

Goed financieel beheer  X (intrekking) X (intrekking)  

Bijzondere betalingsgarantie bij fout instelling    X 

Sectorale regelgeving naleven X (intrekking)  X (intrekking)  

Onderrichtingen OISZ naleven   X (intrekking)  

Rechtmatigheid    X (intrekking) 

Zorgvuldigheid    X (intrekking) 

Toezicht toelaten   X (intrekking) X (intrekking) 

Waarborgen goede werking   X (intrekking) X 
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486.  Gelijke behandeling – De machtiging gebeurt door de Koning op basis van de in de wet 
omschreven machtigingsvoorwaarden. De Koning heeft geen discretionaire bevoegdheid 
betreffende het toekennen van een machtiging. Indien een instelling aan de 
machtigingsvoorwaarden voldoet – en dus ook aan de formele aanvraagvereisten –, moet de 
Koning een machtiging verschaffen. De machtiging gebeurt dus voor elke kandidaat-instelling 
op gelijke wijze, namelijk door de toepassing van de wet. De wet zorgt er evenwel voor dat 
niet zomaar elke instelling kan worden gemachtigd; de voorwaarden kunnen op een dergelijke 
manier geformuleerd zijn dat slechts een beperkt aantal – zelfs vooraf bepaalde – instellingen 
hieraan voldoen. Zo is enkel de Boerenbond een beroepsorganisatie van de landbouw met 
minstens 20000 leden. Gezien het afnemend aantal landbouwers zal een andere organisatie 
niet snel deze positie verwerven. Dit houdt in dat de Boerenbond de enige beroepsorganisatie 
van de landbouw is die een sociaal verzekeringsfonds kan oprichten. Hetzelfde geldt voor de 
inrichters van de uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsuitkering; de positie van een 
werknemersorganisatie met minstens 50000 leden zal niet snel door een andere instelling 
worden ingenomen. Dit is evenwel de vrijheid van de wetgever. In deel III werd de vrijheid 
van de overheid om het socialezekerheidsstelsel in te vullen uiteengezet. Deze vrijheid houdt 
ook in dat de wetgever, zolang hierdoor de Grondwet niet wordt geschonden, ook vrij de 
voorwaarden kan bepalen waaraan de instellingen moeten voldoen om de sociale zekerheid te 
kunnen uitvoeren. 

487. De rechtspositie van de landsbonden is hierin wel bijzonder. Door de deelname aan de 
uitvoering van de ziekteverzekering te beperken tot de vroegere gemachtigde landsbonden 
hebben deze laatste een feitelijk monopolie gekregen. Alleen de wetgever kan in de toekomst 
nieuwe private instellingen machtigen; de Koning heeft hiertoe geen bevoegdheid gekregen. 
LENAERTS stelt dat deze situatie het gelijkheidsbeginsel in het gedrang doet komen doordat de 
wetgever enerzijds door verwijzing naar het Ziekte- en Invaliditeitsbesluit (1955) de 
machtiging indirect afhankelijk maakt van twee objectieve maatstaven (10 jaar machtiging en 
50000 leden), maar anderzijds die maatstaven alleen voor de bestaande landsbonden een 
voldoende waarborg acht om de machtiging te verwerven. Een nieuwe landsbond die in de 
toekomst aan diezelfde voorwaarden zou voldoen, kan alleen op grond daarvan de machtiging 
niet krijgen. Vooraf moet de wetgever daarover nog een waardeoordeel uitspreken en deze 
kan de machtiging eventueel weigeren op grond van overwegingen die voor de bestaande 
bonden niet aan de orde zijn gekomen.737 De organisatie van dit ‘feitelijk monopolie’ kan ook 
niet in overeenstemming worden gebracht met de bedoeling van ‘democratisering’ die aan de 
grondslag lag van de Wet Ziekenfondsen zoals ze in 1990 werd ingevoerd.738 Bovendien kan 
een historische voorwaarde niet blijven voortbestaan, indien geen andere actuele eisen worden 
gesteld aan de instellingen. 

488. De intersectorale verschillen zorgen niet voor juridisch gelijke behandelingsvragen. 
Ongelijke situaties mogen ongelijk worden behandeld. Evenwel moeten hier conceptuele 
vragen bij gesteld worden. Een aantal machtigings(behoud)voorwaarden zouden 
veralgemeend van toepassing moeten zijn, zoals de rechtmatigheid, de zorgvuldigheid, het 
goede interne beheer, het openstaan voor toezicht… Er kan geen ratio legis worden bedacht 
die verantwoordt waarom dergelijke beginselen wel aan de grondslag van de ene en niet van 

                                                
737 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 448. 
738 J. VAN LANGENDONCK, “De nieuwe wet op de ziekenfondsen”, R.W. 1990-91, 692. 
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de andere sectorale machtigingsprocedure liggen. Hoewel een dergelijke gelijke behandeling 
in de machtigingsvoorwaarden van de verschillende privaatrechtelijk uitvoeringsinstellingen 
over de sectorgrenzen heen geen juridische verplichting is, is eenvormigheid toch conceptueel 
aan te raden. Niet enkel de duidelijkheid wordt hierdoor vergroot, maar ook de ratio legis van 
de machtiging. 

C. Gevolgen 

489. Algemeen – Het gevolg van de machtiging is in de eerste plaats dat de instellingen een 
overheidstaak toegewezen krijgen, namelijk de uitvoering van een sector van de sociale 
zekerheid. Naast de uitvoering van de overheidstaak heeft de machtiging een aantal andere 
(mogelijke) gevolgen, zoals de toekenning van een overheidsgehalte, het toekennen van 
rechtspersoonlijkheid, het organiseren van een monopolie, de subsidiëring van de instelling en 
het toezicht dat aan deze machtiging gekoppeld wordt. 

490. Overheidstaak – Via de machtiging laat de overheid een privaatrechtelijke instelling toe 
de sociale zekerheid uit te voeren. Deze uitvoering verschilt sectoraal; waar de 
uitbetalingsinstellingen louter de werkloosheidsuitkering uitbetalen, zullen de 
kinderbijslagfondsen ook eenzijdige beslissingen kunnen nemen, kunnen de sociale 
verzekeringsfondsen ook bijdragen innen en kunnen – en moeten – de ziekenfondsen ook een 
aanvullend aanbod aan de aangeslotenen aanbieden. De uitvoering van de sociale zekerheid is 
niet enkel een ‘overheidstaak’. De privaatrechtelijke uitvoering van de sociale zekerheid doet 
immers geen afbreuk aan het openbare dienst karakter van deze overheidstaak, waardoor deze 
onderworpen blijft aan de wetten van de openbare dienst. Dit houdt in casu in dat de 
gelijkheid ten aanzien van de (aangesloten) sociaal verzekerden moet worden gegarandeerd en 
de wetgever in het algemeen belang eenzijdig de machtigingsvoorwaarden kan wijzigen. De 
continuïteit van de dienstverlening heeft dan weer tot gevolg dat de gemachtigde instelling 
verplicht is tot stipte naleving van zijn verplichtingen en alles zal moeten doen voor een stipt 
en regelmatig functioneren van de dienst. 

491. Overheidsgehalte – Door de machtiging krijgt de strikt privaatrechtelijke instelling een 
gedeeltelijk openbaar statuut; het wordt een privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling met 
een zeker overheidsgehalte. Zo oordeelde het Hof van Cassatie reeds in 1936 dat de ‘vrije 
kinderbijslagfondsen’ door hun machtiging werden onderworpen aan een bijzonder 

publiekrechtelijk regime dat exclusief aangepast was aan hun ‘overheidstaak’.739 De 
machtiging op zich wijzigt de juridische aard van de instelling betrokken bij de uitvoering van 
een overheidstaak niet.740 Zij duidt wel op het feit dat de instelling een bijzondere taak 
verricht, die met de nodige waarborgen dient omringd te worden. Doordat de instelling 

                                                
739 Cass. 2 maart 1936, Pas. 1936, I, 170; Cass. 19 februari 1942, Pas. 1942, I, 48, Recueil de jurisprudence de 

droit administratif 1946, 177, noot J. LESPES; F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, 
Brugge, die keure, 2004, 33. 
740 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publics en Belgique, Brussel, 
Larcier, 1952, 392; F. KELDERS, L’organisation administrative de la sécurité sociale en Belgique, Luik, 
Faculté de droit, 1955, 76-93; L. SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van de erkenning in het recht van de 
sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1968, 429-431; V. VERDEYEN, “Administratieve overheden: een organieke 
nuancering van een functionele benadering”, C.D.P.K. 2006, 323-324; R. VERSTEGEN, “Oud en nieuw over de 
bevoegde rechter. Het (vrij) onderwijs als proeftuin voor juristen”, R.W. 2004-05, 1581. Contra: R. GODDRO, 
“Het juridisch statuut van de kinderbijslagkassen”, B.T.S.Z. 1960, 902-913. 



  250

gemachtigd wordt een overheidstaak uit te voeren, wordt ook van deze instelling verwacht dat 
zij dezelfde of vergelijkbare garanties zal bieden in de uitvoering van deze overheidstaak. 
Enerzijds kunnen deze waarborgen in de machtigingsvoorwaarden vervat zitten. Zo worden 
voorwaarden gesteld aan de rechtsvorm, de structuur, de werkingsvoorwaarden en het 
voorwerp van (het geheel of een deel van) de activiteiten. Anderzijds heeft de machtiging een 
invloed op het toekennen van een bepaald ‘overheidsgehalte’ aan de gemachtigde 
instelling741, waardoor bijzondere waarborgen voor de burger van toepassing worden op de 
rechtsverhouding tussen de sociaal verzekerde en de socialezekerheidsinstelling. 

492. Rechtspersoonlijkheid – De gemachtigde instellingen zullen steeds 
rechtspersoonlijkheid hebben, ofwel reeds voorafgaand aan de machtiging – bijvoorbeeld als 
de machtigingsvoorwaarde de VZW-vorm is –, dan wel als gevolg van of parallel met de 
machtiging. De uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkering verkrijgen de 
rechtspersoonlijkheid als gevolg van de machtiging.742 Dit is noodzakelijk om als 
uitvoeringsinstelling van de sociale zekerheid te kunnen optreden (en hierdoor rechten te 
genieten en uit te oefenen), zeker gezien het statuut van de vakbonden die niet over een 
(algemene) rechtspersoonlijkheid (wensen te) beschikken.743 Ook de landsbonden van de 
ziekenfondsen bestaan maar als sui generis vereniging met rechtspersoonlijkheid door de 
machtiging van de Koning. Zonder machtiging zijn zij enkel een vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid. Zij verkrijgen de rechtspersoonlijkheid vanaf de bekendmaking van de 
goedkeuring van hun statuten in het Belgisch Staatsblad.744 Het verkrijgen van de 
rechtspersoonlijkheid is dus geen onmiddellijk gevolg van de machtiging, maar de statuten 
zullen pas worden goedgekeurd indien de landsbond een machtiging heeft verkregen. 

493. Monopolie – Door de machtiging om deel te nemen aan de uitvoering van sociale 
zekerheid, komen de instellingen terecht in een min of meer ‘afgesloten marktsegment’; er 
kunnen geen nieuwe dienstverleners toetreden dan op voorwaarde van het voldoen aan de 
machtigingseisen en na machtiging door de Koning. In de uitvoering van de 
werkloosheidsverzekering en de ziekteverzekering745 kan zelfs worden gesproken van een 
‘feitelijk monopolie’ aangezien de machtigingsvoorwaarden op een dergelijke wijze 
geformuleerd zijn dat het (quasi) onmogelijk is dat nieuwe uitvoeringsinstellingen zullen 
worden gemachtigd. Dit heeft als voordeel dat de instellingen een duidelijk zicht hebben op 
het aanbod en de dienstverlening van de andere instellingen en hun eigen aanbod en 
dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Het gevaar is dat het pluralisme, dat de basis vormt 
van de keuze voor privaatrechtelijke uitvoering, hierdoor afgeremd wordt.746 

                                                
741 Aangezien de erkenning sensu lato in verschillende vormen kan bestaan – van zeer beperkte 
openbaarheidseisen tot een gedetailleerde bepaling van de werking van de instelling –, zal ook de kwalificatie als 
‘administratieve overheid’ kunnen afhangen van de ‘soort’ van erkenning en de impact die de 
erkenningsvoorwaarden op de instelling (en de uitvoering van de overheidstaak) hebben. 
742 Art. 7, § 2 eerste lid Besluitwet Maatschappelijke Zekerheid.  
743 F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, 
Brugge, die keure, 2002, 361. 
744 Art. 12 Wet Ziekenfondsen. 
745 Advies Raad van State bij het wetsontwerp tot instelling en organisatie van een regeling voor de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gedr. St. Kamer, 1962-63, nr. 527/1, 46. 
746 Verslag namens de commissie van sociale zaken bij het wetsontwerp betreffende de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen, Parl. St. Kamer, 1989-90, nr. 1153/6, 44-45. 
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494. Subsidiëring – Een ander gevolg is het financieel voordeel dat aan de machtiging kan 
worden gekoppeld. De socialezekerheidsinstellingen worden ‘gesubsidieerd’ aan de hand van 
de vergoede administratiekosten door de overheid van zodra zij als gemachtigde instellingen 
de sociale zekerheid uitvoeren. Deze subsidiëring bestond reeds voordat de privaatrechtelijke 
instellingen via de machtiging in het wettelijke systeem van sociale zekerheid geïntegreerd 
werden; ook het private initiatief van de sociale verzekering werd op het einde van de 19de 
eeuw / begin 20ste eeuw door de overheid gesubsidieerd. 

495. Toezicht – Met de machtiging is ook onlosmakelijk een vorm van toezicht verbonden. 
Minstens dient aan elke machtiging een a priori toezicht vooraf te gaan waarin wordt 
nagegaan of de te machtigen instelling aan de voorwaarden voldoet; meestal gebeurt dit ook 
aan de hand van een toezicht op de statuten die aan de machtigingsaanvraag moeten worden 
gehecht.747 Een periodiek a posteriori toezicht is eveneens raadzaam, zeker indien de 
rechtsbescherming van de sociaal verzekerde hier mede door bepaald wordt. De a posteriori 
controle zou in de eerste plaats door de instelling zelf moeten gebeuren zodat zij tijdig kan 
bijsturen voordat er door een externe instantie sancties worden opgelegd; deze toezichtsvorm 
wordt niet opgelegd in de wetgeving, maar kan wel als een element van goed beheer van de 
instelling worden beschouwd en aangemoedigd. 

Aangezien de Koning bevoegd is voor de machtiging en de sanctionering via het intrekken 
van de machtiging, mag van de Koning worden verwacht dat deze het toezicht op de naleving 
van de machtigingsvoorwaarden organiseert (voor zover de wetgever dit niet heeft gedaan). 
Daarnaast gebeurt de externe a posteriori controle door de OISZ, die behalve met betrekking 
tot de (intrekking van de) machtiging van de sociale verzekeringsfondsen, een adviesfunctie 
hebben met betrekking tot de( intrekking van de) machtiging of door een daartoe opgerichte 
dienst, zoals de Controledienst voor de ziekenfondsen.748 

Een indirect toezicht gebeurt door de sociaal verzekerde; het gaat hierbij niet zozeer om een 
bewust toezicht op de machtigingsvoorwaarden, maar wel op een toezicht vanuit de praktijk 
op de goede dienstverlening. Een gebrekkige dienstverlening kan een schending van de 
(sectorale) wetgeving inhouden, en dus ook van een voorwaarde om de machtiging te 
behouden. Hierboven werd reeds aangegeven dat de sociaal verzekerde een derde is aan de 
machtigingsverhouding en hieruit dus geen rechtstreekse rechten kan puren; de sociaal 
verzekerde kan wel een klacht neerleggen omtrent de schending van de 
machtigingsvoorwaarden bij de overheid, de sectorale OISZ of bij de federale 
ombudsmannen. Via deze klacht kan de instantie bevoegd voor de (advisering over de) 
intrekking van de machtiging verder toezicht uitvoeren. 

D. Sancties 

496. Algemeen – Toezicht is slechts nuttig indien er gevolg aan gegeven wordt, onder meer 
door sancties te verbinden aan een negatief toezichtsverslag. Het begrip sancties wordt in de 

                                                
747 Art. 17 Werkloosheidsbesluit; art. 55-57 en 61 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen, art. 19, 26 en 30 
Kinderbijslagwet Werknemers. 
748 Het gaat niet om specifiek toezicht met betrekking tot de machtiging, maar wel onder meer om toezicht op de 
naleving van de wetgeving; het niet naleven van de ziekteverzekering en de uitvoeringsreglementering is een 
grond waarop de Koning de machtiging kan intrekken zodat de Controledienst onrechtstreeks ook de 
machtigingsvoorwaarden controleert. Art. 52 Wet Ziekenfondsen. 
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ruime zin gehanteerd; ook het niet verschaffen dan wel intrekken van de machtiging wordt als 
een sanctie sensu lato beschouwd. 

Aan het niet (meer) voldoen aan de eisen gesteld om een erkenning sensu lato te krijgen of te 
behouden, zijn sancties verbonden. De meest gebruikelijke sancties zijn het niet toekennen 
van de machtiging, de intrekking, de opheffing en de vernietiging van de machtiging. 
Daarnaast kan de regelgever nog in bijkomende – al dan niet aan de intrekking of opheffing 
van de erkenning voorafgaande – sancties voorzien, zoals een (administratieve) geldboete of 
het vervullen van bijzondere formaliteiten, zoals het verplicht opstellen van een herstelplan. 
Deze laatste sanctie kan bijvoorbeeld door de RKW worden opgelegd aan een 
kinderbijslagfonds; indien de Koning niet tot intrekking overgaat, kan de RKW met het oog 
op het herstel van de financiële toestand van het kinderbijslagfonds, het kinderbijslagfonds 
verplichten binnen een gestelde termijn een herstelplan voor te stellen.749  

497. Intrekking – Onder de intrekking van een administratieve rechtshandeling wordt 
traditioneel verstaan de uitdrukkelijke of impliciete rechtshandeling waarbij een 
administratieve overheid een handeling die zij vroeger heeft verricht, ab initio, met 
terugwerkende kracht tot op het ogenblik waarop die handeling in het leven werd geroepen, 
tenietdoet. Met andere woorden de overheid die de betreffende instelling heeft erkend, kan 
deze erkenning retroactief laten verdwijnen, zodat zij wordt geacht nooit te hebben bestaan.750 
In geval van opheffing van de erkenning ontneemt de erkennende overheid slechts in de 
toekomst de erkenning diens rechtskracht. De opheffing is een administratieve 
rechtshandeling, die de oorspronkelijke administratieve rechtshandeling, in casu de 
machtiging, naar de toekomst doet ophouden te bestaan; deze laatste behoudt haar 
rechtskracht voor de periode die aan de opheffing voorafgaat.751 Ten slotte kan de erkenning 
worden vernietigd, waarbij de gevolgen opnieuw ab initio uitwerking hebben, alleen gebeurt 
deze vernietiging niet door de erkennende overheid, maar door de rechter.752 

In de socialezekerheidsreglementering is er sprake van ‘intrekking’ van de machtiging als 
sanctie voor het niet naleven van de (ruime) machtigingsvoorwaarden. De wetgever geeft in 
de verschillende sectorale regelingen de Koning, die ook voor de machtiging instaat, de 
mogelijkheid of de verplichting in bepaalde gevallen de machtiging “in te trekken”. Zo kan de 
Koning de machtiging van de landsbonden intrekken op advies van het RIZIV indien de 
Ziekteverzekeringswet en haar uitvoeringsbesluiten niet worden nageleefd753 en trekt de 

                                                
749 Bij gebrek aan een geschikt plan binnen de gestelde termijn, kan het beheerscomité zelf een herstelplan 
opleggen aan het kinderbijslagfonds. In dit geval kan het kinderbijslagfonds tegen het opgelegde herstelplan 
beroep instellen bij de minister van Sociale Zaken, binnen vijftien kalenderdagen volgend op de kennisgeving 
van het herstelplan door het beheerscomité van de RKW. Het beroep is niet opschortend. De minister neemt een 
beslissing binnen dertig kalenderdagen volgend op de datum van het beroep. Na afloop van het herstelplan 
verstrekt het beheerscomité van de RKW een gemotiveerd advies aan de minister (art. 28 Kinderbijslagwet 
Werknemers). 
750 M. VAN DAMME en F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, Brugge, die keure, 
1994, 5-6; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 843. 
751 M. VAN DAMME en F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, Brugge, die keure, 
1994, 5-6. 
752 M. VAN DAMME en F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, Brugge, die keure, 
1994, 6. 
753 Art. 3 en 4 Ziekteverzekeringswet. 
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Koning de machtiging van het kinderbijslagfonds in zodra het aantal aangesloten werkgevers 
minder dan vijfentwintig bedraagt of wanneer het aantal tewerkgestelde werknemers bij de 
aangesloten werkgevers lager is dan 1.500.754 In het bovenstaande schema werd voor de 
verschillende instellingen aangegeven op welke grond de Koning kan overgaan tot de 
intrekking van de machtiging.755 De besluiten van intrekking van de machtiging worden in het 
Belgisch Staatsblad opgenomen. 

498. Toelaatbare intrekking? – Er is geen wetgeving met algemene toepassing in verband met 
het intrekken van bestuurshandelingen, zoals de erkenning sensu lato. Het leerstuk van de 
intrekking van administratieve rechtshandelingen is een jurisprudentiële constructie die steunt 
op een afweging van het legaliteitsbeginsel ten opzichte van het rechtszekerheidsbeginsel.756 
Volgens de klassieke theorie hangt de toelaatbaarheid van de intrekking af van het al dan niet 
rechtsverlenende karakter en het al dan niet wettige karakter van de administratieve 
rechtshandeling. Een administratieve rechtshandeling die geen rechten verleent aan derden 
kan worden ingetrokken om redenen van algemeen belang. Een wettige rechtshandeling die 
wel rechten toekent aan derden, kan nooit worden ingetrokken, en dit op basis van het 
rechtszekerheidsbeginsel. Is de machtiging onwettig verleend en worden rechten toegekend 
aan derden, kan deze worden ingetrokken binnen bepaalde grenzen.757 In de 
socialezekerheidsreglementering gaat het niet om onwettige rechtshandelingen die worden 
ingetrokken. De machtiging werd verleend op basis van een aantal in de wet vervulde 
voorwaarden. Deze machtiging zou dan weer kunnen worden ‘ingetrokken’ op het moment 

                                                
754 Art. 29 Kinderbijslagwet Werknemers. 
755 Art. 17, § 2, laatste lid Werkloosheidsbesluit; art. 59 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
756 M. VAN DAMME en F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, Brugge, die keure, 
1994, 1 en 5. 
757 De intrekking van een onwettige aan derden rechten verlenende administratieve rechtshandeling is enkel 
toelaatbaar op rechtmatigheidsgronden binnen een termijn van zestig dagen (voor het instellen van beroep bij de 
Raad van State) of, wanneer een ontvankelijk beroep werd ingediend, tot aan het sluiten van het debat. Eens deze 
termijn is verstreken is de intrekking enkel toegelaten indien de rechtshandeling door een zodanig grove, 
manifeste onrechtmatigheid is aangetast dat zij voor onbestaande moet worden gehouden, wanneer zij door 
bedrog is tot stand gekomen of wanneer een uitdrukkelijke wetsbepaling de intrekking toelaat (M. BOES, 
“Intrekking van fiscale beslissingen”, T.F.R. 2005, 392; J. GORIS, “De intrekking van een onwettige 
rechtsverlenende bestuurshandeling” (noot onder R.v.St. 15 juni 2004), R.W. 2005-06, 665-666; A. MAST, J. 
DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 775-776; bevestigde rechtspraak van de Raad van State is bijvoorbeeld te vinden in 
R.v.St. nr. 23.281, 24 mei 1983, R.W. 1983-84, 1213; R.v.St. nr. 97.213, 28 juni 2001, T.O.R.B. 2002-03, 491, 
noot F. ORNELIS; R.v.St. nr. 129.837, 30 maart 2004, A.P.M. 2005, 84 (verkort). Ook indien de 
onrechtmatigheid die aan de basis van de rechtshandeling ligt, te wijten is aan een fout van de overheid, geldt 
deze regeling (zie onder meer R.v.St. nr. 66.641, 9 juni 1997, T.B.P. 1998, 348 (weergave); R.v.St. nr. 90.287, 
18 oktober 2000, C.D.P.K. 2002, 119-125, noot A. COPPENS; R.v.St. nr. 118.053, 4 april 2003, C.D.P.K. 2003; 
523 (samenvatting)). Contra: de Franstalige kamers van de Raad van State oordelen dat de intrekking niet 
toelaatbaar is indien deze te wijten is aan een fout van de overheid (zie onder meer R.v.St. nr. 82.983, 20 oktober 
1999, J. dr. Jeun. 1999, 42, noot B. VAN KEIRSBILCK; J. GORIS, “De intrekking van een onwettige 
rechtsverlenende bestuurshandeling” (noot onder R.v.St. 15 juni 2004), R.W. 2005-06, 665-666). 
Het Hof van Cassatie volgt deze ‘klassieke’ theorie niet en weigert op grond van het grondwettelijke 
legaliteitsbeginsel en artikel 159 van de Grondwet elke onregelmatige overheidsakte toe te passen; met andere 
woorden er kunnen geen verworven rechten gepuurd worden uit onwettige bestuurshandelingen (A. MAST, J. 
DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 775-777; Cass. 10 september 1981, Pas. 1982, I, 47, R.W. 1982-83, 88; Cass. 19 
oktober 1989, Pas. 1990, I, 207, R.W. 1989-90, 1185. Er is evenwel een schijn dat het Hof hierop is 
teruggekomen: Cass. 2 december 2002, C.D.P.K. 2003, 332, noot P. POPELIER). 
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dat niet meer aan deze voorwaarden en/of aan andere voorwaarden is voldaan. Wat gebeurt er 
dan met de rechten van derden? De socialezekerheidsreglementering zegt hier niets over, 
terwijl dat toch de basisvraag is bij de intrekking van een rechtshandeling. 

499. De machtiging van een privaatrechtelijke instelling kent rechten toe aan de private 
instelling, namelijk om als privaatrechtelijke instelling een taak van algemeen belang, een 
openbare dienst of een overheidstaak uit te voeren, met bijhorende voordelen en 
verplichtingen. De gemachtigde instellingen zijn evenwel geen ‘derden’, maar directe 
betrokken partijen in de machtigingsverhouding. De machtiging kent geen rechtstreekse 
rechten toe aan de sociaal verzekerde. De machtiging betreft de rechtsverhouding tussen de 
socialezekerheidsinstelling en de overheid. Er kunnen wel indirect rechten worden afgeleid 
van de machtiging voor de sociaal verzekerde. Niet alleen voldoen de sociaal verzekerden (en 
de werkgever) aan de formele aansluitingsverplichting eens zij lid zijn van een gemachtigde 
socialezekerheidsinstelling, maar eveneens krijgen zij op basis van bestuurshandelingen van 
de gemachtigde instellingen, die deze kunnen stellen net door de machtiging, de uitkeringen 
betaald waarop zij recht hebben. Uitgaande van het feit dat de erkenning rechtmatig genomen 
is, zou dit betekenen dat de intrekking van de erkenning niet mogelijk is. Belangrijk hier is dat 
de intrekking in de wetgeving werd voorzien; de rechter is niet bevoegd de wet te toetsen op 
haar overeenstemming met de Grondwet, dan wel haar billijkheid of opportuniteit.  

500. Intrekking? – De rechter kan de ‘wet’ interpreteren, in casu lijkt het aan te bevelen via 
de logische dan wel teleologische interpretatie de wettelijk bepaalde ‘intrekking’ als een 
‘opheffing’ te interpreteren. Het valt immers te betwijfelen of het hier wel degelijk om een 
intrekking gaat, aangezien een intrekking de rechtshandeling ab initio teniet doet. Kan het de 
bedoeling zijn dat na de intrekking van de machtiging de bestuurshandelingen genomen door 
de socialezekerheidsinstellingen hun rechtskracht verliezen? Of gaat het hier om een steeds 
wederkerende foute formulering in de sectorale socialezekerheidsreglementering? De 
gemachtigde instelling die op een bepaald moment niet meer aan de voorwaarden voor de 
machtiging voldoet of zich in omstandigheden bevindt die aanleiding (kunnen) geven voor de 
‘intrekking’ van de machtiging, kunnen logischerwijze hun machtiging verliezen, maar dit 
lijkt enkel billijk indien hieraan gevolgen worden verleend in de toekomst. De sanctie kan er 
niet in bestaan al de gevolgen van de machtiging (van de periode waarin de instelling 
gemachtigd was) teniet te doen. Het is billijk hierin de opheffing van de machtiging te lezen; 
dit wordt bevestigd door het feit dat er niets wordt geregeld met betrekking tot de 
derden/sociaal verzekerden. 

E. Verzaking 

501. Sociaal verzekeringsfonds – De sociale verzekeringsfondsen kunnen de machtiging 
verzaken. De verklaring van verzaking moet aan de bevoegde minister worden gericht. Deze 
verzaking wordt slechts effectief na 31 december van het jaar dat volgt op datgene tijdens 
hetwelk de verklaring werd gedaan.758 Wanneer een sociaal verzekeringsfonds, waarbij de 
zelfstandigen aangesloten zijn, niet meer gemachtigd is (door verzaking of opheffing van de 
machtiging), moeten de onderworpenen een ander sociaal verzekeringsfonds kiezen binnen de 
door de minister bepaalde termijn. 

                                                
758 Art. 58 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
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502. Andere instellingen – Voor de andere socialezekerheidsinstellingen is niet voorzien in 
een dergelijke regeling. De rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel vereisen een 
continuïteit van de openbare dienstverlening; de vrijheid van vereniging laat dan weer niet toe 
dat een privaatrechtelijke instelling tegen haar wil moet blijven voortbestaan. Hierbij ligt ook 
de verantwoordelijkheid bij de machtigende instantie en de grondwettelijke verantwoordelijke 
overheid die continuïteit moeten garanderen. De verzaking van de machtiging zal tijdig 
moeten worden aangekondigd en de sociaal verzekerden of de werkgevers zal de tijd moeten 
worden geboden bij een andere instelling aan te sluiten. 

F. Aansprakelijkheid 

503. Algemeen – De aansprakelijkheidsvraag met betrekking tot de instelling die de 
machtigingsvoorwaarden niet (meer) vervult of zelfs ruimer die de dienstverlening 
onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig verleent, heeft twee verschijningsvormen. In eerste 
instantie betreft het de vraag naar de aansprakelijkheid van de machtigende overheid. En 
daarbij aansluitend de vraag of het de wetgever kan worden verweten bepaalde 
machtigingsvoorwaarden al dan niet op te nemen in de sectorale 
socialezerkerheidswetgeving? Daarnaast moet de vraag worden gesteld naar de 
aansprakelijkheid van de socialezekerheidsinstelling ten aanzien van de sociaal verzekerde op 
grond van de schending van een machtigingsnorm. 

1. Overheid 

a. Machtigende overheid 

504. Overheidsaansprakelijkheid – Sinds het Flandria-arrest759 is het duidelijk dat ook de 
overheid kan worden aangesproken met een schadevergoedingseis en werd op die manier een 
einde gemaakt aan de aansprakelijkheidsimmuniteit van de overheid. In een geleidelijke 
evolutie in de rechtspraak werd niet enkel meer de overeenstemming van de beslissing met de 
hogere norm die de bevoegdheid gaf eenzijdig op te treden en met de voorziene 
vormvereisten760, maar ook de interne rechtmatigheidsaspecten betrokken bij de beoordeling 
van de overheidsaansprakelijkheid. Deze interne rechtmatigheid betreft zowel het in 
overeenstemming zijn met de wet en de algemene rechtsbeginselen als met de 
zorgvuldigheidsplicht. Niet enkel de overheid die een machtiging toekent en daarbij de wet 
schendt, maar ook de overheid die hierbij onzorgvuldig tewerk gaat, kan hiervoor dus 
aansprakelijk worden gesteld, op voorwaarde dat ook bewijs kan worden geleverd van de 
andere aansprakelijkheidsvoorwaarden en dat de overheid geen schulduitsluitingsgrond kan 
inroepen. 

505. Rechtmatig vertrouwen – Een invulling van deze zorgvuldigheidsverplichting kan onder 
meer worden gevonden in de (voorafgaande761) ‘theorie van het ‘verschalkt rechtmatig 
vertrouwen’, die enkel in rechtspraak omtrent ongevallen (mede) veroorzaakt door de slechte 

                                                
759 Cass. 5 november 1920, Pas. 1920, I, 193. 
760 Cass. 16 december 1965, Pas. 1966, I, 513, concl. W. GANSHOF VAN DER MEERSCH. 
761 Deze theorie werd in de rechtspraak aanvaard alvorens een aansprakelijkheid van de overheid op basis van de 
algemene zorgvuldigheidsverplichting mogelijk was. 
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staat van een wegdek, aan bod is gekomen.762 Het is de overheid die in het algemeen belang 
beslist in welke staat het wegdek zich moet bevinden en welke middelen hiertoe worden 
ingezet. Deze beleidsbevoegdheid is echter begrensd door de verplichting het vertrouwen van 
de weggebruiker niet te misleiden. Het overschrijden van deze grens is een foutieve 
gedraging, die kan aanleiding geven tot de aansprakelijkheid van de overheid. Door het 
overschrijden van de grens wordt een ‘bedrieglijke schijn’ opgewekt; de weggebruiker mag er 
immers op vertrouwen dat een weg die werd opengesteld beantwoordt aan de toestand van de 
weg die normaliter vanwege de overheid mag worden verwacht. De uitvoering van de 
beslissing van de overheid kan dan wel feilloos gebeurd zijn, de overheid gaat niet vrijuit 
indien haar beslissing een gevaar inhoudt dat de normale vooruitzichten van de weggebruiker 
te buiten gaat.763  

Deze theorie is opgegaan in de zorgvuldigheidsverplichting binnen de 
overheidsaansprakelijkheidsleer.764 Een overheid die het rechtmatig vertrouwen van de 
weggebruiker verschalkt, handelt onzorgvuldig. Dit vertrouwen is er eveneens bij de 
‘machtiging’ door de overheid van bepaalde instellingen een overheidstaak uit te voeren. De 
burger kan er rechtmatig van uitgaan dat de overheid de correcte voorwaarden aan de 
machtiging heeft gesteld, voldoende a priori en a posteriori toezicht heeft ingesteld en op die 
manier een kwalitatieve uitvoering van de overheidstaak garandeert, waarbij de burger een 
minimaal gegarandeerde kwaliteit ontvangt. Geïntegreerd in de zorgvuldigheidsverplichting 
kan het verschalkt rechtmatig vertrouwen van een burger die een beroep doet op een 
gemachtigde instelling worden gebaseerd op de bonus pater familias leer. Van een 
zorgvuldige overheid mag immers worden verwacht dat zij het vertrouwen van de burger niet 
schaadt door instellingen te machtigen een overheidstaak uit te voeren indien deze 
instellingen niet een minimale kwaliteit in de uitvoering garanderen. Indien de machtiging 
constitutief is, heeft de uitvoerende overheid een discretionaire bevoegdheid. De overheid is 
dan ook verantwoordelijk om een zorgvuldige keuze te maken wat betreft de te machtigen 
instelling. Indien de overheid bij de erkenning lichtzinnig te werk gaat en aldus ten onrechte 
het vertrouwen van derden wekt, handelt zij niet volgens de normen van zorgvuldig beheer en 
zou zij aldus ook aansprakelijk kunnen worden gesteld.765 

506. Beoordelingsvrijheid – De machtiging is een rechtshandeling die meestal louter 
declaratief van aard is. Ook wanneer er vage begrippen moeten worden ingevuld door de 
machtigende instantie, blijft het, ook al beschikt de overheid hier over een 
beoordelingsruimte, een declaratieve rechtshandeling die onderworpen is aan de volledige 
toetsing door de rechter. Het gaat dan niet om een door de wetgever aan de uitvoerende macht 
toegekende discretionaire bevoegdheid, maar wel om begrippen waaraan een concrete 
invulling moet worden gegeven, zoals de voorwaarde te voorzien in waarborgen van ‘goede 

                                                
762 Zie onder meer Cass. 8 juli 1943, Pas. 1943, I, 291; Cass. 12 juli 1945, Pas. 1945, I, 202; Cass. 20 december 
1951, Pas. 1952, I, 204; Cass. 5 mei 1961, Pas. 1961, I, 950; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. 
VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, 836. 
763 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 840-841. 
764 Het verbod op het verschalken van vertrouwen is als een verplichting tot voorzichtigheid geïnterpreteerd, die 
kadert binnen een algemene zorgvuldigheidsverplichting; Cass. 7 maart 1963, R.W. 1963-64, 115, R.C.J.B. 1963, 
93, noot J. DABIN. 
765 L. SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van de erkenning in het recht van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 
1968, 432. 



  257

werking’. Zo beschikt de Koning ook over een bepaalde ruimte bij de beoordeling van ‘slecht 
beheer’ van een sociaal verzekeringsfonds766; de Koning beschikt hier dan wel over een 
beoordelingsruimte, maar niet over een beleidsvrijheid. Deze interpretatieruimte is een 
‘beoordelingsmacht’, die behoort tot de wettigheid van de beslissing en waarop een volledig 
rechterlijk toezicht mogelijk is.767  

Een constitutieve rechtshandeling is evenwel terug te vinden in het uitvoeringsbesluit van het 
sociaal statuut der zelfstandigen: wanneer de Koning de machtiging niet toestaat, krijgt de 
minister bevoegd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen de bevoegdheid een voorlopige 
machtiging te verlenen aan de sociale verzekeringsfondsen welke, op het ogenblik van het 
indienen van de aanvraag, niet voldoen aan de voorwaarde betreffende het minimumaantal 
aangeslotenen.768 De minister kan hier zelf oordelen of deze voorlopige machtiging al dan niet 
wordt toegekend.  

Wat de toelating van de kinderbijslagfondsen betreft, lijkt de Koning ook een zekere vrijheid 
te beschikken: er moeten minstens vijftig aangesloten werkgevers zijn met samen minstens 
3000 werknemers. Deze minima kunnen, in bijzondere gevallen, bij koninklijk besluit worden 
verlaagd, zonder respectievelijk op minder dan tien aangeslotenen en 1500 werknemers te 
worden gebracht.769 Het gaat hier om een beleidsvrijheid van de Koning, die in bijzondere 
gevallen de mogelijkheid heeft de regels betreffende het minimale aantal aangeslotenen te 
wijzigen. De Kinderbijslagwet Werknemers maakt daarnaast expliciet een onderscheid tussen 
de situatie waarin de Koning de beleidsvrijheid heeft de machtiging al dan niet in te trekken 
en de situatie waarin de Koning gebonden is de machtiging in te trekken. “De Koning kan de 
toelating intrekken: (1) op gemotiveerd advies van het beheerscomité van de RKW, (2) als het 
vermogen van het reservefonds van het kinderbijslagfonds gedurende ten minste drie 
opeenvolgende dienstjaren niet volstaat om de onverschuldigd betaalde gezinsbijslagen en de 
verliezen te dekken, (3) als het vermogen van de administratieve reserve van het 
kinderbijslagfonds gedurende ten minste drie opeenvolgende dienstjaren niet volstaat om de 
tekorten aan te zuiveren. Indien de Koning in deze gevallen niet beslist tot intrekking van de 

toelating, kan het beheerscomité van de RKW, met het oog op het herstel van de financiële 
toestand van het kinderbijslagfonds, het kinderbijslagfonds verplichten binnen een gestelde 
termijn een herstelplan voor te stellen. De Koning trekt in ieder geval de toelating in wanneer, 
sinds twee jaar, het aantal werkgevers die bij de compensatiekas aangesloten zijn, geslonken 
is beneden de helft van het minimum aantal. Dit is ook het geval wanneer, sinds twee jaar het 
aantal werknemers verminderd is tot beneden de helft van het minimum”.770 In dit laatste 
geval begaat de Koning een fout indien hij de machtiging niet intrekt en hiermee dus de wet 
schendt.771  

                                                
766 De Koning trekt immers de machtiging van een sociaal verzekeringsfonds in wanneer door nalatigheid of 
slecht beheer de belangen van de betrokkenen in gevaar worden gebracht (art. 59 Besluit Sociaal Statuut 
Zelfstandigen). 
767 J. PUT, “Discretionaire bevoegdheden in het socialezekerheidsrecht”, in D. SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, 
P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm, Liber amicorum Jef Van 

Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 352-353. 
768 Art. 54 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
769 L. SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van de erkenning in het recht van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 
1968, 419. 
770 Art. 28 en 29 Kinderbijslagwet Werknemers. 
771 Cass. 4 november 1982, Arr. Cass. 1982-83, 328; Cass. 19 december 1991, Arr. Cass. 1991-92, 364. 
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Op de constitutieve machtiging zal een jurisprudentieel rechtmatigheidstoezicht mogelijk zijn; 
op de opportuniteit van de beslissing wordt enkel een marginaal toezicht uitgeoefend, zodat 
de machtigende overheid in dit geval enkel aansprakelijk kan worden gesteld bij een kennelijk 
onredelijke machtiging.772  

507. Onrechtmatige machtiging – De machtigende uitvoerende macht kan aansprakelijk 
worden gesteld in geval van een machtiging die onrechtmatig of onzorgvuldig gebeurde, dan 
wel – indien er een beleidsvrijheid was voor de machtigende instantie – kennelijk inopportuun 
was. Het onvoldoende controleren of aan de machtigingsvoorwaarden werd voldaan alvorens 
een machtiging toe te kennen of eens de machtiging is voldaan geen a posteriori toezicht 
meer uitoefenen om te verifiëren of de gemachtigde instelling aan de 
machtigings(behoud)voorwaarden voldoet, kan – na te zijn getoetst aan het bonus pater 

familias criterium –, worden beschouwd als een onzorgvuldigheid van de machtigende 
overheid.773 Deze theoretische mogelijkheid om de machtigende overheid aansprakelijk te 
stellen wegens schade veroorzaakt doordat de gemachtigde instelling niet voldeed aan de 
machtigingsvoorwaarden, heeft in de praktijk een te verwaarlozen betekenis. De burger is 
slechts een derde aan de rechtsverhouding die door de machtiging ontstaat tussen de overheid 
en de gemachtigde instelling. Het bewijs van het oorzakelijk verband tussen de geleden 
schade en de fout door de machtigende overheid zal bijzonder moeilijk te leveren zijn. 

b. Wetgevende macht 

508. Onvoldoende wettelijke garanties – Wat als de voorwaarden gesteld in de wetgeving 
onvoldoende garanties bieden voor een minimale kwaliteit van de 
socialezekerheidsdienstverlening? Kan de wetgever aansprakelijk worden gesteld voor het 
‘slecht beheer’ van een gemachtigde instelling indien de wettelijke machtigingsvoorwaarden 
niet opportuun blijken te zijn? Het niet of onrechtmatig optreden van de wetgevende macht 
geeft – voorlopig – enkel aanleiding tot aansprakelijkheid indien het Europese 
gemeenschapsrecht hierdoor wordt geschonden.774 Het gemeenschapsrecht verplicht de 
lidstaten er evenwel niet toe ook met betrekking tot schendingen van het intern Belgisch recht 
in een mogelijkheid van rechtsbescherming te voorzien wegens onrechtmatig legislatief 
handelen.775  

Men zou kunnen argumenteren dat het niet voorzien in ‘deugdelijke’ 
machtigingsvoorwaarden voor de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen een inbreuk 
vormt op het grondwettelijk recht op sociale zekerheid van de burger en de hiermee 
samenhangende eindverantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid van de Staat. Probleem 
hierbij is enerzijds dat de rechter de wet niet aan de Grondwet kan toetsen en anderzijds dat 

                                                
772 J. PUT, “Discretionaire bevoegdheden in het socialezekerheidsrecht”, in D. SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, 
P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm, liber amicorum Jef Van 

Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 352. 
773 SUETENS verwijst hiervoor naar Cassatierechtspraak van 1966 waarbij de overheid aansprakelijk werd gesteld 
voor de schade geleden ten gevolge van dijkbreuk, omdat de staat verplicht is toezicht uit te oefenen op het 
beheer van de wateringen (Cass. 5 mei 1961, Pas.I, 950; L. SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van de 
erkenning in het recht van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1968, 433). 
774 H.v.J. 19 november 1991, nr. C-6/90, Jur. H.v.J. 1991, I, 5357; H.v.J. 5 maart 1996, nrs. C-46/93 en C-48/93, 
Jur. H.v.J. 1996, I, 1029. 
775 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 224-227. 
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het Grondwettelijk Hof dat hiertoe wel (gedeeltelijk776) bevoegd is, dit niet kan doen in het 
kader van een aansprakelijkheidsvordering.777 Dit laatste kan wel gebeuren naar aanleiding 
van een prejudiciële vraag die in het kader van een aansprakelijkheidsvordering aan het 
Grondwettelijk Hof wordt voorgelegd, en waarbij de fout van de wetgever zal vaststaan 
indien het Grondwettelijk Hof tot een schending besluit. Probleem hierbij is dan weer dat 
artikel 23 van de Grondwet, waarin het recht op sociale zekerheid is vervat, slechts een zeer 
beperkte juridische waarde heeft en voornamelijk van morele aard is (supra randnr. 101). 

De rechter kan dan niet de wet aan de Grondwet toetsen, maar ‘mogelijks’ wel aan de 
zorgvuldigheidsnorm778, waarbij van een zorgvuldige wetgever kan worden verwacht dat de 
in de wetgeving opgenomen machtigingsvoorwaarden voor instellingen die een overheidstaak 
uitvoeren accuraat, actueel en doeltreffend zijn, zodat zij de burger een kwalitatieve 
uitvoering van de overheidstaak garanderen, of toch minstens dat zij (door de 
machtigingsvoorwaarden) garanderen dat de sociale bescherming en de hierbij horende 
dienstverlening niet vermindert van kwaliteit. Deze toetsing door de rechter kan geen 
indirecte toetsing van de materiële Grondwet inhouden779 en moet op een marginale wijze 
gebeuren; dit als garantie voor de scheiding der machten zodat de wetgever als 
vertegenwoordiger van de nationale wil in een democratie over de nodige ruimte kan blijven 
beschikken.780 Een dergelijke toetsing van de wet gebeurt al in sommige lagere rechtspraak, 
maar werd nog niet bevestigd in door de hoogste rechtscolleges781, zodat deze mogelijkheid 
eerder als een theoretische mogelijkheid benaderd moet worden. 

2. Socialezekerheidsinstelling 

509. De tweede aansprakelijkheidsvraag is of een aansprakelijkheidsvordering mogelijk is 
van de aangesloten sociaal verzekerde op grond van een machtigingnorm. De 
socialezekerheidsinstellingen zijn privaatrechtelijke rechtspersonen en kunnen dus in rechte 
worden aangesproken door de sociaal verzekerden. Dit kan op basis van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid of via de specifieke sectorale aansprakelijkheidsregelingen. In deze 
sectorspecifieke regelingen wordt een aantal gevallen opgesomd waarin de 
socialezekerheidsinstelling sowieso aansprakelijk is; voor de uitbetalingsinstellingen van 

                                                
776 Bijzondere wet 9 maart 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, B.S. 
11 april 2003. 
777 H. VUYE, “Overheidsaansprakelijkheid wegens het doen en laten van de wetgever? Van Europees recht naar 
Belgisch recht: een (te) grote stap?”, in H. VANDENBERHGE (ed.), Overheidsaansprakelijkheid, Brugge, die 
keure, 2005, 192-204. 
778 Waarbij niet via de zorgvuldigheidsnorm aan de Grondwet kan worden getoetst en waarbij de draagwijdte 
beperkt is door een aantal ABBB, zoals het rechtszekerheidsbeginsel, tot de materiële grondwet te rekenen (P. 
POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel van behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 494; H. 
VUYE, “Overheidsaansprakelijkheid wegens het doen en laten van de wetgever? Van Europees recht naar 
Belgisch recht: een (te) grote stap?”, in H. VANDENBERHGE (ed.), Overheidsaansprakelijkheid, Brugge, die 
keure, 2005, 198-199). 
779 H. VUYE, “Overheidsaansprakelijkheid wegens het doen en laten van de wetgever? Van Europees recht naar 
Belgisch recht: een (te) grote stap?”, in H. VANDENBERHGE (ed.), Overheidsaansprakelijkheid, Brugge, die 
keure, 2005, 198. 
780 G. MAES, “Algemene zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid voor de wetgevende macht”, NjW 2004, 
400-401. 
781 Voor verwijzingen zie, H. VUYE, “Overheidsaansprakelijkheid wegens het doen en laten van de wetgever? 
Van Europees recht naar Belgisch recht: een (te) grote stap?”, in H. VANDENBERHGE (ed.), 
Overheidsaansprakelijkheid, Brugge, die keure, 2005, 202-204. 
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werkloosheidsuitkering bepaalt artikel 167 Werkloosheidsbesluit bijvoorbeeld dat deze 
aansprakelijk is voor de vergissing begaan in de berekening van het bedrag van de uitkeringen 
die de werkloze toekomt en de betalingen verricht met miskenning van de wettelijke en 
reglementaire bepalingen of die het werkloosheidsbureau heeft verworpen uitsluitend wegens 
een fout van de uitbetalingsinstelling.782 Indien dergelijke sectorale aansprakelijkheidsregels 
bestaan, is de sociaal verzekerde minder genoodzaakt de indirecte bescherming voortvloeiend 
uit de machtigingsverhouding in te roepen. Dit is evenwel niet veralgemeend voor de 
verschillende socialezekerheidssectoren het geval. 

Hoewel uit de machtigingsvoorwaarden rechtsbeschermende elementen te distilleren zijn, kan 
niet voorbij worden gegaan aan het feit dat deze normen kaderen in de rechtsverhouding 
tussen de machtigende en de gemachtigde instantie, namelijk tussen de Koning/de overheid en 
de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling. De gerechtigde zal zich hier niet rechtstreeks 
op kunnen beroepen. Bij een schending van een machtigingsnorm door de 
socialezekerheidsinstelling zal de sociaal verzekerde de Staat kunnen vragen de machtiging in 
te trekken, aangezien de uitbetalingsinstelling de als machtigingsvoorwaarde opgenomen 
verbintenis niet nakomt. Een adequate rechtsbescherming van de sociaal verzekerde wordt 
hierdoor niet gerealiseerd.783 

Daarnaast is een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsvordering op basis van artikel 1382 
B.W. mogelijk. De onrechtmatige daad wordt aangemerkt als elke schending van een 
specifieke regel, namelijk een wettelijke of reglementaire regeling waarin een welbepaalde 
gedraging verboden of geboden wordt. In België is niet vereist dat de geschonden norm, wil 
een verplichting tot schadevergoeding ontstaan, zou strekken tot bescherming van de 
categorie van personen waartoe de benadeelde behoort (aldus de zogenaamde leer van de 
relatieve onrechtmatigheid).784 Het feit zelf van de schending wijst immers op de 
onrechtmatigheid. Naast de schending van de machtigingsnorm, zal in dit geval ook het 
bewijs van schade en oorzakelijk verband moeten worden geleverd. 

§3. Twee bijzondere types van socialezekerheidsinstellingen op vlak van de machtiging 

510. Niet alle privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen zijn evenwel gemachtigd door 
de overheid. In de ziekteverzekering zijn enkel de landsbonden gemachtigd, niet de 
afzonderlijke ziekenfondsen, hoewel ook deze een eigen rechtspersoonlijkheid bezitten. De 
landsbonden geven aan de aangesloten ziekenfondsen ‘toelating’ om sommige wettelijke 
taken uit te voeren.785 Daarnaast werd ook de ‘sociaalrechtelijke machtiging’ van de 
arbeidsongevallenverzekeraars onder druk van het Europees recht en het Hof van Justitie 
afgeschaft. 

                                                
782 In geen geval is de uitbetalingsinstelling aansprakelijk voor verkeerde betalingen waaraan de werkloze zelf 
schuld heeft. 
783 G. LOOSVELDT, “Rechtsbescherming van gebruikers: algemeen waar mogelijk, specifiek indien nodig”, in 
J. PUT, V. VERDEYEN en G. LOOSVELDT (eds.), Gebruikersrechten in de welzijnszorg, Brugge, die keure, 
2003, 35. 
784 W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 1997, 268; W. VAN GERVEN en S. 
COVEMAKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 367. 
785 Art. 4bis Wet Ziekenfondsen. 
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A. Ziekenfonds 

511. Definitie – VAN LANGENDONCK definieert het ziekenfonds als “een organisatie die 
deelneemt aan de uitvoering van de verplichte ziekteverzekering onder één van de erkende 
landsbonden, en die daardoor tevens de mogelijkheid krijgt onder gunstige voorwaarden 
bepaalde andere ‘diensten’786 te organiseren”.787 Waar het in deze paragraaf om gaat, is dat 
het ziekenfonds de sociale zekerheid kan uitvoeren zonder machtiging van de overheid, maar 
wel onder de voorwaarde dat zij ‘toegelaten’ wordt door één van de landsbonden, en zich dus 
bij deze landsbond aansluit. 

512. Evolutie – Waar oorspronkelijk de ziekteverzekering vertrok van de mutualiteiten – de 
plaatselijke maatschappijen van onderlinge bijstand – die zich konden verenigen in 
verbonden, wordt in de Wet Ziekenfondsen van 1990 vanuit de vereniging op landelijk niveau 
– de landsbond – uitgegaan. De primaire kassen, dan wel de maatschappijen van onderlinge 
bijstand, werden afgeschaft en gingen op in de verbonden waarbij zij waren aangesloten. De 
verbonden werden voortaan ziekenfondsen genoemd, en werden dan weer door de 
landsbonden ‘erkend’. Dit was de juridische bevestiging van een geëvolueerde sociologische 
realiteit en een rationalisering van de uitvoering van de ziekteverzekering.788 

513. Statuut – Gemachtigd zijn enkel de landsbonden, maar zowel de landsbonden als de 
ziekenfondsen bezitten rechtspersoonlijkheid, in een sui generis rechtsvorm. Om als 
ziekenfonds te kunnen optreden, rechtspersoonlijkheid te verkrijgen en te behouden en bij een 
landsbond te kunnen aansluiten, moeten bepaalde opdrachten worden uitgevoerd, waaronder 
zowel de uitvoering van de wettelijke ziekteverzekering als een aanvullende financiële 
dienst789 begrepen zijn. Doordat de ziekenfondsen in de Wet Ziekenfondsen verplicht werden 
de wettelijke ziekteverzekering uit te voeren, werd een einde gemaakt aan de ‘pseudo-
ziekenfondsen’, die enkel een aanvullende dienstverlening aan hun leden aanboden en toch op 

                                                
786 Artikel 26 Wet Ziekenfondsen bepaalt dat de ziekenfondsen of landsbonden aanvullende diensten mogen 
organiseren mits zij hiertoe voor elke dienst een afzonderlijke erkenning van de Controledienst hebben 
verkregen. De goedkeuring van de statutaire bepalingen betreffende een nieuwe dienst houdt de erkenning van 
die dienst in. De Controledienst kan beslissen de erkenning van voornoemde dienst in te trekken wanneer deze 
niet meer aan de wettelijke bepalingen beantwoordt of wanneer alle waarborgen voor een ‘goede uitvoering’ 
ervan niet meer aanwezig zijn, wat de ontbinding van deze dienst met zich brengt (art. 60 Wet Ziekenfondsen). 
Afhankelijk van de kwalificatie van deze aanvullende diensten al dan niet als overheidstaak, zal het hierbij gaan 
om een bijkomende machtiging ten aanzien van het ziekenfonds door de Controledienst, dan wel de eenvoudige 
erkenning van een dienst, waaraan een aantal voordelen verbonden zijn, zoals het verplicht mogen maken van 
deze dienst ten aanzien van de leden. 
787 J. VAN LANGENDONCK, “De nieuwe wet op de ziekenfondsen”, R.W. 1990-91, 693. 
788 P. HANCKE en P. VERMEEREN, De ziekenfondsen in België, activiteiten – toezicht, Gent, Mys & Breesch, 
2000, 17-19; M. JUSTAERT en A. VANDEN BUSSCHE, “De nieuwe wet betreffende de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen”, in LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (ed.), De 

mutualiteit vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 60-61. 
789 Een financiële tussenkomst voor de leden in de kosten van de preventie en behandeling van ziekte, of de 
toekenning van uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid of wanneer zich een toestand voordoet waarbij 
het fysiek, psychisch of sociaal welzijn kan worden bevorderd (art. 3 Wet Ziekenfondsen). Volgens vaststaande 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof kan het hierbij gaan om vrije en aanvullende verzekeringen, al dan niet 
met verplichte toetreding, voor zover die verzekeringen met gezondheid te maken hebben, zij beantwoorden aan 
de criteria van ‘voorzorg’, ‘onderlinge bijstand’ en ‘solidariteit’, er geen winstoogmerk aanwezig is en enkel 
leden kunnen toetreden (Arbitragehof nr. 70/99, 17 juni 1999, B.S. 6 augustus 1999; Arbitragehof nr. 102/2001, 
13 juli 2001, B.S. 30 oktober 2001 en R.W. 2002-03, 131). 
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een aantal voordelen – eigen aan de ziekenfondsen of de uitvoeringsinstellingen van de 
sociale zekerheid – een beroep konden doen, zoals een toelage (ook) voor dit aanvullende 
aanbod.790 

De landsbonden geven aan de ziekenfondsen ‘toelating’ om sommige van de wettelijke taken 
uit te voeren. De landsbond kan een gegeven toelating ook weer intrekken, indien het 
ziekenfonds de door de landsbond of de wet bepaalde voorwaarden – zoals de taken en het 
aantal leden – niet respecteert.  

514. Hoe is deze ‘toelating’ juridisch te kwalificeren? VAN LANGENDONCK kwalificeert deze 
verhouding als een soort van ‘onderaanneming’791, waarbij de landsbond een aantal 
opdrachten via een aannemingsovereenkomst uitbesteedt aan het ziekenfonds. In deze 
rechtsverhouding is de gemachtigde landsbond immers verantwoordelijk ten aanzien van de 
overheid voor een goede uitvoering van de door de machtiging toegekende overheidstaak.792 
De rechtsverhouding tussen de landsbond en het ziekenfonds zou ook als een 
machtigingsverhouding gekwalificeerd kunnen worden. De landsbond geeft het ziekenfonds 
immers de toelating een overheidstaak uit te voeren. Het gaat hierbij niet om een verboden 
bevoegdheidsoverdracht aangezien de Wet Ziekenfondsen zelf de landsbond machtigt – en 
zelfs verplicht als voorwaarde tot machtiging – dit te doen. Een alternatieve kwalificatie van 
deze rechtsverhouding is te vinden in de wettelijk bepaalde en omkaderde sui generis 

bevoegdheidsoverdracht. 

515. Overheidsgehalte – Waar al discussie bestaat over het overheidsgehalte van 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen gemachtigd door de overheid, zou dit zeker 
het geval kunnen zijn voor ziekenfondsen. Nochtans lijken zij wel degelijk als administratieve 
overheden beschouwd te moeten worden, voornamelijk omdat de ziekenfondsen duidelijk 
eenzijdige beslissingen nemen die derden binden en een band met de overheid vertonen (zij 
het dan onrechtstreeks) zodat zowel voldaan is aan de organieke als de functionele criteria in 
de kwalificatie van een ziekenfonds als administratieve overheid. Bovendien is het wettelijk 
bepaald dat de landsbond de sociale zekerheid uitvoert via ziekenfondsen, waarbij eveneens 
het statuut van de ziekenfondsen – in zekere mate – in de (publiekrechtelijke) 
socialezekerheidsregelgeving is opgenomen. 

516. Sancties – De raad van bestuur van de landsbond kan de toelating weigeren en een 
gegeven toelating intrekken indien het ziekenfonds de voorwaarden waaronder de toelating is 
gegeven, niet respecteert. Opmerkelijk hierbij is dat de raad van bestuur van een landsbond 
deels kan bestaan uit vertegenwoordigers van de ziekenfondsen; de voorwaarde dat minstens 
drie vierde van de leden van de raad van bestuur van de landsbond geen personen zijn die 
door het ziekenfonds of de landsbond worden bezoldigd793, garandeert een objectiviteit in het 
toezicht op de naleving van de voorwaarden en het eventueel overgaan tot sanctionering. Het 

                                                
790 Art. 27 Wet Ziekenfondsen. Het aanvullende aanbod blijft mogelijk – en is zelfs gedeeltelijk – verplicht voor 
ziekenfondsen, wat steeds meer de vraag naar (verboden) steunmaatregelen ten aanzien van (aanvullende) 
verzekeringen oproept. Elk ziekenfonds dient daarnaast in principe minstens 15000 leden te tellen (K.B. 7 maart 
1991 tot uitvoering van artikel 2, § 2 en § 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de wet van 6 augustus 
1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 5 april 1991). 
791 J. VAN LANGENDOCNK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 170. 
792 Art. 7, § 1 Wet Ziekenfondsen. 
793 Art. 20 Wet Ziekenfondsen. 
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ziekenfonds kan tegen voormelde beslissingen in beroep gaan bij de minister binnen vijftien 
kalenderdagen volgend op de betekening ervan. De minister beslist, op eensluidend advies 
van de Controledienst, binnen dertig kalenderdagen volgend op het beroep.794  

517. Aansprakelijkheid – Wat betreft de aansprakelijkheid, zijn hier drie partijen 
aanspreekbaar, namelijk het ziekenfonds, de verantwoordelijke landsbond en de 
eindverantwoordelijke (machtigende) overheid. Het ziekenfonds en de in de wet expliciet 
verantwoordelijk gestelde landsbond kunnen worden aangesproken op grond van een 
aansprakelijkheidsvordering, en dit niet enkel op grond van het niet naleven van de 
‘toelatingsvoorwaarden’, maar ook op grond van een schending van de wet of de 
zorgvuldigheidsverplichting. De machtigende overheid, in casu de wetgever, is opnieuw veel 
moeilijker aanspreekbaar. 

B. Arbeidsongevallenverzekeraar 

518. Algemeen – Hierboven werd de bijzondere situatie van de 
arbeidsongevallenverzekeraars reeds uiteengezet. Hier wordt enkel ingegaan op welke de 
specifieke gevolgen zijn op het vlak van de rechtsfiguur van de machtiging. Op bevel van het 
Hof van Justitie heeft België het sturingsinstrument van de machtiging van de 
arbeidsongevallenverzekeraars moeten opgeven.795 

519. Oorspronkelijk – De oude regeling, die gold tot 2002, voorzag in de uitvoering van de 
arbeidsongevallenverzekering door enerzijds de onderlinge verzekeringsmaatschappijen en 
anderzijds de commerciële verzekeringsmaatschappijen, die onder de benaming 
‘verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie’ door de Koning gemachtigd waren om de 
arbeidsongevallenverzekering uit te voeren.796 De voorwaarden waren onder meer dat zij 
moesten opgericht zijn in de vorm van een naamloze vennootschap of een vennootschap bij 
wijze van geldschieting op aandelen en een minimum aantal aangesloten werkgevers dienden 
te hebben.797 Door deze machtiging werden de arbeidsongevallenverzekeraars in België 
gekwalificeerd als uitvoerders van de sociale zekerheid, wat dan weer gekwalificeerd werd als 
een openbare dienst. 

520. Evolutie – Verzekeringsondernemingen uit andere EU-lidstaten waren niet gemachtigd 
de arbeidsongevallenverzekering uit te oefenen. De Belgische overheid meende hiervoor te 
kunnen steunen op het feit dat de arbeidsongevallenverzekering werd beschouwd als sociale 
zekerheid en niet als verzekering.798 Na de Belgische veroordeling door het Hof van 
Justitie799, werd de regeling betreffende de arbeidsongevallenverzekering door de wet van 10 
augustus 2001800 en het koninklijk besluit van 10 november 2001801 aangepast aan de 

                                                
794 Art. 7, § 1 Wet Ziekenfondsen. 
795 J. HUYS, “Arbeidsongevallen: wetgeving”, in J. PUT, D. SIMOENS en E. ANKAERT (eds.), 
Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006, Brugge, die keure, 2006, 432-433. 
796 Oud art. 49 en 53 Arbeidsongevallenwet. 
797 Oud art. 2 en 3 Arbeidsongevallenwet. 
798 K. TERMOTE, “Het Europees paspoort van de arbeidsongevallenverzekeraars”, Balans 2001, afl. 433, 6. 
799 H.v.J. 18 mei 2000, nr. C-206/98, Comm. EG t/ België, R.W. 2000-01, 1229, R.G.A.R. 2001, nr. 13.359, noot 
J. BINON en B. DUBUISSON. 
800 Wet 10 augustus 2001 houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese 
richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering, B.S. 7 september 2001. 
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Europese schaderichtlijnen. De machtiging is geherformuleerd tot de ‘toelating’, niet langer 
door de Koning, maar door de Commissie voor Bank, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), 
die enkel vereist is voor de Belgische verzekeraars en waaraan louter verzekeringsrechtelijk 
voorwaarden worden gesteld.802 Voor verzekeraars van andere EU-lidstaten gaat de 
Controlewet Verzekeringen uit van het home country control en single license principe (infra 

randnr. 1177). Er worden geen bijzondere machtigingsvoorwaarden in België gesteld voor de 
uitoefening van de tak arbeidsongevallen om discriminatie te voorkomen ten aanzien van de 
verzekeringsondernemingen uit de Europese Economische Ruimte. In beide gevallen moet 
wel worden voldaan aan alle regels en voorwaarden gesteld door de Arbeidsongevallenwet, 
waarvoor het FAO dan wel nog bevoegd is, maar waarbij het om a posteriori toezicht gaat.803  

521. Sancties – Door het sturingsinstrument van de machtiging weg te nemen, wordt ook de 
‘sociaalrechtelijke’ sanctioneringsmogelijkheid door middel van de opheffing van de 
machtiging weggenomen. Wanneer de bevoegde ambtenaren van de FOD Sociale Zekerheid 
vaststellen dat een verzekeringsonderneming niet werkt overeenkomstig de bepalingen van de 
Arbeidsongevallenwet of de uitvoeringsbesluiten, dat met betrekking tot de toepassing van 
deze bepalingen het beheer niet voldoende waarborgen biedt voor de goede afloop van de 
verbintenissen of dat de administratieve organisatie of de interne controle ernstige leemten 
vertoont, bepalen zij de termijn waarbinnen de vastgestelde toestand dient te worden 
verholpen. Indien na deze termijn de toestand niet is verholpen, kan het beheerscomité van het 
Fonds voor Arbeidsongevallen, nadat de verzekeringsonderneming werd gehoord: (1) met een 
maand aanzegging de vastgestelde toestand in het Belgisch Staatsblad bekend maken, tenzij er 
binnen deze laatste maand aan werd verholpen, (2) aan de CBFA vragen om de maatregelen 
te nemen om verdere onregelmatigheden te voorkomen.804 Dit zijn veel minder zware sancties 
dan de opheffing van de machtiging. Natuurlijk moet hierbij worden opgemerkt dat de 
opheffing van de machtiging een dermate zware sanctie is, dat die slechts in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden (onmiddellijk) zal worden genomen. Normaliter zullen eerst 
andere schakels van de handhavingsketen worden aangesproken805, dan de meest verregaande 
administratieve sanctie. Bovendien beschikt de CBFA over de mogelijkheid de ‘toelating’ in 
het kader van de Controlewet Verzekeringen in te trekken dan wel de home country instantie 
te verzoeken een bepaalde instelling in het bijzonder te controleren. 

522. Overheidsgehalte – Heeft het wegvallen van de socialezekerheidsrechtelijke machtiging 
van de arbeidsongevallenverzekeraars gevolgen met betrekking tot het overheidsgehalte dat 
de uitvoeringsinstellingen van de arbeidsongevallenverzekering krijgen? Verandert dit iets 
aan de kwalificatie als administratieve overheid? En wat voor de buitenlandse 
arbeidsongevallenverzekeraars die in België de arbeidsongevallenverzekering willen 

                                                                                                                                                   
801 K.B. 10 november 2001 tot uitvoering van de wet van 10 augustus 2001 houdende aanpassing van de 
arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering 
van de levensverzekering, B.S. 11 december 2001. 
802 Art. 8-13 Controlewet Verzekeringen. De beslissingen tot verlening van de toelating worden bij uittreksel in 
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De lijst van de toegelaten ondernemingen wordt elk jaar gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad (art. 3, § 1 en art. 4, eerste lid en lid 8 Controlewet Verzekeringen). 
803 Art. 9 Wet 10 augustus 2001 houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese 
richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering, B.S. 7 september 2001. 
804 Art. 91 Arbeidsongevallenwet. 
805 E. ANKAERT, “Handhaving van het socialezekerheidsrecht: een ketenbrede en ketendiepe benadering”, 
T.S.R. 2008, 5-71. 



  265

uitvoeren? De arbeidsongevallenverzekeraars worden enerzijds niet meer gemachtigd op 
sociaalrechtelijk vlak (wel op privaatrechtelijk/verzekeringsrechtelijk vlak), maar zij zijn wel 
nog steeds betrokken bij de uitvoering van de Belgische sociale zekerheid. De nieuwe situatie 
kan belangrijke gevolgen hebben op het vlak van de kwalificatie als administratieve overheid, 
waar het organieke element nog steeds – en opnieuw – een belangrijke plaats inneemt. De 
rechtsleer die een organieke invulling van het administratieve overheidsbegrip voorstaat806, 
zal door het wegvallen van de machtiging van de arbeidsongevallenverzekering een laatste 
organieke band met de overheid – en daarmee ook elke mogelijkheid om als administratieve 
overheid gekwalificeerd te worden – zien sneuvelen. Toch moet, vanuit het functionele 
uitgangspunt, worden opgemerkt dat nog steeds de taak van algemeen belang, die in de 
wetgeving omkaderd wordt met bijzondere garanties, centraal staat, en dus het karakter van 
‘de overheidstaak’ blijft bestaan, ongeacht de machtiging. Voor deze instellingen, die een taak 
van algemeen belang uitvoeren, is het noodzakelijk dat een aantal garanties worden gesteld. 
Dit kan niet meer via de machtiging, maar zou dan toch via de administratieve 
overheidsfiguur kunnen, en dit zowel voor de Belgische arbeidsongevallenverzekeraars als 
voor de verzekeraars die via vrije dienstverrichting de Belgische 
arbeidsongevallenverzekering uitvoeren. Of de kwalificatie van een verzekeraar in de 
uitvoering van een door Europa als commerciële verzekering gekwalificeerde activiteit als een 
deel van de overheid, aanvaard zal worden, valt af te wachten. De privaatrechtelijke 
arbeidsongevallenverzekeraars moeten in elk geval nog steeds worden gezien als 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Hierdoor alleen al vallen zij onder het 
toepassingsgebied van algemene sociaalrechtelijke regelgeving, zoals de Wet Handvest 
Sociaal Verzekerde en de Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid. 

AFDELING IV. DE MACHTIGING VAN SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN 
BINNEN HET KWALITATIEF KADER 

523. Algemeen – De sturing van de socialezekerheidsinstellingen door de overheid via de 
erkenning biedt de mogelijkheid kwaliteitsgaranties te voorzien. De erkenning sensu lato is 
immers de waarborg van de overheid dat de erkende instelling de toevertrouwde taak 
‘kwalitatief’ zal uitvoeren. Hierna zal worden weergegeven in hoeverre de kwaliteitseisen, die 
worden gesteld aan de socialezekerheidsinstellingen daadwerkelijk in het instrument van de 
machtiging in de sociale zekerheid zijn vervat. Daarna zal worden bekeken in hoever er 
aandacht is besteed aan de kwaliteit van de sturing via het instrument van de machtiging. 

524. Legaliteit – De vraag naar het legaal optreden van de overheid bij het hanteren van de 
erkenning of de machtiging in de sociale zekerheid werd reeds beantwoord. De machtiging is 
in overeenstemming met het Belgisch recht – enkel met betrekking tot de intrekking bestaat 
een juridisch probleem – en sinds de hervorming van de uitvoering van de 
arbeidsongevallenverzekering in 2001 ook met het Europees recht en de rechtspraak van het 
Hof van Justitie. 

                                                
806 M. BOES, “De administratieve overheid: een ondefinieerbaar begrip?”, in X. (ed.), Ad amicissimum amici 

scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, die keure, 2004, 27-30. 
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§1. Sturing naar kwaliteit 

A. Kwaliteit van dienstverlening 

525. Algemeen – In hoeverre heeft het sturingsinstrument van de machtiging aandacht voor 
de kwaliteit van de dienstverlening? In het kwalitatief kader werd omschreven welke 
juridische kwaliteitseisen aan de socialezekerheidsdienstverlening kunnen worden gesteld. 
Hierna zal worden gekeken welke van deze kwaliteitselementen worden nagestreefd via de 
machtiging van de socialezekerheidsinstellingen. 

526. Rechtmatigheid – De aandacht voor de (Grond)wettelijke kwaliteitseisen is 
voornamelijk terug te vinden in de rechtmatigheidseis die door de machtiging gesteld wordt 
aan de dienstverlening. De rechtmatigheid is ofwel expliciet opgenomen in de regelgeving als 
machtigingsbehoudvoorwaarde, ofwel impliciet aan de machtigingsbehoudvoorwaarden 
toegevoegd. Het gaat evenwel slechts om de naleving van de sectorale wetgeving en om de 
marginale toetsing van de naleving van de zorgvuldigheidsverplichting. 

Via de zorgvuldigheidsverplichting treden ook de ABBB, als concrete invulling van het 
zorgvuldigheidsbeginsel, binnen in de machtigingsvoorwaarden. Evenwel kan de machtiging 
slechts worden ingetrokken bij een grove schending van de zorgvuldigheidsplicht, waardoor 
enkel via een marginale toetsing aan de ABBB kan worden getoetst. Deze 
zorgvuldigheidsverplichting is bovendien niet een algemeen toegepaste 
machtigingsvoorwaarde. 

527. Transparantie – Via de verplichting de sectorale regelgeving na te leven, komen de 
rechtsbeschermende bepalingen, opgenomen in de sectorale regelgeving, in de voorwaarden 
tot het behoud van de machtiging terecht. Zo is een wettelijk bepaalde opdracht van de 
uitbetalingsinstellingen het verschaffen van informatie aan de werklozen onder meer via het 
optreden als informatiedienst waarbij de werkloze aanvullende inlichtingen kan ontvangen 
over zijn rechten en plichten. Indirect legt de machtiging dus wel het verschaffen van 
informatie op. Maar deze opdracht is beter en eenvoudiger rechtstreeks via het 
Werkloosheidsbesluit te benaderen, te bestraffen of af te dwingen. 

528. Continuïteit – De vereiste van exclusieve uitvoering van de sociale zekerheid door de 
gemachtigde instellingen houdt een zekere continuïteitsgarantie in zich. Zolang de instelling 
blijft bestaan en de machtiging behoudt, zal deze de sociale zekerheid uitvoeren. Er kan als 
gemachtigde instelling niet (zonder meer) overgestapt worden op een andere activiteit. Ten 
aanzien van de sociale verzekeringsfondsen is voorzien in de mogelijke verzaking van de 
machtiging. De overgangstermijn van minstens een jaar – en het opvangnet van de hulpkas – 
garanderen de continuïteit van de dienstverlening. 

Voor de uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkering bestaat er daarnaast een specifieke 
machtigingsvoorwaarde waarin de continuïteit van de betaling van de werkloosheidsuitkering 
een plaats krijgt, ook indien deze door een fout van de uitbetalingsinstelling niet door de RVA 
worden gestort aan de uitbetalingsinstelling. 

529. Participatie – Participatie in de dienstverlening wordt niet nagestreefd door de 
machtiging. 
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530. Verantwoording – De verantwoording van de beslissingen genomen in de 
dienstverlening en het beleid wordt niet geviseerd door de machtiging. 

531. Belangenafweging – De efficiëntie van de dienstverlening zou aan de ‘goed beheer’ 
machtigingsvoorwaarde kunnen worden gekoppeld, al lijkt hier voornamelijk gestuurd te 
worden naar een goed en efficiënt financieel beheer van de instelling. Voor de sociale 
verzekeringsfondsen geldt dat de machtiging kan worden ingetrokken wanneer door 
nalatigheid of slecht beheer de belangen van de betrokkenen ernstig in het gevaar worden 
gebracht, waaraan eveneens het financiële beheer van de fondsen, maar eveneens de 
dienstverlening kan worden gekoppeld. 

B. Kwaliteit van bestuur 

532. Er is geen aandacht uitgegaan naar de kwaliteit van het bestuur van de 
socialezekerheidsinstellingen in de machtigingsvoorwaarden. Op het moment dat de 
wettelijke sociale zekerheid werd ingevoerd en de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen hierbij betrokken werden, primeerde de idee van een 
privaatrechtelijke instelling, waarbij het vormgeven van het bestuur aan deze instelling zelf 
werd overgelaten. De aandacht voor governance is een relatief recent fenomeen, dat niet aan 
de orde was op het moment dat de machtiging als instrument in de sociale zekerheid werd 
ingeschreven. 

Er kan wel worden verwezen naar de inrichters (aandeelhouders) die een plaats kregen in de 
wettelijke sociale zekerheid en dus ook hun plaats in het bestuur van deze instellingen 
behielden. De beperking van het aantal uitvoeringsinstellingen door een minimaal aantal 
aangeslotenen als machtigingsvoorwaarde te voorzien had als gevolg dat niet alle inrichters 
zonder meer in de wettelijke sociale zekerheid betrokken werden, tenzij zij beslisten te 
fusioneren of op een andere wijze samen te werken onder één instelling. 

§2. Kwaliteit van sturing 

533. Aan de hand van de kwaliteitseisen gesteld aan wetgeving, kan een oordeel worden 
gevormd over de kwaliteit van de sturing via de machtiging. 

534. Noodzakelijkheid – De mogelijkheid van het hanteren van het machtigingsinstrument 
staat vast. Strikt noodzakelijk is de machtiging van al de instellingen niet, aangezien de 
ziekenfondsen en de arbeidsongevallenverzekeraars niet over een dergelijke machtiging van 
de Koning of de wetgever beschikken en toch ‘toegelaten’ zijn de wettelijke sociale zekerheid 
uit te voeren. Zij zijn evenwel op een andere wijze betrokken in deze functionele 
decentralisatie, namelijk indirect via de landsbonden en via de marktwerking en de 
verzekeringsrechtelijke ‘toelating’. 

535. Doelmatigheid – De machtiging is een basissturingsinstrument ten aanzien van de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. De oorspronkelijke doelstelling, namelijk het 
betrekken van de bestaande privaatrechtelijke aanbieders van bepaalde sociale verzekeringen 
in het systeem van de wettelijke sociale zekerheid, werd met de machtiging in elk geval 
bereikt. Dat doel was ook duidelijk: de initiatiefnemers moeten betrokken worden om op die 
manier een draagvlak voor de wettelijke sociale zekerheid te creëren. Bijkomende doelstelling 



  268

was op dat moment – of in een latere fase – om een te grote versnippering onder de 
uitvoeringsinstellingen tegen te gaan, en dit zonder afbreuk te doen aan het bestaande 
pluralisme.  

Daarnaast werden bijkomende voorwaarden aan de machtiging verbonden. Aangezien de 
criteria verbonden aan deze doelstellingen zeer abstract geformuleerd zijn, is het hierbij 
onduidelijk wat van de instellingen verwacht wordt en lijkt enkel een marginale toets door de 
toezichthouder noodzakelijk. Dit houdt in dat de facto geen periodiek toezicht ten aanzien van 
deze voorwaarden wordt verricht, en enkel een bijzonder toezicht zal worden georganiseerd 
indien problemen gesignaleerd worden. De doelmatigheid van deze bijkomende doelstelling 
van de machtigingsvoorwaarden is dus erg klein. 

536. Doeltreffendheid – Indien de enige doelstelling van de machtiging het betrekken van een 
beperkt aantal privaatrechtelijke instellingen in de uitvoering van de sociale zekerheid is, 
werd dit doel bereikt, zonder dat hieraan een periodieke administratieve kost verbonden is. Er 
zijn logischerwijze ook machtigingsbehoudvoorwaarden geformuleerd. De doelstelling van 
deze voorwaarden is een minimale garantie van goed (financieel) beheer en een goede 
organisatie als instelling. Ook hiervoor is de administratiekost beperkt, aangezien het toezicht 
niet structureel, maar incidenteel gebeurt. Dit doet dan weer vragen rijzen bij de effectiviteit 
van het systeem. 

537. Juiste niveau – Waar de machtigingsvoorwaarden bepaald zijn in de wetgeving, is de 
uitvoering overgelaten aan de Koning. Ten aanzien van de landsbonden wordt evenwel in de 
toekomst de machtiging van een kandidaat-landsbond aan de wetgever overgelaten. Dit is niet 
het correcte soepele niveau waarop eenzijdige rechtshandelingen zouden moeten worden 
genomen. 

538. Samenhang – Zoals in het normatief deel uitgewerkt, heeft de bestuurshandeling van de 
machtiging in de sociale zekerheid een duidelijke wettelijke basis, maar geen uniforme 
regeling in het administratief recht of het socialezekerheidsrecht. De wettelijke basis ligt 
vervat in de verschillende sectorale basisreglementeringen, en ook de verdere regeling met 
betrekking tot het toezicht, de sancties, het bijhorende overheidsgehalte gebeurt op sectoraal 
niveau. 

Een gebrek aan samenhang komt duidelijk naar boven uit de bespreking van het 
machtigingsinstrument in de sociale zekerheid. Niet enkel is in de gehanteerde terminologie 
geen intersectorale samenhang terug te vinden, hetzelfde geldt voor de procedure 
(bijvoorbeeld de rol van de OISZ, documenten bij de aanvraag…), de basiscriteria om de 
machtiging te verwerven en de machtigingsbehoudvoorwaarden. Bovendien zijn een aantal 
parallelle criteria eens wel en dan weer niet als machtigingsvoorwaarden opgenomen. 

539. Gelijkheid – De machtiging gebeurt door de Koning op basis van de in de wet 
omschreven machtigingsvoorwaarden. De Koning heeft hieromtrent geen discretionaire 
bevoegdheid zodat, indien een instelling aan de machtigingsvoorwaarden voldoet – en dus 
ook aan de formele aanvraagvereisten –, de Koning verplicht is de instelling te machtigen. De 
machtiging gebeurt dus voor elke kandidaat-instelling op gelijke wijze, namelijk door de 
toepassing van de wet. De wet zorgt er evenwel voor dat niet zomaar elke instelling kan 
worden gemachtigd; de voorwaarden kunnen op een dergelijke manier geformuleerd zijn dat 
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slechts een beperkt aantal – zelfs vooraf bepaalde – instellingen hieraan voldoen. Bepaalde 
sectorale machtigingsvoorwaarden hebben een dergelijke beperkende werking, toch in elk 
geval voor de uitbetalingsinstellingen en de landsbonden, dat zij feitelijke monopolies tot 
stand brengen.  

De gelijke behandeling van de instellingen kan op twee momenten een probleem vormen of 
gevormd hebben. In de eerste plaats historisch aangezien niet alle inrichters in de uitvoering 
van de wettelijke sociale zekerheid werden betrokken, al bleef hen de optie samen te werken. 
Daarnaast stelt zich ook vandaag een theoretisch probleem met betrekking tot de gelijke 
behandeling. Een kandidaat-landsbond kan in principe niet worden gemachtigd, aangezien de 
wet zelf de gemachtigde landsbonden opsomt. Op die manier schenden zij de facto de gelijke 
behandeling van de reeds gemachtigde instellingen en deze die zich nu – theoretisch – 
kandidaat zouden stellen. Deze ongelijkheid kan dan wel worden verantwoord via het karakter 
van algemeen belang van de sociale zekerheid en de vrijheid van de overheid het 
socialezekerheiddssysteem in te richten, maar dit kan niet op een ‘arbitraire’ wijze gebeuren. 
Met betrekking tot het maatschappelijk draagvlak van de uitvoering van de ziekteverzekering 
of van de werkloosheidsverzekering kan deze ongelijke behandeling vragen doen rijzen. 

540. Rechtszekerheid – De machtiging is een duidelijk en eenvoudig instrument, dat 
omkaderd is in de rechtspraak en de rechtsleer. De rechtspositie van de 
socialezekerheidsinstelling, als gemachtigde instelling, is duidelijk, ook ten aanzien van de 
sociaal verzekerde. De machtigende instantie is aanspreekbaar bij onzorgvuldigheid; of dit 
ook geldt voor de wetgever is voorlopig nog niet duidelijk. Het gaat ook om een bestendig 
instrument, wat de transparantie ervan vergroot. 

Drie problemen zijn op vlak van de rechtszekerheid te vermelden. In de wetgeving zijn de 
machtigingsvoorwaarden in de sectorale regelgeving ingeschreven en is het moeilijk te 
bepalen welke bepalingen machtigingsvoorwaarden zijn en welke eisen zijn die de wetgever 
aan de socialezekerheidsinstelling oplegt, los van de machtiging. Dit is nog meer het geval 
voor de bepalingen die in bepaalde sectoren wel en in andere weer niet als 
machtigingsvoorwaarden worden beschouwd. Een tweede probleem is de reeds vermelde 
intrekking van de machtiging; opnieuw moet worden benadrukt dat de wetgever hier 
consequent een verkeerde terminologie lijkt te hanteren en dat het de facto gaat om de 
opheffing van de machtiging. Daarnaast is een aantal criteria onduidelijk; voornamelijk deze 
die het – al dan niet financieel – goede beheer van de instelling betreffen. Of het gaat om het 
financieel beheer, de interne organisatie of de dienstverlening wordt door de wetgever niet 
verduidelijkt. 

Het instrument van de machtiging zelf en de voorwaarden tot (opheffing van de) machtiging 
zijn in de wetgeving terug te vinden, zij het niet op een eenvormige en transparante wijze. 
Bovendien bestaat er een gebrek aan overkoepelende transparantie, niet alleen door de 
verschillende voorwaarden en procedures, maar ook doordat een verschillende terminologie 
gehanteerd wordt in de verschillende sectorale reglementeringen. 

Hoewel de verschillende sectorale regelingen elk een eigen ontstaansgeschiedenis hebben, die 
mee de huidige verdeling in sectoren van de sociale zekerheid heeft bepaald, kan niet voorbij 
worden gegaan aan het feit dat al deze meewerkende instellingen in se dezelfde openbare 
dienst uitvoeren. Los van de vraag of deze sectorale opdeling vandaag nog verantwoord is, is 
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vast te stellen dat elke doorsnee sociaal verzekerde met instellingen uit meerdere 
socialezekerheidssectoren in contact zal komen, waarbij een zekere eenvormigheid 
noodzakelijk blijkt. Hoewel deze eenvormigheid in het contact met de sociaal verzekerde 
vandaag deels is opgevangen door de Wet Handvest Sociaal Verzekerde en de 
administratiefrechtelijke rechtsbeschermende bepalingen, blijft het systeem vertrekken vanuit 
een fundamenteel onderscheid tussen de instellingen uit de verschillende 
socialezekerheidssectoren. 

541. Bestendigheid – Hoewel de machtiging in de praktijk een bestendig instrument blijkt te 
zijn, beschikt de wetgever wel over de bevoegdheid – op grond van de veranderlijkheid van 
de openbare dienst – de machtigingsvoorwaarden te wijzigen. Hetzelfde geldt met betrekking 
tot het ‘opheffingsbeleid’ van de uitvoerende macht. Zij kan deze bevoegdheid op een andere 
wijze invullen en is niet gebonden aan haar eerder oordeel; opnieuw op basis van de 
veranderlijkheid van de openbare dienst. Wel zullen de ABBB moeten worden nageleefd. 

542. Derden – De positie van derden is relatief duidelijk wanneer het machtigingsinstrument 
gehanteerd wordt. De machtiging betreft de rechtsverhouding tussen de 
socialezekerheidsinstelling en de overheid. De machtiging kent geen rechtstreekse rechten toe 
aan de sociaal verzekerde. Er kunnen indirect bepaalde rechten worden afgeleid van de 
machtiging. Wel bestaat er onduidelijkheid over de positie van derden na de intrekking of 
opheffing van de machtiging. 

543. Uitvoerbaarheid – De machtiging is een uitvoerbaar instrument, behalve dan wat betreft 
de – theoretische – mogelijkheid voor de machtigingen van nieuwe landsbonden. De wetgever 
zal op dat moment nieuwe voorwaarden moeten bepalen om een gevraagde machtiging al dan 
niet goed te keuren. 

544. Handhaafbaarheid – De handhaving van de machtigingsvoorwaarden is niet expliciet 
geregeld. Er kan worden aanvaard dat het ingerichte Staatstoezicht eveneens het voldoen aan 
de machtigingsvoorwaarden controleert. Daarnaast kunnen problemen via stakeholdertoezicht 
of toezicht door de OISZ worden gemeld, zodat een bijkomend toezicht kan worden 
georganiseerd. 

Een repressieve handhavingsmogelijkheid is aanwezig in de vorm van de intrekking van de 
machtiging. De juridische en praktische problemen van de intrekking zijn hierboven 
uiteengezet; zelfs al wordt de intrekking als een opheffing geïnterpreteerd, is dit een sanctie 
die enkel als ultimum remedium kan worden gehanteerd. In de praktijk zal deze 
administratieve sanctie enkel bij aanhoudende grove schending van de voorwaarden worden 
toegepast, waardoor duidelijk blijkt dat het geen doeltreffend sanctie-instrument is.  

Slechts uitzonderlijk worden ten aanzien van de machtigingsvoorwaarden bijkomende 
sancties, zoals een administratieve geldboete of de verplichting een herstelplan op te stellen, 
voorzien. Er ontbreekt met andere woorden een doeltreffend sanctieapparaat. 

545. Onderbouw – De machtiging is historisch stevig onderbouwd, maar mist vandaag de 
link met de actualiteit. De machtigingsfiguur ligt vervat in de politieke en sociale 
geschiedenis van België. De oorspronkelijke en voornaamste doelstelling van de machtiging 
in de sociale zekerheid was de inschakeling van de historisch gegroeide privaatrechtelijke 
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instellingen, die zich met de vrijwillige sociale verzekeringen hadden bezig gehouden, in de 
verplichte sociale zekerheid en hen een quasi monopolie in deze materie te garanderen. Dit 
was het resultaat van een politiek compromis dat noodzakelijk bleek enerzijds om de sociale 
vrede te bewaren en anderzijds om de sociale zekerheid een maatschappelijk draagvlak te 
geven.  

Hoewel vandaag niet meer dermate acuut als bij het ontstaan van de sociale zekerheid, heeft 
de sociale zekerheid nog steeds de functie van het bewaren van de sociale vrede. Het bewaren 
van deze vrede is alleen niet meer rechtstreeks verbonden aan de gemachtigde instellingen, 
maar aan de inhoudelijke en subjectieve rechtsgaranties die het socialezekerheidssysteem 
biedt. Hetzelfde geldt voor het maatschappelijk draagvlak: de aanwezigheid van de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen vormt niet langer de basis voor het 
maatschappelijk draagvlak van de sociale zekerheid. De socialezekerheidssectoren zonder 
privaatrechtelijke uitvoeringsinstellingen, zoals de wettelijke pensioensector en de 
beroepsziektensector zijn net zozeer maatschappelijk gedragen, als deze 
socialezekerheidssectoren waarbij de uitvoering wel aan privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen werd toevertrouwd. 
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§3. Schema 
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Opmerkingen 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

     

Rechtmatigheid  X   - Bijzondere aandacht voor de 
uitbetalingsinstellingen 
- Impliciete aandacht voor de 
rest 

Transparantie  X   - Beperkte aandacht voor de 
uitbetalingsinstellingen via de 
rechtmatigheidseis. 

Verantwoording  X    
Continuïteit  X   - Beperkte aandacht voor de 

uitvoeringsinstellingen i.v.m. de 
betaling na fout instelling 
- Beperkte aandacht voor de 
sociale verzekeringsfondsen 
i.v.m. de verzaking van de 
machtiging 

Participatie  X    
Belangenafweging   X  - Voornamelijk het financieel 

beheer 
Kwaliteit van bestuur      
Aandeelhouders    X - Beperking om 

efficiëntieredenen 
Stakeholders X     
Gelijke behandeling X     
Transparantie X     
Verantwoordelijkheid X     
Governancekader X     
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Kwaliteit van sturing 
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Opmerkingen 

Noodzakelijkheid    X  
Doeltreffendheid   X   
Doelmatigheid   X   
Juiste niveau    X - Met uitzondering van de 

landsbonden 
Samenhang  X    
Uitvoerbaarheid    X  
Handhaafbaarheid   X   
Gelijkheid   X   
Rechtszekerheid    X  
Onderbouw  X    

 

546. Belang – In de inleiding werd beschreven dat het potentieel belang van de 
machtigingsfiguur met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening groot is, maar beperkt 
wordt door de zware sanctionering. Dit is inderdaad te merken in de uitvoering van het 
instrument. Er worden garanties geëist van de gemachtigde instellingen, maar zij worden zo 
abstract omschreven dat enkel wanneer de instelling zwaar in de fout gaat verdere stappen 
worden ondernomen. 

De machtiging heeft als voornaamste doel te gelden als een garantie van de overheid naar de 
burgers: de garantie dat de privaatrechtelijke instellingen, die de overheid met een taak van 
algemeen belang belast, deze taak op een deugdelijke wijze zullen voltrekken. Deze ratio 

legis van de machtiging is vandaag niet als voornaamste bestaanreden van de machtiging in 
de sociale zekerheid terug te vinden. De machtiging is in de sociale zekerheid gebruikt als 
middel om de in de historisch gegroeide sociale verzekeringen verankerde privaatrechtelijke 
instellingen in de wettelijke sociale zekerheid te betrekken. Dat het bevorderen van een 
kwalitatieve uitvoering van de sociale zekerheid geen primaire reden van de machtiging was, 
valt ook af te leiden uit de voorwaarden voor het toekennen en behouden van de machtiging. 
Indien er al elementen in het machtigingsinstrument terug te vinden zijn, die de kwaliteit van 
de dienstverlening of het bestuur beogen, gebeurt dit slechts onrechtstreeks of is het toezicht 
hierop marginaal. 

In de praktijk is het belang dus beperkt, voornamelijk omwille van het gebrek aan duidelijke – 
en dus – doelmatige criteria en een doeltreffend toezicht en sanctieapparaat. De machtiging is 
uitgegaan van de basisvoorwaarden voor de sociale zekerheid; daartoe behoorde bij het 
instellen van de sociale zekerheid niet in de eerste plaats de kwalitatieve dienstverlening ten 
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aanzien van de sociaal verzekerde en al helemaal niet de organisatie van het bestuur van de 
socialezekerheidsinstellingen. Deze instellingen werden immers als privaatrechtelijke 
instellingen betrokken bij de sociale zekerheid, waarbij het onaanvaardbaar was geweest dat 
de overheid hierbij onmiddellijk eisen aan het bestuur van deze privaatrechtelijke instellingen 
zou opleggen. Met betrekking tot de kwaliteit van sturing, bestaat voornamelijk een gebrek 
aan samenhang en maatschappelijke onderbouw. 

AFDELING V. AANBEVELINGEN 

547. Algemeen – De aanbevelingen spitsen zich toe op de grote pijnpunten van de 
rechtsfiguur van de erkenning, namelijk de onduidelijkheid door een gebrek aan samenhang, 
het gebrek aan maatschappelijke onderbouw door ontbrekende actuele en doeltreffende 
criteria en het ontbreken van een accuraat sanctieapparaat. 

548. Intersectorale samenhang – De intersectorale verschillen doen geen vragen rijzen bij de 
juridisch gelijke behandeling. Evenwel bestaat een conceptueel probleem, dat uiteindelijk de 
legitimering van de sociale zekerheid aanbelangt. Een intersectorale samenhang vangt aan 
met een uniform begrippenkader: de landsbonden, de kinderbijslagfondsen, de 
uitbetalingsinstellingen en de sociale verzekeringsfondsen worden ‘gemachtigd’ de sociale 
zekerheid uit te voeren. Bij schending van de voorwaarden, kan de Koning beslissen de 
machtiging ‘op te heffen’. Het intersectoraal gebruik van de termen ‘machtiging’ en 
‘opheffing’ komt de rechtszekerheid ten goede. 

Daarnaast zijn uniforme procedures noodzakelijk; zowel de aanvraag- en 
toekenningsprocedure als de toezichts- en sanctioneringsprocedure moeten gelijkvormig zijn. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de rol van de OISZ wordt verduidelijkt in een aantal 
sectoren. Ook de bij de machtigingsaanvraag te voegen verantwoordingsstukken dienen zo 
eenvormig mogelijk te zijn, toch voor zover parallelle machtigingscriteria worden gehanteerd. 

549. Basiscriteria – Hoewel een gelijke behandeling in de machtigingsvoorwaarden van de 
verschillende privaatrechtelijke uitvoeringsinstellingen over de sectorgrenzen heen geen 
juridische verplichting is, is eenvormigheid toch conceptueel aan te raden, minstens wat de 
basiscriteria betreft. Niet enkel de duidelijkheid van het systeem wordt hierdoor verruimd, 
maar ook de ratio legis van de machtiging.  

Dit kan deels worden opgevangen door in de socialezekerheidssectoren, waarin 
privaatrechtelijke instellingen bij de uitvoering van de sociale zekerheid worden betrokken, te 
vertrekken vanuit een aantal basismachtigingsvoorwaarden, zoals  
- de rechtmatigheid (wettelijkheid en zorgvuldigheid),  
- het naleven van de statuten, 
- het meewerken aan toezicht door de OISZ, 
- het spontaan informatie bezorgen aan de OISZ, 
- de naleving van de onderrichtingen uitgaand van de OISZ, 
- het opnemen van aantal basisgegevens in de statuten, 
- de continuïteit van de dienstverlening (ook bij fout van de instelling), 
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- de exclusieve uitvoering van de sociale zekerheid807, 
- het goede financieel beheer van de instelling. 

Er kan geen ratio legis worden bedacht die verantwoordt waarom dergelijke beginselen wel 
aan de grondslag van de ene en niet van de andere sectorale machtigingsprocedure liggen. 
Aan deze basiscriteria kunnen, voor zover noodzakelijk, sectorale aanvullingen worden 
toegevoegd, zoals het minimum aantal aangeslotenen en stakeholdereisen die gesteld worden 
aan de oprichters. 

550. Doelmatige criteria – De criteria moeten doelmatig zijn; daarvoor is in de eerste plaats 
vereist dat ze duidelijk zijn. Vandaag is dat niet steeds het geval: wat zijn waarborgen voor 
‘goede werking’? Gaat het om de interne werking, het financieel beheer, de contacten met de 
sociaal verzekerden? Meer duidelijkheid is vereist, bijvoorbeeld door te specificeren dat elke 
gemachtigde instelling om de x aantal jaar verantwoording moet afleggen omtrent de 
verbetering van het interne beheer. Met betrekking tot het financieel beheer kunnen dan weer 
financiële garanties gevraagd worden van de uitvoeringsinstellingen.  

Daarnaast veronderstelt doelmatigheid een welbepaald doel, dat accuraat is opgesteld. Bij het 
bepalen van het doel van een criterium moet rekening worden gehouden met het feit dat de 
machtiging een basissturingsinstrument is en enkel de basisvoorwaarden voor het 
ingeschakeld worden in de sociale zekerheid bevat. Het gaat met andere woorden niet om het 
gepaste instrument waarin gekwantificeerde doelstellingen worden opgenomen en waarbij het 
niet bereiken van deze doelstellingen de opheffing van de machtiging met zich zou brengen.  

551. Kwalitatieve criteria – Aangezien de machtigingsdoelstelling verouderd is, maar het 
machtigingsinstrument noodzakelijk blijft om de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen als ‘administratieve overheden’ de sociale zekerheid te laten 
uitvoeren, is het noodzakelijk dat de machtigingsvoorwaarden aan deze nieuwe 
maatschappelijke realiteit worden aangepast. Via de machtiging kan de overheid bijvoorbeeld 
ook eisen opleggen aan de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling waarbij aan de 
sociaal verzekerde waarborgen met betrekking tot een goed beheer en een kwalitatieve en 
participatieve uitvoering van de sociale zekerheid worden geboden. Dit moet niet alleen 
gebeuren als kwaliteitsgarantie, maar ook als de creatie van een nieuw maatschappelijk 
draagvlak. Hierbij kan worden gedacht aan het integreren van voorwaarden  

- met betrekking tot informatieverplichting aan de OISZ en/of de sociaal verzekerden 
(bijvoorbeeld bij dreigende financiële problemen); 

- met betrekking tot het goed beheer van de instelling, bijvoorbeeld door de instellingen 
te verplichten periodiek een interne organisatiestructuurnota, dan wel een governance 

code op te stellen of op een andere manier aan te tonen aandacht te besteden aan de 
interne werking van de instelling; 

- met betrekking tot de verantwoording van stakeholders voor beleidsbeslissingen. 

552. Afzonderlijke criteria – Indien niet overgegaan wordt tot een overkoepelde 
machtigingsprocedure en -voorwaarden, moet minstens een aantal criteria gewijzigd worden. 

                                                
807 Gezien de Europeesrechtelijke mededingingsvragen rond het aanvullend aanbod van de ziekenfondsen en de 
landsbonden moet minstens de vraag naar een veralgemeend criterium van exclusieve uitvoering van de 
wettelijke sociale zekerheid gesteld worden. 
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- Het criterium van het naleven van sectorale regelgeving dient minstens uitgebreid te 
worden tot de socialezekerheidsrechtelijke regelgeving, zodat ook overkoepelende 
regels, zoals deze van het Handvest Sociaal Verzekerde hieronder ressorteren. 

- De rechtmatigheidseis moet expliciet worden vernoemd als machtigingsvoorwaarde. 
- Het criterium van de rechtsvorm dient voor de betreffende instellingen een 

machtigingsvoorwaarde te zijn; vandaag is dit niet het geval: net als de 
kinderbijslagfondsen hebben de sociale verzekeringsfondsen hebben een VZW-
rechtsvorm, maar dan, vreemd genoeg, niet als machtigingsvoorwaarde 

553. Sancties – Ten slotte is een meer gevarieerd en gradueel sanctieapparaat noodzakelijk in 
geval van schending waarbij ook financiële sancties dan wel bijkomende toezichts- of 
verantwoordingseisen kunnen worden opgelegd, maar wel steeds met als ultimum remedium 
de opheffing van de machtiging. Een dergelijk sanctieapparaat kan slechts doeltreffend zijn, 
indien hieraan een doeltreffende toezichtsprocedure is gekoppeld, die op verschillende 
niveaus en verschillende tijdstippen wordt uitgevoerd. 

AFDELING VI. BESLUIT 

554. Instrument – De machtiging is een juridisch instrument dat in elke 
socialezekerheidssector, waarin privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen betrokken 
zijn, een plaats heeft. Sinds 2001 werd de machtiging van de arbeidsongevallenverzekeraars 
door de Koning geschrapt uit de Arbeidsongevallenwet en vervangen door een ‘toelating’ 
door de Controledienst voor verzekeringen. Aan deze toelating kunnen geen 
socialezekerheids- of administratiefrechtelijke voorwaarden meer worden gesteld. 

555. Doelstelling – De machtiging is een basissturingsinstrument ten aanzien van de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. De oorspronkelijke doelstelling, namelijk het 
betrekken van de bestaande privaatrechtelijke aanbieders van bepaalde sociale verzekeringen 
in het systeem van de wettelijke sociale zekerheid, werd met de machtiging in elk geval 
bereikt. Dat doel was ook duidelijk; de inrichters betrekken, maar zonder een te grote 
versnippering onder de uitvoeringsinstellingen, zonder afbreuk te doen aan het bestaande 
pluralisme. 

556. De mogelijkheden verbonden aan het sturingsinstrument van de machtiging worden niet 
op een actuele wijze benut. De machtiging blijft verbonden aan de eisen gesteld door het 
middenveld bij het ontstaan van de socialezekerheidsadministratie; eisen die trouwens vanuit 
dit middenveld ook vandaag voortbestaan. De zware sanctie die de mogelijkheid de 
machtiging op te heffen vormt, zou voor deze private instellingen een duidelijke incentive 
kunnen zijn om kwaliteit na te streven. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
kwaliteitsvoorwaarden in de regelgeving omtrent de machtiging worden opgenomen. 
Bovendien is het noodzakelijk voor een eenvoudig en transparant socialezekerheidssysteem 
dat de basiseisen gesteld aan de socialezekerheidsinstellingen uniform en actueel zijn en 
toezicht en sanctionering gebeuren op basis van een systematisch toezicht en een gelaagd 
sanctieapparaat. 
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HOOFDSTUK III. DE BESTUURSOVEREENKOMST 

AFDELING I. SITUERING EN POTENTIEEL BELANG 

557. Definitie – Een bestuursovereenkomst in de sociale zekerheid is “een overeenkomst die 
gesloten wordt tussen het orgaan dat delegeert (de Staat) en het orgaan dat de taak uitvoert (de 
openbare instelling van sociale zekerheid) met als voorwerp het kader waarbinnen de 
openbare instelling van sociale zekerheid wordt opgedragen een bepaalde dienstverlening te 
leveren, waarbij de OISZ over voldoende ruimte beschikt in de inrichting van de interne 
organisatie en in de aanmeting van het hem toegemeten budget”.808 

Rond het ruimere begrip ‘beheersovereenkomsten’ werd al heel wat – voornamelijk 
bestuurskundig – onderzoek gevoerd. Naar de resultaten van dit onderzoek zal op geregelde 
punten in dit onderzoek worden verwezen. Deze resultaten worden in dit onderzoek, dat niet 
pretendeert bestuurskundige evaluaties te maken, niet verder in vraag gesteld, maar wel mee 
in de weegschaal gelegd bij de beoordeling. Dit steeds vanuit de onderzoeksvragen die dit 
onderzoek doorkruisen, namelijk of de bestuursovereenkomst kan worden gehanteerd en zo 
ja, of het gaat om het gepaste instrument om te komen tot een kwalitatieve uitvoering van de 
sociale zekerheid en in hoeverre dit instrument optimaal wordt gehanteerd. 

558. Beleidskader – Het gebruik van de overeenkomst door de overheid in de 
beleidsuitvoering is geen bijzonderheid. Steeds meer wordt in de ruimere overheidscontext 
gebruik gemaakt van (beleids-, beheers- en bestuurs-) overeenkomsten809 om instellingen (met 
een taak van algemeen belang of met een overheidstaak) te sturen. De oorzaken van het 
gebruik van de overeenkomst zijn veelvoudig. Zo bestaat de tendens – geïnitieerd in het 
milieurecht810, maar ook te transponeren naar een ruimer kader – tot terughoudendheid op het 
vlak van (eenzijdige) regelgevingen. De veelheid aan eenzijdige regelgeving komt de 
transparantie van het systeem immers niet ten goede. Daarnaast wordt gezocht naar een wijze 
om de naleving van de regelgeving te bevorderen. Dit kan enerzijds reeds gedeeltelijk het 
resultaat zijn van de beperking van de regelgeving. Een betere naleving van de regelgeving 
kan anderzijds worden bekomen door de rechtssubjecten te betrekken bij het opstellen van de 
normen in plaats van deze eenzijdig op te leggen. Ten slotte komen er ook in de relatie met de 
overheid steeds meer atypische situaties voor, waarvoor met toepassing van meer algemene 
regelgeving geen bevredigende oplossing kan worden verkregen. Met de overeenkomst wordt 
gezocht naar een op maat gesneden regeling, waarvoor niet de bestaande 
besluitvormingsprocedures moeten worden doorlopen.811 

                                                
808 Definitie opgenomen in de memoranda van de administrateurs-generaal, met als enig verschil dat daar sprake 
was van een beheerscontract (COMITE VAN DE ADMINISTRATEURS-GENERAAL VAN DE AUTONOME 
PUBLIEKE INSTELLINGEN VAN DE SOCIALE SECTOR, Van inputbudgettering en regelgeving naar 

outputbudgettering en overtuiging. Besturen op afstand – beheerscontract – zelfbeheer – integraal management, 
1993, 1). 
809 S. BAETEN, P. DE BOCK, K. LEMMENS en J. OLIVIER, “Enige bedenkingen omtrent het juridisch kader 
van de convenanten”, T.Gem. 2001, 3-36. 
810 H. BOCKEN en I. TRAEST, Milieubeleidsovereenkomst, Brussel, Story Scientia, 1991, 172 p. 
811 M. KOBUSSEN, “Beschikkingsvervangende overeenkomsten en overeenkomsten tussen overheden als 
bijzondere (bestuurs)overeenkomsten?”, W.P.N.R. 1992, 998. 
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Het gebruik van overeenkomsten door de Staat kadert ten slotte in een moderniseringtendens 
(als overstap van een bureaucratisch model van overheidsadministratie) doorgevoerd in de 
publieke sector.812 In verschillende landen werd dit new public management ingevuld via de 
introductie van privaatrechtelijke (sturings)instrumenten, zoals de overeenkomst, waarbij de 
partijen hun houding ten opzichte van elkaar contractueel gaan (her)definiëren en de sturing 
verschuift van ex-ante naar ex-post en van operationeel naar strategisch.813 

559. Terminologisch kader – In de sociale zekerheid wordt gesproken van 
bestuursovereenkomsten. In andere beleidssectoren wordt de term beheersovereenkomsten 
gehanteerd. De motivatie voor het hanteren van deze ‘andere’ term voor de overeenkomst met 
de overheid, waarbij het beleid wordt uitgevoerd, zou zich net kunnen bevinden in het 
onderscheid met de meest typische beheersovereenkomsten. De beheersovereenkomsten zijn 
voornamelijk gekend in de rechtsverhouding tussen de Staat en de autonome 
overheidsbedrijven814; zij bevatten zowel de precisering van de wettelijk opgelegde 
opdrachten (van openbare dienst) als de uitvoeringsmodaliteiten van die opdrachten. De 
bestuursovereenkomsten tussen de Staat en de OISZ bevatten enkel de wijze van uitvoeren 
van de wettelijk bepaalde opdrachten. Het bepalen van de opdrachten van de OISZ blijft het 
monopolie van de wetgever. 

In tegenstelling tot heel wat beheersovereenkomsten, die als beleidsovereenkomsten kunnen 
worden gekwalificeerd aangezien zij beogen het beleid in een bepaalde sector te bepalen en te 
formuleren815, geven de bestuursovereenkomsten geen invulling aan het 
socialezekerheidsbeleid. De bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid kunnen dus ook 
niet als beleidsovereenkomsten worden beschouwd; zij geven enkel aan hoe intern binnen de 
OISZ invulling aan de door het beleid gekleurde wettelijke opdracht wordt gegeven. 

Naast de bestuurs-, beheers- en beleidsovereenkomsten, is het managementcontract (of het 
bestuursplan) een verwant begrip, dat door verkeerd gebruik onduidelijkheid kan 
veroorzaken. Het managementcontract is een instrument dat eveneens door de OISZ wordt 
gehanteerd, maar niet in zijn rechtsverhouding met de overheid. Het managementcontract – 
dat de facto geen contract is – kan worden beschouwd als de vertaling van de 
bestuursovereenkomst naar de personeelsleden van de OISZ. Via dit instrument wordt intern 
de bijdrage van de personeelsleden aan de realisatie van de bestuursovereenkomst van de 
OISZ bepaald. Waar de bestuursovereenkomst in relatie staat tot de organisatie als geheel is 
het managementcontract gericht naar de personen binnen de organisatie en bevat de 
operationele doelstellingen, die intern moeten worden nagestreefd en die noodzakelijk zijn om 
de bestuursovereenkomst na te leven.  

                                                
812 L. DOHERTY en T. HORNE, Managing public services, New York, Routledge, 2002, 11-15; auditrapport 
van het Rekenhof over het onderzoek naar de beheersovereenkomsten met Vlaamse openbare instellingen, Parl. 

St. Vl. Parl 2001-02, nr. 37, 76 p.; C. POLLITT en G. BOUCKAERT, Public Management Reform, Oxford, 
University Press, 2000, 314 p. 
813 VLAAMSE REGERING, Visienota beheersovereenkomsten, Brussel, 2001/2002, 13, 
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/bbb/documenten/organisatie/beheersovereenkomsten-visienota2.pdf. 
814 Zoals de Post, Belgacom, de NMBS en Belgocontrol (Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven, B.S. 27 maart 1991, err. B.S. 20 juli 1991). 
815 M. VAN DAMME, Alternatieven voor regelgeving, Binnenlands Francqui-leerstoel KUB, academiejaar 
2002-03, 18, http://www.wetsmatiging.be/MFiles/francqui10_03.pdf. 
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560. Ontstaan –De Koning heeft in 1997 – na beleidsvoorbereidend werk van de 
administrateurs-generaal van de OISZ816 – geopteerd voor de figuur van de ‘overeenkomst’ 
als nieuw sturingsinstrument ten aanzien van deze OISZ. Het is duidelijk dat de 
administrateurs-generaal van de grote OISZ de voortrekkers waren van de voorbereidende 
memoranda met betrekking tot de bestuursovereenkomsten en ook reeds vóór het bestaan van 
de bestuursovereenkomsten een beleid voerden waarin een aantal elementen, opgenomen in 
de basisreglementering omtrent de bestuursovereenkomsten, zijn terug te vinden.817 

De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen, waarin de regeling van de 
bestuursovereenkomst is opgenomen, is niet enkel een koninklijk besluit met de kracht van 
wet, maar is eveneens een kaderreglementering. Het kader dient ingevuld te worden door een 
reeks besluiten. Een aantal van deze uitvoeringsbesluiten is snel tot stand gekomen: de 
benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de 
regeringscommissarissen818, de uitoefening van de opdracht van de revisoren819, de regeling 
inzake begroting, boekhouding en rekeningen van de socialezekerheidsinstellingen820 en het 
personeelsstatuut821. Het blijft evenwel nog wachten op voor de rechtsfiguur essentiële 
uitvoeringsbesluiten betreffende de positieve en negatieve sancties (die worden opgelegd bij 
het respectievelijk wel en niet naleven van de bestuursovereenkomst) en de eenvormige 
indicatoren. 

                                                
816 COMITE VAN DE ADMINISTRATEURS-GENERAAL VAN DE AUTONOME PUBLIEKE 
INSTELLINGEN VAN DE SOCIALE SECTOR, Memorandum: noodzakelijke voorwaarden voor een efficiënt 

beheer van de sociale parastatalen, 1990, 8 p.; COMITE VAN DE ADMINISTRATEURS-GENERAAL VAN 
DE AUTONOME PUBLIEKE INSTELLINGEN VAN DE SOCIALE SECTOR, Van inputbudgettering en 

regelgeving naar outputbudgettering en overtuiging. Besturen op afstand – beheerscontract – zelfbeheer – 

integraal management, 1993, 22 p.; M. STASSART en C. DE VISSCHER, “Theoretische grondslagen van de 
invoering van de bestuursovereenkomsten in de OISZ”, B.T.S.Z. 2005, 401-403; P. VANDERVORST, “Le coeur 
d’hybride”, B.T.S.Z. 1997, 359. Onder impuls van de administrateurs-generaal werd een wetsontwerp uitgewerkt 
en goedgekeurd in de Ministerraad (ontwerp van wet houdende hervorming van bepaalde openbare instellingen 
van sociale zekerheid, goedgekeurd in de Ministerraad op 24 februari 1995) waarin de bestuursovereenkomst een 
wettelijke basis kreeg. Dit wetsontwerp werd hernomen in het regeerakkoord van 1995 en later, als belangrijk 
element, in de te regelen aangelegenheden op basis van de Wet Modernisering Sociale Zekerheid opgenomen. 
Op 27 september 1996 heeft de Ministerraad het uitvoeringsbesluit met de regeling van de figuur van de 
bestuursovereenkomst goedgekeurd. 
817 J. VERSTRAETEN, “Boordtabellen in de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers: ‘hefboom tot 
verbetering’”, B.T.S.Z. 1998, 213-263. 
818 K.B. 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van 
de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 december 2001 (K.B. 
betreffende de Regeringscommissarissen). 
819 K.B. 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen 
van sociale zekerheid, B.S. 20 december 2001 (K.B. betreffende de Revisoren). 
820 K.B. 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van 
de openbare instelling van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 
houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, 
B.S. 21 september 2001 (K.B. betreffende de begroting, de boekhouding en de rekeningen). 
821 K.B. 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instelling van 
sociale zekerheid, B.S. 12 februari 2002. 
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561. In 2002 werden de eerste bestuursovereenkomsten tussen de Staat en de volgende 
socialezekerheidsinstellingen gesloten: het FAO822, de KSZ823, het RIZIV824, de RKW825, de 
RSZ826, de RSZPPO827, het RSVZ828, de RVA829 en de RVP830. Deze (eerste) 
bestuursovereenkomsten, goedgekeurd bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit en 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, werden aangegaan voor een periode van drie jaar 
(periode 2002-2004). Voor een aantal – voornamelijk kleinere – instellingen werd pas in 2003 
een bestuursovereenkomst gesloten.831 Deze bestuursovereenkomsten werden eveneens 
gesloten voor een periode van 3 jaar (periode 2003-2005). De ‘eerste’ 
bestuursovereenkomsten werden op dat moment met een jaar verlengd (periode 2004-2005) 
waardoor al deze bestuursovereenkomsten op een zelfde moment zouden aflopen en voor al 

                                                
822 K.B. 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomsten van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoeld Fonds bij de 
openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 4 juni 2002. 
823 K.B. 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomsten van de Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde instelling bij de 
openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 4 juni 2002. 
824 K.B. 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomsten van het Rijksinstituut voor ziekte- 
en invaliditeitsverzekering en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde 
instituut bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 4 juni 2002. 
825 K.B. 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomsten van de Rijksdienst voor 
kinderbijslag en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van de bedoelde Rijksdienst bij 
de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 4 juni 2002. 
826 K.B. 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomsten van de Rijksdienst voor sociale 
zekerheid en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van de bedoelde Rijksdienst bij de 
openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 4 juni 2002. 
827 K.B. 23 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomsten van de Rijksdienst voor sociale 
zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en betreffende de vaststelling van de maatregelen 
tot rangschikking van de bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 4 juni 
2002. 
828 K.B. 10 december 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomsten van de Rijksinstituut voor de 
sociale verzekering der zelfstandigen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van het 
bedoelde Rijksinstituut bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 10 januari 2003. 
829 K.B. 29 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomsten van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van de bedoelde 
Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 8 juni 2002. 
830 K.B. 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomsten van de Rijksdienst voor pensioenen 
en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van de bedoelde Rijksdienst bij de openbare 
instellingen van sociale zekerheid, B.S. 4 juni 2002. 
831 FBZ: K.B. 9 oktober 2003 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het Fonds voor de 
beroepsziekten en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoeld Fonds bij de 
openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 17 februari 2004; DOSZ: K.B. 23 januari 2004 tot goedkeuring 
van de eerste bestuursovereenkomst van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid en betreffende de 
vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Dienst bij de openbare instellingen van sociale 
zekerheid, B.S. 2 juni 2004; HVZ: K.B. 7 oktober 2003 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van 
de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking 
van bedoelde Kas bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 9 december 2003; HVW: K.B. 11 juli 
2003 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en 
betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde kas bij de openbare instellingen 
van sociale zekerheid, B.S. 6 november 2003; HZIV: K.B. 2 oktober 2003 tot goedkeuring van de eerste 
bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en betreffende de vaststelling van 
de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Kas bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 2 
februari 2004. 
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de bestuursovereenkomsten gelijktijdig een nieuwe evaluatie-, onderhandelings- en 
contracteringsronde kon worden georganiseerd.  

Eind 2005 zijn alle bestuursovereenkomsten afgelopen en dienden nieuwe 
bestuursovereenkomsten in de plaats te treden. De Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen voorziet in een aantal – noodzakelijk gebleken – vangnetten 
voor het geval de nieuwe overeenkomst nog niet zou gesloten zijn aan het einde van de 
voorafgaande bestuursovereenkomsten. De bestuursovereenkomsten werden (opnieuw) met 
een jaar verlengd. De tweede ‘generatie’ bestuursovereenkomsten werd bij Koninklijk Besluit 
goedgekeurd in de loop van 2006832 en is retroactief in werking getreden op 1 januari 2006. 
Ook deze werden met een jaar verlengd833 en zullen aflopen eind 2009. De DOSZ heeft nog 
steeds geen tweede bestuursovereenkomst; de eerste bestuursovereenkomst werd van 
rechtswege verlengd en gedeeltelijk aangepast.834 

562. Potentieel belang – In tegenstelling tot bijvoorbeeld de figuur van de erkenning, die een 
historische oorsprong heeft, is de bestuursovereenkomst recent ingevoerd met als 
voornaamste doelstelling de efficiëntie van het beheer en als gevolg hiervan de 
dienstverlening te verbeteren. Daarbij komt de nadruk te liggen op het overschakelen op een 
moderner en efficiënter administratief beheer waarbij meer bestuursruimte en meer 
verantwoordelijkheid aan de openbare socialezekerheidsinstelling wordt gegeven en waarbij 
sprake is van een partnerschap tussen de Staat en de OISZ.835 Hierdoor kan de besluitvorming 
op een snellere wijze verlopen, kunnen de kosten worden beperkt en kan de tevredenheid van 
de sociaal verzekerden (en het personeel) toenemen. Via de bestuursovereenkomst kan de 
Staat de OISZ dus sturen in de richting van een kwalitatieve uitvoering van de sociale 

                                                
832 RIZIV: K.B. 19 juli 2006 tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor 
de ziekte- en de invaliditeitsverzekering, B.S. 22 september 2006; RVA: K.B. 19 juli 2006 tot goedkeuring van 
de tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen, B.S. 22 september 2006; RKW: 
K.B. 19 juli 2006 tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Kinderbijslag 
voor Werknemers, B.S. 22 september 2006; RSZ: K.B. 19 juli 2006 tot goedkeuring van de tweede 
bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, B.S. 22 september 2006; KSZ: K.B. 19 juli 
2006 tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, B.S. 
6 september 2006; RVP: K.B. 19 juli 2006 tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de 
Rijksdienst voor Pensioenen, B.S. 6 september 2006; RSVZ: K.B. 19 juli 2006 tot goedkeuring van de tweede 
bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen, B.S. 22 september 
2006; FBZ: K.B. 19 juli 2006 tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van het Fonds voor 
Beroepsziekten, B.S. 6 september 2006; FAO: K.B. 19 juli 2006 tot goedkeuring van de tweede 
bestuursovereenkomst van het Fonds voor Arbeidsongevallen, B.S. 6 september 2006; HZIV: K.B. 19 juli 2006 
tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 
B.S. 6 september 2006; HVW: K.B. 19 juli 2006 tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van het 
Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen, B.S. 22 september 2006; RSZPPO: K.B. 19 juli 
2006 tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de 
provinciale en plaatselijke overheden, B.S. 13 november 2006; HVZ: K.B. 26 november 2006 tot goedkeuring 
van de tweede bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor Zeevarenden, B.S. 8 december 2006. 
833 Beslissing genomen op de Ministerraad van 11 juli 2008, 
http://www.presscenter.org/archive/20080711/5c3fff4875d7b2822021272e0cdbf010/?lang=nl. 
834 K.B. 19 juli 2006 tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de eerste bestuursovereenkomst tussen de 
Belgische Staat en de Dienst voor overzeese sociale zekerheid, B.S. 29 november 2006. 
835 COMITE VAN DE ADMINISTRATEURS-GENERAAL VAN DE AUTONOME PUBLIEKE 
INSTELLINGEN VAN DE SOCIALE SECTOR, Van inputbudgettering en regelgeving naar 

outputbudgettering en overtuiging. Besturen op afstand – beheerscontract – zelfbeheer – integraal management, 
1993, 14. 
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zekerheid. Daarnaast kunnen de bestuursovereenkomsten, die net als de evaluaties met 
betrekking tot het naleven van deze overeenkomsten moeten worden openbaar gemaakt, tot 
gevolg hebben dat de OISZ verplicht worden rekenschap af te leggen over de realisatie van de 
in de overeenkomst opgenomen doelstellingen. Ten slotte kan de overeenkomst voor de 
partijen een element van ‘imagebuilding’ naar de burger toe zijn.836 

563. Plan van behandeling – Na de situering van de bestuursovereenkomst en het vaststellen 
van het potentieel belang in deze afdeling wordt in een volgende afdeling ingegaan op de 
mogelijkheid waarover de Staat beschikt de overeenkomst als sturingsinstrument in de 
rechtsverhouding met de OISZ te hanteren. In de derde afdeling wordt de figuur van de 
bestuursovereenkomst binnen de sociale zekerheid beschreven, waarbij achtereenvolgens de 
betrokken actoren, de totstandkoming, de inhoud, de rol van de meewerkende instellingen, de 
evaluatie en de sanctionering aan bod komen. De vierde afdeling bevat een juridische analyse 
waarin zowel de juridische kwalificatie van de bestuursovereenkomst als de gevolgen met 
betrekking tot de sociaal verzekerden als de contractspartijen een plaats krijgen. In een 
volgende afdeling wordt de bestuursovereenkomst binnen het kwalitatief kader geplaatst. Van 
hieruit worden in afdeling V aanbevelingen geformuleerd, waarna het besluit volgt. 

AFDELING II. MOGELIJKHEID DE OVEREENKOMST TE HANTEREN 

564. Publiek / privaat – De noodzaak voor de overheid om gebruik te maken van een 
overeenkomst om efficiëntie na te streven is opmerkelijk gezien het feit dat het publiek recht 
werd ingevoerd om de overheid een efficiënt instrument te geven om het algemeen belang na 
te streven. Ter verwezenlijking van de eisen van het beleid kan de overheid op basis van de 
haar toegekende bevoegdheden eenzijdige beslissingen nemen, die verbindend zijn ongeacht 
de instemming van de betrokkenen. Dit speciaal voor de overheid ontwikkelde rechtsmiddel 
garandeert dat de overheid in elke omstandigheid kan handelen om aan het algemeen belang 
te voldoen. In de loop der jaren zijn enerzijds de rechtsverhoudingen met de overheid 
gewijzigd en zijn anderzijds de procedures (totstandkoming, toezicht…) en de 
rechtsbescherming van de burger ten aanzien van de overheid dermate verzwaard, dat de 
overheid op zoek gaat naar nieuwe instrumenten en dan terechtkomt in het instrumentarium 
waaruit oorspronkelijk vertrokken werd, het privaat recht.837 De keuze voor een 
privaatrechtelijk instrument wordt dan ook voornamelijk verantwoord door de efficiëntie en 
de flexibiliteit van dit instrument. Er kan evenwel niet voorbij gegaan worden aan het verlies 
van rechtsbeschermende garanties eigen aan het publiek recht en aan democratische 
onderbouw.838  

565. Keuze – Kan de overheid opteren om niet de publiekrechtelijke weg te kiezen, maar de 
sturing vanuit een privaatrechtelijk instrument (verder) vorm te geven? Tegen een louter 
privaatrechtelijke overeenkomst, zoals een koopovereenkomst tussen de Staat en een 
privaatrechtelijke persoon bestaat geen bezwaar, aangezien de overheid niet direct in het 

                                                
836 M. VAN DAMME, Alternatieven voor regelgeving, Binnenlands Francqui-leerstoel KUB, academiejaar 
2002-03, http://www.wetsmatiging.be/MFiles/francqui10_03.pdf. 
837 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 90. 
838 J. ACKERMANS–WIJN, Contracten met de overheid, Deventer, Kluwer, 1989, 23; W. DEVROE, 
“Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen”, T.R.V. 1998, 487-488. Voor meer verwijzingen zie: F. 
VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, voetnoot 289. 
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algemeen belang handelt bij het sluiten van een koopovereenkomst. Steeds meer wordt de 
overeenkomst ook gebruikt in publiekrechtelijk gekleurde rechtsverhoudingen, waarbij het 
zowel kan gaan om overeenkomsten tussen de overheid en private (rechts)personen als 
overeenkomsten tussen overheden onderling of tussen overheden en publiekrechtelijke 
rechtspersonen. Kan de overheid zonder meer kiezen voor een burgerrechtelijk instrument en 
hiermee de formeel omkaderde en van garanties voorziene publiekrechtelijke instrumenten 
omzeilen? Met andere woorden, kan de overheid voor de uitoefening van haar opdracht vrij 
kiezen tussen enerzijds het verordenend optreden en anderzijds het sluiten van 
overeenkomsten om zijn doel van algemeen belang te verwezenlijken?  

566. Tweewegenleer – Naar Nederlands voorbeeld werd ook in België door de rechtspraak en 
rechtsleer de ‘tweewegenleer’ gehanteerd als antwoord op deze vraag.839 De oorspronkelijke 
Nederlandse ‘tweewegenleer’, ontwikkeld in de rechtspraak van de Hoge Raad, geeft de 
overheid de keuze tussen twee wegen, namelijk de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke 
weg. Onder invloed van de rechtsleer heeft de Hoge Raad in 1990 de vrije keuze beperkt via 
de rechtsfiguur van de ‘onaanvaardbare doorkruising’.840 Het gebruik van een 
privaatrechtelijk instrument is afhankelijk gemaakt van een publiekrechtelijke regeling: 
bestaat er geen publiekrechtelijke regeling, dan is het gebruik van een privaatrechtelijk 
instrument toegestaan. Bestaat er wel een publiekrechtelijke regeling, moet worden nagegaan 
of: 

- deze regeling het hanteren van een privaatrechtelijk instrument uitdrukkelijk uitsluit. 
In dit geval zal geen privaatrechtelijk instrument mogen worden gehanteerd; 

- deze regeling het hanteren van een privaatrechtelijk instrument uitdrukkelijk toestaat. 
In dit geval is het hanteren van een privaatrechtelijk instrument logischerwijze 
mogelijk; 

- de regeling hieromtrent niets bepaalt. In dat geval kan toepassing gemaakt worden van 
het criterium van de ‘onaanvaardbare doorkruising’. Of het hanteren van een 
privaatrechtelijk instrument het publiek recht onaanvaardbaar doorkruist, kan worden 
afgeleid uit (1) de inhoud en de strekking van de publiekrechtelijke regeling (geen 
impliciet verbod in de regelgeving), (2) de wijze waarop de belangen van de burgers 
worden beschermd (geen beduidende vermindering van de bescherming) en (3) het 
‘vergelijkbaar resultaat’ (het feit dat de overheid door gebruikmaking van de 
publiekrechtelijke regeling een ‘vergelijkbaar resultaat’ kan bereiken). Deze 
elementen vormen volgens de Hoge Raad belangrijke aanwijzingen dat voor de 
privaatrechtelijke weg geen plaats is.841 

567. Belgische toepassing – In België aanvaardt de meerderheid van de rechtsleer het 
principe van de tweewegenleer.842 Ook de beperkte rechtspraak hieromtrent gaat uit van de 

                                                
839 Hoge Raad 8 juni 1882, W.L. 1882, 4765. Later bevestigd door meerdere arresten, zie hiervoor: F. 
VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, voetnoot 319 en 320. 
840Hoge Raad 26 januari 1990, N.J. 1991, 393. 
841 Zie voor een meer volledige omschrijving en verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer: F. 
VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 97-102. 
842 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publiques en Belgique, Brussel, 
Bruylant, 1952, 112-116; D. D’HOOGHE, “Overeenkomsten met de overheid”, in X. (ed.), De overeenkomst: 

vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 134-135; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. 
VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, 138; W. VAN 
GERVEN, Hoe blauw is het bloed van de prins? De overheid in het verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer 
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principiële keuzevrijheid van de overheid tussen het publiek en het privaat recht.843 Indien er 
een publiekrechtelijk instrument voor handen is dat even geschikt is – of meer zelfs, beter 
geplaatst is – om te voldoen aan de behoeften van de overheid dan het gekozen 
privaatrechtelijk instrument, lijkt het vanzelfsprekend dat de overheid kiest voor het publiek 
recht. Wanneer echter niet het ontduiken van de waarborgen, maar bijvoorbeeld het vergroten 
van de flexibiliteit het oogpunt is bij het hanteren van het privaatrechtelijk instrumentarium, 
kan hier weinig bezwaar tegen bestaan, meer nog “in bepaalde gevallen zal die handelswijze 
getuigen van een behoorlijk bestuur”.844 

568. Er zijn evenwel – voornamelijk in de rechtsleer – beperkingen gesteld aan de 
keuzevrijheid van de overheid. Er mag geen gebruik worden gemaakt van het privaat recht:  

- in strijd met een dwingende positiefrechtelijke regeling, 
- in strijd met algemene rechtsbeginselen, 
- wanneer hierdoor de bevoegdheid van een andere overheid miskend wordt, 
- wanneer hierdoor de eigen bevoegdheid miskend wordt, 
- wanneer dit leidt tot een beperking van de eigen beoordelingsvrijheid.845 

In België wordt dus geen gebruik gemaakt van het – erg betwistbare – criterium van het 
‘vergelijkbaar resultaat’. 

VANDENDRIESSCHE stelt terecht dat het aangewezen is dat de wetgevers hun keuze voor 
publiek recht, privaat recht dan wel een mengvorm duidelijk motiveren.846 Op die manier 
wordt de overheid verplicht de uitgangspunten van het gebruik van dit instrument te 
definiëren, te expliciteren en voor ogen te houden. 

569. Bestuursovereenkomst – Het sluiten van een bestuursovereenkomst tussen de Staat en 
de OISZ wordt wettelijk geregeld – en dus toegelaten, zelfs in zekere mate opgelegd – en 
omkaderd. Dit wettelijk kader bestaat enerzijds door in artikel 47 Wet Modernisering Sociale 
Zekerheid de Koning te machtigen een werkkader op te stellen waarbij onder meer wordt 
nagestreefd de OISZ een ruimere autonomie te geven en anderzijds via de uitwerking van dit 
werkkader in de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen de rechtsfiguur van de 
bestuursovereenkomsten op te leggen aan de OISZ en de Staat.847 Bovendien is het gebruik 
van de overeenkomst in dit kader niet in strijd met de in het vorig randnummer opgenomen 

                                                                                                                                                   
Rechtswetenschappen, 1984, 56. Voor verwijzingen naar meerderheids- en minderheidsopvatting, zie F. 
VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, voetnoot 339-340. 
843 Voor een overzicht van deze rechtspraak, zie F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, 
Brugge, die keure, 2004, 102-118 en 114-118. 
844 “Een overheid die haar bijzondere bevoegdheden steeds meer aan banden gelegd ziet (en haar takenpakket 
uitgebreid weet), moet op zoek gaan naar wettige alternatieven om haar doelstellingen zo optimaal mogelijk te 
realiseren” (F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 92). 
845 A. MAST, J. DUJARDIN, J. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, 138. Voor verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, zie F. 
VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 102-118 en 114-117. 
846 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 96. 
847 Indien kan worden aanvaard dat de overheid de vrije keuze van instrumenten heeft, dan moet het gebruik van 
die middelen toch nog een wettelijke basis hebben. Deze wettelijke basis kan voor het sluiten van een 
overeenkomst in het algemeen gevonden worden in artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek (D. D’HOOGHE en 
F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, die keure, 2004, 14) en voor de 
bestuursovereenkomsten in het bijzonder in de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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elementen, die het gebruik van het privaat recht verbieden. Het leidt met andere woorden geen 
twijfel dat het de Staat – en de OISZ – is toegelaten om een bestuursovereenkomst te sluiten. 

570. Overeenkomst met zichzelf – Een bijkomend juridisch probleem met betrekking tot de 
mogelijkheid om de bestuursovereenkomst als instrument te hanteren betreft de vraag of de 
overheid de facto een bestuursovereenkomst met zichzelf sluit? De contractspartijen zijn 
immers enerzijds de Staat en anderzijds de OISZ. Bij de onderhandeling en het sluiten van de 
bestuursovereenkomst wordt de Staat vertegenwoordigd door de voogdijminister bijgestaan 
door de minister van Begroting en door de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken. De 
voogdijminister van de betrokken OISZ sluit de bestuursovereenkomst. Hij vertegenwoordigt 
hiermee niet de Staat, zoals via de burgerrechtelijke figuur van de vertegenwoordiging, maar 
treedt op als een orgaan van de Staat. De tweede contractspartij is de OISZ. De OISZ zijn 
gedecentraliseerde rechtspersonen met een eigen autonoom beheer; zij zijn in staat om een 
‘externe’ overeenkomst te sluiten. Voor het sluiten van de bestuursovereenkomst dient de 
OISZ vertegenwoordigd te worden. Deze vertegenwoordiging gebeurt – zoals wettelijk 
bepaald – door een aantal stemgerechtigde beheerders (tussenoverlegcomité), de persoon 
belast met het dagelijks bestuur (administrateur-generaal) en zijn adjunct (adjunct 
administrateur-generaal).848 Het bezwaar dat de uitvoerende macht in wezen een 
overeenkomst met zichzelf sluit, gaat niet op voor de bestuursovereenkomsten, de 
vertegenwoordiging gebeurt enerzijds door een afzonderlijk orgaan, dat bestaat uit 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en anderzijds door de (adjunct) 
administrateur-generaal. 

571. Vragen van een andere orde zijn of het in casu wel de juiste keuze was van de wetgever 
om te opteren voor de privaatrechtelijke overeenkomst. En of het in casu wel om een 
privaatrechtelijk instrument gaat. Er wordt immers een aantal publiekrechtelijke elementen in 
de bestuursovereenkomst ingeschreven, waardoor het strikte karakter op de helling dreigt te 
komen en het onderscheid met een eenzijdig publiekrechtelijk instrument op bepaalde vlakken 
vaag wordt. Op deze vragen worden in de loop van de verschillende onderdelen van dit 
hoofdstuk elementen als antwoord aangereikt. 

AFDELING III. DE FIGUUR VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST BINNEN DE 
SOCIALE ZEKERHEID 

572. Hoe de figuur van de bestuursovereenkomst binnen de sociale zekerheid wordt 
vormgegeven en uitgewerkt wordt in deze afdeling besproken. Daarbij wordt 
achtereenvolgens ingegaan op de betrokken actoren, de totstandkoming, de inhoud, de rol van 
de private partners, de evaluatie van de bestuursovereenkomst en de sanctionering. 

§1. Betrokken actoren 

573. Nood aan duidelijkheid – Uit bestuurskundig onderzoek rond ‘beheersovereenkomsten’ 
is gebleken dat opdat de ‘beheersovereenkomsten’ als daadwerkelijk sturingsinstrument 
kunnen worden gebruikt, er nood is aan een zekere formalisering van de rollen van de diverse 
actoren in het sturingsmechanisme. De verschillende actoren en hun respectievelijke rollen en 
taken dienen duidelijk en klaar omschreven te worden in de beheersovereenkomst (of het 

                                                
848 Art. 7, § 2 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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wetgevend kader) en ook effectief te worden ingevuld.849 In deze paragraaf wordt bekeken of 
dit voor de bestuursovereenkomst het geval is. Hiervoor worden vooreerst de verschillende 
actoren betrokken bij de bestuursovereenkomst, en dit zowel bij het totstandkomingsproces 
als het uitvoeringsproces, in kaart gebracht. 

574. Veelheid aan actoren – Het belangrijkste onderscheid tussen de verschillende actoren 
betrokken in het totstandkomings- en uitvoeringsproces van de bestuursovereenkomsten is dit 
tussen de rechtstreekse en de onrechtstreekse actoren. De rechtstreeks betrokken actoren bij 
de bestuursovereenkomst zijn de partijen aan de overeenkomst, namelijk de Staat en de 
openbare socialezekerheidsinstelling. Er zijn daarnaast bij de bestuursovereenkomst nog heel 
wat andere actoren (stakeholders) betrokken, zij het dan op een onrechtstreekse wijze, met 
name niet als contractspartij. Deze spelen in meer of mindere mate een rol in de sluitings-, 
uitvoerings- nalevings- of evaluatieprocessen. Het gaat om de Koning, de ministers, de 
revisoren, de regeringscommisarissen, een aantal federale overheidsdiensten, het parlement, 
het Rekenhof, het College van administrateurs-generaal, het Hoog Comité van Toezicht, de 
Dienst voor Begrotingsenquêtes, de andere openbare socialezekerheidsinstellingen, de 
meewerkende instellingen van sociale zekerheid en de sociaal verzekerden en werkgevers. 

                                                
849 K. VERHOEST, “Verzelfstandiging en sturing van agentschappen: enkele bevindingen en 
beleidsaanbevelingen uit recent onderzoek”, V.T.O.M. 2003, nr. 1, 34. 
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A. Rechtstreeks betrokken actoren 

575. Contractspartijen – De rechtstreeks bij de bestuursovereenkomst betrokken actoren zijn 
de contractspartijen, namelijk de Staat en de OISZ. Hier worden enerzijds deze beide actoren 
geanalyseerd en anderzijds nagegaan in hoeverre de rol van deze contractspartijen duidelijk is. 
Hierboven werd immers vanuit het bestuurskundig onderzoek het belang aangehaald van de 
formalisering van de rol van de partijen bij sturingsmechanismen, zoals de 
bestuursovereenkomst. 

576. Staat – De eerste contractspartij bij de bestuursovereenkomst is de Staat. Bij de 
onderhandeling omtrent en het sluiten van de bestuursovereenkomst wordt de Staat 
vertegenwoordigd door de voogdijminister bijgestaan door de minister van Begroting en door 
de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken. De minister bevoegd voor Begroting wordt 
enkel betrokken bij de onderhandelingen omtrent de bepalingen met budgettaire of financiële 
draagwijdte; dit houdt in dat hij mee de verbintenissen van de Staat bepaalt. De minister van 
Ambtenarenzaken wordt betrokken bij de onderhandelingen met betrekking tot de bepalingen 
over de materies die tot zijn bevoegdheid behoren, zoals het globale federale openbare 
ambt.850 Positief aan het betrekken van andere ministers dan de voogdijministers, is het 
verzorgen van een goede informatiedoorstroming en het inbedden van de 
bestuursovereenkomst in de bevoegde federale overheidsdiensten en de regering. 

Het is de voogdijminister van de betrokken OISZ851 die de bestuursovereenkomst sluit en 
hierbij optreedt als een orgaan van de Staat.852 Als orgaan van de Staat, streeft de minister niet 
zijn eigen belang, maar dat van de Staat na. De rol van de voogdijminister wordt niet 
gespecificeerd in de wetgeving en evenmin is in richtlijnen omtrent het onderhandelen en 
sluiten van een bestuursovereenkomst voorzien; een grote lacune volgens het Rekenhof.853 

577. OISZ – De tweede direct betrokken actor en tweede contractspartij is de openbare 
instelling van sociale zekerheid. Elk van de socialezekerheidsparastatalen sluit afzonderlijk 
een bestuursovereenkomst met de Staat. Door het sluiten van de bestuursovereenkomst wordt 

                                                
850 Verslag aan de Koning bij K.B. 7 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van 
de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels, B.S. 30 april 1997, 
1047. 
851 De minister bevoegd voor Werk (RSZ, RJV, FAO, RVA, HVW, FBZ, DOSZ); de minister bevoegd voor 
Sociale Zaken (RSZ, RKW, RIZIV, RSZPPO, KSZ, HZIV, HVZ, FBZ, DOSZ); de minister bevoegd voor 
Pensioenen (RVP, RSZPPO, RSVZ), de staatssecretaris voor Gezin en Personen met een Handicap (RKW), de 
minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken (RSZPPO) en de minister bevoegd voor Middenstand en Landbouw 
(RSVZ). 
852 De voogdijminister neemt immers deel aan de openbare macht en verbindt daarbij de Staat ten aanzien van 
derden, wat volgens het Hof van Cassatie beslissende criteria zijn bij de kwalificatie van een vertegenwoordiger 
als een orgaan. Het Hof van Cassatie hanteert als onderscheidingscriterium tussen een orgaan en een 
aangestelde: “Un organe de l’Etat est celui qui, en vertu de la loi ou des décisions prises et des délégations faites 
dans les cadres de la loi, a le pouvoir de disposer d’une parcelle, si minime soit-elle, de la puissance publique, 
soit d’engager l’Etat vis-à-vis de tiers” (Cass. 30 januari 1961, Pas. 1961, I, 570). W. VERCRUYSSEN, “De 
orgaantheorie, toepassing op publiekrechtelijke rechtspersonen”, De politieofficier 1989, nr. 2, 50-51; C. 
CAMBIER, La responsabilité de la puissance publique et de ses agents, Brussel, Bruylant, 1947, 192. 
853 REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 
19, http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf. 
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de socialezekerheidsparastatale – zoals geregeld onder de Wet Toezicht Parastatalen – een 
openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ).854 De OISZ zijn, net zoals de 
socialezekerheidsparastatalen waren, gedecentraliseerde publieke rechtspersonen met een 
eigen autonoom beheer; zij zijn in staat om een ‘externe’ overeenkomst te sluiten met een 
andere rechtspersoon; dit in tegenstelling tot de gedeconcentreerde overheidsinstellingen. 
Ondanks de contractuele verhouding blijven de OISZ onder het administratief (ipso facto 

hiërarchisch) toezicht van de Staat, in casu de contractspartij; zij het dat het slechts een 
administratief toezicht betreft.855 Dit administratief toezicht is, ondanks het doorbreken van de 
hiërarchische ondergeschiktheid, noodzakelijk gezien de eindverantwoordelijkheid van de 
Staat als behartiger van het algemeen belang. 

578. Vertegenwoordiging – Voor het sluiten van de bestuursovereenkomst werd in een 
bijzondere onmiddellijke vertegenwoordigingsprocedure binnen de OISZ voorzien: het 
onderhandelen omtrent de bestuursovereenkomst gebeurt door een aantal stemgerechtigde 
beheerders (het tussenoverlegcomité), de administrateur-generaal en zijn adjunct.856 De 
stemgerechtigde leden worden aangeduid door het beheerscomité van elke OISZ; het is 
evenwel het voltallige beheersorgaan dat aan het resultaat van de onderhandelingen zijn 
goedkeuring dient te verlenen.857 Het feit dat in eerste instantie een aantal stemgerechtigde 
leden en vervolgens het voltallige beheerscomité betrokken zijn bij de onderhandelingen en 
goedkeuring van de bestuursovereenkomst, heeft een opwaardering van het paritair beheer tot 
gevolg. Het is met andere woorden binnen het systeem van het paritair beheer dat de 
bestuursovereenkomst een plaats heeft gekregen, waardoor het beheerscomité een nieuwe 
bevoegdheid wordt toegekend, een evolutie die de voorbije decennia in omgekeerde zin op te 
merken was.858  

579. De figuur van de bestuursovereenkomst komt hiermee deels tegemoet aan een dubbele 
kritiek op het paritair beheer, namelijk de afwezigheid van de overheid binnen het paritair 
beheer en de erosie van de bevoegdheden van het beheerscomité tijdens de voorbije decennia, 
bevoegdheden die doorheen de jaren overgenomen zijn door de regering en het parlement – 
en van de financiële verantwoordelijkheid via de invoering van het Globaal beheer van de 

                                                
854 Opgemerkt moet worden dat niet alle socialezekerheidsinstellingen, die onder het toepassingsgebied van de 
Wet Toezicht Parastatalen ressorteerden, werden opgenomen in de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen; zo ressorteert de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden nog 
steeds onder de Wet Toezicht Parastatalen (art. 1, C Wet Toezicht Parastatalen). Dit geldt ook voor de bijzondere 
kassen voor gezinsvergoedingen, Kas der geneeskundige verzorging van NMBS Holding, het Nationaal 
Pensioenfonds voor mijnwerkers en de Pool van de zeelieden ter koopvaardij (art. 1, D Wet Toezicht 
Parastatalen). Ministeries en/of Federale Overheidsdiensten vallen niet onder de toepassing van de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen, ook niet ingeval zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van bepaalde socialezekerheidsprestaties (bv. de tegemoetkomingen aan gehandicapten). Ook op OCMW’s is de 
Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen niet toepasselijk. 
855 A. ALEN, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2000, 7. 
856 Art. 7, § 2 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
857Aangezien de vertegenwoordiging duidelijk in de wet is geregeld kan er op vertrouwd worden dat voldaan is 
aan de eisen rond vertegenwoordiging, namelijk de vertegenwoordigingsbevoegdheid en de contemplatio 

domini. Zowel de vertegenwoordiger als de derde-partij moeten willen dat de overeenkomst gesloten wordt voor 
een andere persoon dan degene die handelt en dat deze andere de rechtsgevolgen van de overeenkomst 
rechtstreeks zal ondergaan (I. SAMOY, Middelijke vertegenwoordiging, doctoraatsthesis Rechtsfaculteit 
K.U.Leuven, 2005, 26-27). 
858 J. VAN LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE (ed.), En toch 

beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 107. 
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sociale zekerheid.859 Door het sluiten van een overeenkomst met de Staat worden 
beheerscomités en de overheid contractueel verbonden, waardoor de rol van de overheid 
binnen het beheer duidelijker zou moeten worden. Bijkomende bevoegdheden worden 
bovendien aan het beheerscomité van de OISZ toegekend; in eerste instantie een aantal 
stemgerechtigde leden en vervolgens het voltallige beheerscomité is immers betrokken bij de 
onderhandelingen en goedkeuring van de bestuursovereenkomst. 

580. Overlegcomité – De Wet Responsabilisering spreekt naast het beheerscomité en de 
(adjunct) administrateur-generaal als vertegenwoordigers van de OISZ, over het 
‘tussenoverlegcomité en bij gebreke hieraan het basisoverlegcomité’, ingesteld bij de OISZ. 
Dit overlegcomité wordt de opdracht gegeven op geregelde tijdstippen door zijn voorzitter 
bijeengeroepen te worden om zijn gemotiveerd advies te verlenen betreffende het verloop van 
de onderhandelingen met betrekking tot de bestuursovereenkomst860. Deze organen van het 
OISZ hebben nergens een wettelijke basis en worden in geen enkele andere wetgevende tekst 
vernoemd. Wat met het basis- en tussenoverlegcomité wordt bedoeld, is dus niet duidelijk. 
Het kon dat hiermee werd verwezen naar een van de technische comités, die door de Koning 
zijn opgericht na advies van het beheerscomité, en die in heel wat OISZ het beheerscomité 
bijstaan. De technische comités geven informatie of advies over bijzondere problemen en 
worden samengesteld met mensen die worden voorgedragen door de organisaties die 
betrokken zijn bij de toepassing van de wetten en besluiten die door de instelling in kwestie 
worden uitgevoerd, of met mensen die wegens hun bijzondere bekwaamheid worden 
geselecteerd.861 In de praktijk zijn het niet deze technische comités die aan de 
onderhandelingen rond de bestuursovereenkomsten hebben deelgenomen. 

De Koning lijkt met het basisoverlegcomité te verwijzen naar het beheerscomité en dat het 
tussenoverlegcomité bestaat uit hiertoe aangeduide leden van het beheerscomité, die het 
beheerscomité vertegenwoordigen bij de onderhandelingen aangaande de 
bestuursovereenkomsten. Het is noodzakelijk dat – voor zover de wetgever dit niet doet – de 
huishoudelijke reglementen van de OISZ de samenstelling en bevoegdheid van deze 
tussenoverlegcomités bepalen. 

581. Tussenoverlegcomité – Het mandaat van de aangewezen beheerder van het 
tussenoverlegcomité lijkt te gelden voor de duur van de bestuursovereenkomst, tenzij iets 
anders zou worden bepaald in bijvoorbeeld de bestuursovereenkomst zelf of het huishoudelijk 
reglement van de OISZ. Niets belet het beheersorgaan om voor de onderhandelingen over de 
volgende bestuursovereenkomst leden aan te wijzen die reeds voor vorige onderhandelingen 
aangewezen waren. Als een gemandateerd lid van het beheerscomité ontslag neemt, kan het 
                                                
859 Art. 5 RSZ-Wet. De werkelijke beheerstaken zijn overgenomen door de regering en het parlement. Ook de 
financiële verantwoordelijkheid werd de beheerscomités ontnomen, door de oprichting van een Fonds voor 
Financieel Evenwicht, de overheveling van sommen uit de reserves van het ene stelsel naar het andere en het 
globaal plan, waarbij een nieuw beheerscomité werd opgericht met een algemene bevoegdheid over de thesaurie 
van de hele sociale zekerheid van werknemers – beheerscomité RSZ (J. VAN LANGENDONCK, “De 
ontstaansgeschiedenis van het Handvest van de Sociaal Verzekerde”, in J. PUT (ed.), Het handvest van de 

sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die keure, 1999, 3-5). J. VAN 
LANGENDONCK, De onzekere sociale zekerheid, Leuven, Davidsfonds, 1981, 43-44; J. VAN 
LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE (ed.), En toch beweegt het 

recht, Brugge, die keure, 2003, 107 
860 Art. 7, § 2 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
861 Art. 7 Beheerswet Sociale Zekerheid. 
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beheersorgaan diens mandaat aan een ander lid van het beheerscomité of aan diens vervanger 
toewijzen. Opnieuw kan het huishoudelijk reglement van de OISZ in bijzondere regels 
hieromtrent voorzien.862 

582. Administrateur-generaal – Naast het tussenoverlegcomité, treden ook de administrateur-
generaal en zijn adjunct op als vertegenwoordigers van de OISZ bij de onderhandelingen van 
de bestuursovereenkomsten.863 De administrateur-generaal en zijn eventuele adjunct worden 
door de Koning benoemd.864 De voogdijminister en het beheerscomité dienen een 
voorafgaande officieuze initiatiefprocedure te doorlopen om zo samen een kandidaat voor de 
functie aan de Koning voor te dragen, waardoor de bevoegdheid van het beheerscomité – en 
de betekenis van het paritair beheer – opnieuw wordt beperkt.865 De administrateur-generaal 
vertegenwoordigt de OISZ in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, en treedt 
rechtsgeldig in haar naam en voor haar rekening op, zonder dat hij dit door een beslissing van 
het beheerscomité dient te staven866. Hij treedt dus ook voor de bestuursovereenkomsten 
rechtsgeldig op als vertegenwoordiger van de betreffende OISZ. 

B. Actoren andere dan de contractspartijen 

583. De Koning en de ministerraad – Ook de Koning wordt betrokken in het 
totstandkomingsproces van de bestuursovereenkomst. De Koning keurt het ontwerp van 
bestuursovereenkomst goed bij in ministerraad overlegd besluit en bepaalt de datum van 
inwerkingtreding. De overeenkomst werd reeds gesloten van zodra de contractspartijen een 
wilsovereenstemming bereikten; de goedkeuring van de Koning geeft de gesloten 
overeenkomst het karakter van een bestuursovereenkomst en heeft tot gevolg dat deze 
uitvoerbaar is (vanaf de bepaalde datum).  

Het komt de ministerraad toe te waken over de overeenstemming van de 
bestuursovereenkomst met het voor de regeerperiode uitgestippelde sociale en economische 
beleid. Reeds in de onderhandelingen rond de bestuursovereenkomsten werd op dit vlak in 
bepaalde waarborgen voorzien, door ook de ministers bevoegd voor Begroting en 
Ambtenarenzaken te betrekken in de onderhandelingen.867 

                                                
862 J. VERSTRAETEN, “Techniek van de bestuursovereenkomst ter responsabilisering van de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, B.T.S.Z. 2001, 561. 
863 Art. 7, § 2 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
864 Art. 9, lid 1 Beheerswet Sociale Zekerheid Er werd niet ingegaan op de vraag van de NAR het beheerscomité 
dit benoemingsinitiatief toe te vertrouwen (Parl. St. Kamer, 1959-1960, nr. 506/4, 31) wel werd oorspronkelijk 
in de wet voorzien in een procedure van zeer lange raadpleging en werd het beheerscomité het initiatief 
toevertrouwd om de benoemingsprocedure te openen door de vacant verklaring van de betrekking (oud artikel 9 
Beheerswet Sociale Zekerheid). 
865 Door de Copernicushervorming en de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen werd artikel 9 
van de Beheerswet Sociale Zekerheid gewijzigd in die zin dat “de koning de houder van de ‘managementfunctie’ 
die belast is met het dagelijks beheer van de OISZ – lees administrateur- generaal – en zijn adjunct aanstelt bij in 
Ministerraad overlegd besluit op voorstel van de minister van wie de instelling afhangt en het beheerscomité van 
de instelling. Voor de andere houders van managementfuncties gebeurt de aanstelling bij (gewoon) K.B., op 
voorstel van de minister en het beheerscomité, na voordracht door de administrateur-generaal.  
866 Art. 10 Beheerswet Sociale Zekerheid. 
867 Art. 7 en 9 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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584. FOD – Een aantal federale overheidsdiensten spelen een rol in de totstandkoming en 
naleving van en toezicht op de uitvoering van de bestuursovereenkomst. De reglementering 
op de bestuursovereenkomsten handelt enkel over de ministers en de verschillende 
regeringscommissarissen en zwijgt over de rol die de FOD’s kunnen spelen en daadwerkelijk 
spelen, inzonderheid door een ondersteuningsdienst ter beschikking te stellen van de ministers 
en de regeringscommissarissen. Enkel het koninklijk besluit dat de FOD Sociale Zekerheid 
opricht868 bevat een bepaling die ook in het kader van de bestuursovereenkomst betekenis kan 
hebben, namelijk dat de FOD zorgt voor de aansturing en het toezicht op de OISZ. Toch heeft 
een aantal FOD’s een daadwerkelijke rol gespeeld in de totstandkoming van de 
bestuursovereenkomsten; namelijk de FOD Sociale Zekerheid869, de FOD Budget en 
Beheerscontrole (B&B)870, de FOD Binnenlandse Zaken,871 de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie872 en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 
(WASO)873. In zijn rapport bepaalt het Rekenhof dat “bij de onderhandelingen van de eerste 
bestuursovereenkomst de FOD Sociale Zekerheid bepaalde werkzaamheden uitgevoerd heeft 
in samenwerking met de regeringscommissarissen. Zo heeft deze FOD met 
vertegenwoordigers van de FOD B&B mee de verbintenissen van de Staat bepaald. Ook heeft 
hij mee de principes vastgelegd van het protocol dat moest worden gesloten tussen de 
regeringscommissarissen en de verantwoordelijken van het dagelijks beheer van de OISZ.874 
De FOD WASO en het [toen nog] ministerie van middenstand hebben bij de eerste 
bestuursovereenkomsten geen enkele steun verleend aan de onderhandelingen en de 
opvolging van de bestuursovereenkomsten gesloten met de instellingen die onder hun 
toezichtsbevoegdheid vielen”.875 

                                                
868 K.B. 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, B.S. 29 mei 2001. 
869 Voor de RSZ, RVP, RJV, RKW, RIZIV, RSZPPO, FAO, KSZ, RSVZ, RVA (slechts bij tussenkomst), HVW 
(slechts bij tussenkomst), HZIV, HVZ, FBZ en de DOSZ. K.B. 23 mei 2001 houdende oprichting van de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, B.S. 29 mei 2001. 
870 Voor de RSZ, RVP, RJV, RKW, RIZIV, RSZPPO, FAO, KSZ, RSVZ, RVA, HVW, HZIV, HVZ, FBZ en 
DOSZ. K.B.15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, B.S. 
16 mei 2001, err. B.S. 23 mei 2001. 
871 Voor de RSZPPO. K.B. 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken, B.S. 18 januari 2002, err. B.S. 15 maart 2002. 
872 Voor de RSVZ. K.B. 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, 
K.M.O., Middenstand en Energie, B.S. 5 maart 2002, err. B.S. 14 maart 2002. 
873 Voor de RVA en de HVW. K.B. 3 februari 2002 houdende de oprichting van de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid en Arbeid, B.S. 7 februari 2002. 
874 De FOD Sociale Zekerheid heeft onder meer tot opdracht de voorbereiding, de ondersteuning en de 
coördinatie van het algemeen beleid inzake de sociale zekerheid alsmede de aansturing en het toezicht op de 
instellingen van openbaar nut van sociale zekerheid en de openbare instellingen van sociale zekerheid. Deze 
opdracht is in het kader van de bestuursovereenkomst belangrijk. Het betreft de aansturing en het toezicht op alle 
OISZ. Zo zijn bijvoorbeeld bij de bestuursovereenkomst van de RVA de FOD WASO en de FOD B&B 
betrokken bij het bepalen van de doelstellingen van de Staat, maar komt de FOD Sociale Zekerheid ook tussen 
bij de onderhandelingen. Daar waar de opdrachten van de OISZ zich in hoofdzaak (maar niet enkel) toespitsen 
op takspecifieke materies (zoals kinderbijslag, ziekte- en invaliditeit, pensioenen, jaarlijkse vakantie, ..), wil de 
FOD haar beleidsvoorbereidende opdrachten laten evolueren naar tak-en stelseloverschrijdende en internationale 
materies (bv. de vergrijzing, nieuwe hybride statuten zoals de kunstenaar). De uitvoerende opdrachten 
(zelfstandigen, sociale inspectie, gehandicapten) blijven niettemin takspecifiek (K. VERHOEST, 
“Verzelfstandiging en sturing van agentschappen: enkele bevindingen en beleidsaanbevelingen uit recent 
onderzoek”, V.T.O.M. 2003, nr. 1, 29-37). 
875 REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 
20, http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf. 



  293   

585. Het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Een andere actor 
betrokken bij de bestuursovereenkomst is het College van de Openbare Instellingen van 
Sociale Zekerheid. Met de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen werd dat 
College een officieel orgaan.876 Het College bestond reeds langer officieus, meer nog het was 
dit College dat aan de wieg van de responsabiliseringsgedachte en de figuur van de 
bestuursovereenkomst stond. Het zijn de administrateurs-generaal, die officieus bijeen 
kwamen in een college, waaruit de hierboven besproken memoranda zijn gegroeid. Het 
College is een advies- en coördinatieorgaan met betrekking tot aangelegenheden die het 
bestuur, het personeelsbeleid en de werking van de openbare instellingen van sociale 
zekerheid aanbelangen. Dit College moet toezien op de onderlinge coördinatie en consistentie 
van de ontwerpen van bestuursovereenkomst van de verschillende 
socialezekerheidsinstellingen en op de ontwerpen tot wijziging van deze 
bestuursovereenkomsten.877 De consistentie en de coördinatie van de verschillende 
bestuursovereenkomsten zijn noodzakelijk opdat de politieke doelstellingen op een efficiënte 
wijze worden gerealiseerd en dat adequaat op (maatschappelijke en wettelijke) veranderingen 
kan worden ingespeeld. Best kan geopteerd worden om reeds een voorontwerp van 
bestuursovereenkomst aan het College voor te leggen zodat problemen op dat moment kunnen 
worden aangepakt en de bestuursovereenkomst op een vlotte wijze kan worden gesloten.878 
Naast het toezicht op de onderlinge coördinatie en consistentie van de 
bestuursovereenkomsten heeft het College nog een aantal andere taken die in verband 
(kunnen) staan met de bestuursovereenkomst, zoals het verstrekken van advies of het 
formuleren van aanbevelingen aan de voogdijminister of elke andere minister, op hun verzoek 
of op eigen initiatief, over elke aangelegenheid die het bestuur en de werking van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid aanbelangt en het geven van adviezen over het 
boekhoudplan; de functiebenamingen en het statuut en de bezoldiging van personeelsleden 
van de openbare instellingen van sociale zekerheid.879 

586. Regeringscommissarissen – Het toezicht op de OISZ, ook dat in het kader van de 
bestuursovereenkomst, wordt uitgevoerd door twee regeringscommissarissen die de Koning 
benoemt, op voordracht van de voogdijminister en de minister van Begroting.880  

De OISZ staan onder toezicht van de bevoegde ministers. Dit toezicht wordt uitgeoefend door 
bemiddeling van twee regeringscommissarissen die de Koning benoemt. De Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen voorziet in de vertegenwoordiging van de 
Staat door de minister(s), maar voorziet niet in de vertegenwoordiging van de minister door 
de regeringscommissaris. Artikel 23, § 1 Wet Responsabilisering 

                                                
876 Art. 30 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
877 Art. 6 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
878 P. VAN DER VORST, “Les institutions publiques de sécurité sociale (parastataux sociaux) et la réforme de la 
fonction publique Belge modernisation –responsabilisation- de Nora à Copernic”, Revue du droit public et des 

sciences administratives 2001, 186 ; J. VERSTRAETEN, “Techniek van de bestuursovereenkomst ter 
responsabilisering van de openbare instellingen van de sociale zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, 
B.T.S.Z. 2001, 561. 
879 De regering pleegt geregeld overleg met het College over het personeelsbeleid en de werking van de 
socialezekerheidsinstellingen. De eerste minister, de voogdijminister, de minister tot wiens bevoegdheid 
ambtenarenzaken behoort en de minister tot wiens bevoegdheid begroting behoort, nemen namens de Regering 
deel aan dit overleg (art. 31 en 32 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen). 
880 Art. 23, § 1 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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Socialezekerheidsinstellingen stelt dat “de [ministeriële] controle wordt uitgeoefend door 
bemiddeling van twee regeringscommissarissen”. Zij vertegenwoordigen de minister niet, 
maar moeten worden beschouwd als een van de ‘instrumenten’ waarmee de minister zijn 
toezicht voert. Het woord ‘bemiddeling’ wijst op de specifieke rol van de 
regeringscommissaris, die enerzijds toezicht houdt op de OISZ voor de minister, maar 
anderzijds ook de OISZ dient te helpen bij de goede uitvoering van de bestuursovereenkomst. 
De term ‘bemiddeling’ lijkt hier ongelukkig gekozen, aangezien hieraan de procesrechtelijke 
betekenis verbonden is. 

Ook in de totstandkoming en de uitvoering van de bestuursovereenkomsten spelen de 
regeringscommissarissen een belangrijke rol. De regeringscommissarissen kunnen niet 
optreden in plaats van de minister. De bevoegdheid van de federale uitvoerende macht is 
immers begrensd door het legaliteitsbeginsel: wie met een publiekrechtelijke bevoegdheid 
wordt belast, wordt intuitu personae aangeduid. De minister wordt door de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen gemachtigd de Staat te vertegenwoordigen 
in de onderhandelingsfase en heeft toezichthoudende bevoegdheden in het kader van het 
(algemeen) administratief toezicht. In de onderhandelingsfase treden de 
regeringscommissarissen buiten het wettelijk kader op en zullen zij enkel de ‘bemiddelende’ 
betekenis van hun functie dienen te behartigen. 

De rol van de regeringscommissaris binnen een contractsverhouding met de OISZ is dubieus. 
In hoofdstuk VI wordt verder stilgestaan bij de inconsistenties van de dubbele positie van de 
regeringscommissaris als toezichthouder en contractspartij. Door zijn rol als toezichthouder 
en de verregaande voogdijbevoegdheden die hiermee gepaard gaan, komt de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de OISZ en de Staat en de 
responsabiliseringsdoelstelling van de bestuursovereenkomsten in het gedrang. 

587. Andere toezichthouders – De voogdijminister en de minister van Begroting wijzen 
samen bij elke OISZ een of meer revisoren aan. De revisoren oefenen hun toezicht uit op de 
boekhoudkundige verrichtingen; ook het Rekenhof heeft een toezichthoudende functie ten 
aanzien van de bestuursovereenkomsten. Daarnaast vermeldt de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen het Hoog Comité van Toezicht en de Dienst voor 
Begrotingsenquêtes (infra randnr. 1101). 

588. Parlement – Het parlement speelt een rol in de figuur van de bestuursovereenkomst 
vooreerst via de wettelijke regeling van de bestuursovereenkomst tussen de Staat en de OISZ. 
Zoals hierboven reeds aan bod is gekomen, is het wetgevende werk rond de 
bestuursovereenkomsten voorbereid door de administrateurs-generaal. De figuur van de 
bestuursovereenkomst krijgt vorm in een koninklijk besluit en niet in een wet, maar heeft wel 
een wettelijke basis, namelijk artikel 47 van de Wet Modernisering Sociale Zekerheid. 
Daarnaast heeft het parlement ook een rol in het uitvoeringsproces van de 
bestuursovereenkomst, enerzijds via de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en anderzijds 
via het houden van toezicht op de regering (infra randnr. 1085). Deze bevoegdheden zijn 
algemene bevoegdheden van het parlement, en worden niet in de regelgeving van de 
bestuursovereenkomst opgenomen. Het parlement dient de bestuursovereenkomsten op zich 
niet goed te keuren; dit gebeurt door de Koning.  
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589. Het federale parlement heeft een belangrijke rol in het kader van de 
bestuursovereenkomsten via de begrotingsgoedkeuring: de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers is immers exclusief bevoegd inzake de jaarlijkse goedkeuring van 
de staatsbegroting en –rekeningen.881 Via de begroting worden ook de middelen vastgesteld 
die de regering kan spenderen aan de sociale zekerheid, waaronder de beheerskredieten voor 
de OISZ en de andere middelen nodig voor de Staat om de verbintenissen uit de 
bestuursovereenkomst na te leven. 

590. Meewerkende instellingen – De wetgeving rond de bestuursovereenkomst bepaalt niets 
over de meewerkende privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. De 
bestuursovereenkomst is immers een overeenkomst tussen de Staat en de OISZ. Het lijkt 
echter noodzakelijk om de meewerkende instellingen te betrekken in een onderzoek rond de 
bestuursovereenkomst. Zij bepalen immers mee de (al dan niet kwalitatieve) uitvoering van de 
regelgeving en de kwaliteit van de dienstverlening aan de sociaal verzekerde in een bepaalde 
socialezekerheidstak. De vraag kan worden gesteld of zij niet dienen betrokken te worden in 
de bestaande bestuursovereenkomsten (driepartij-overeenkomst), dan wel dat – naar Frans 
voorbeeld – afzonderlijke overeenkomsten met deze meewerkende instellingen dienen 
aangegaan te worden. Deze afzonderlijke overeenkomsten zouden kunnen worden aangegaan 
tussen de staat en de meewerkende instellingen en/of tussen de OISZ en de betrokken 
meewerkende instellingen. 

591. Andere stakeholders – Ook omtrent andere stakeholders, zoals de sociaal verzekerden, 
de werkgevers, lokale besturen (voor de RSZPPO)… wordt niets bepaald. Nochtans staat – 
zeker voor zover de verbintenissen aangaande de kwaliteit van dienstverlening worden 
overeengekomen – een gerichtheid op deze stakeholders centraal. Naast het feit dat de sociaal 
verzekerden en de werkgevers vertegenwoordigd zijn via het paritair beheer, lijkt het 
noodzakelijk dat er mechanismen worden ingebouwd in het proces van het sluiten van 
bestuursovereenkomsten, waarbij – minstens voor zover de kwaliteit van de dienstverlening 
aan deze stakeholders – een vorm van betrokkenheid gecreëerd wordt. Men kan daarbij 
denken aan vragenlijsten van deze actoren waarmee de OISZ in contact treedt, waaruit 
verbeterpunten voor de dienstverlening worden gehaald. 

§2. Totstandkoming 

592. Samenwerking – Gezien de veelheid van actoren betrokken bij de 
bestuursovereenkomst, zijn samenwerking en formele samenwerkingskanalen noodzakelijk. 
De wetgever duidt in het proces rond de bestuursovereenkomst een aantal elementaire 
samenwerkingsmomenten aan, zoals tussen de regeringscommissaris en de OISZ, tussen de 
administrateur-generaal en het beheerscomité, tussen de OISZ en de Staat… Dit volstaat 
echter niet; actoren die een parallelle bevoegdheid of een parallel dan wel tegengesteld belang 
hebben, dienen zo veel mogelijk met mekaar in contact te komen. De bestaande en gewenste 
samenwerking tussen deze actoren wordt in wat volgt bekeken in de verschillende stappen 
van het totstandkomings- en uitvoeringsproces. Deze samenwerking betreft zowel een 
publiek-publieke als een publiek-private samenwerking. 

                                                
881 Art. 74, 4° en art. 174 Grondwet. 
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593. Een bestuursovereenkomst wordt niet zonder meer gesloten, hier gaan heel wat fasen en 
onderhandelingsmomenten aan vooraf. De belangrijkste fasen in het totstandkomingsproces 
van de bestuursovereenkomst zijn de voorbereiding van elke contractspartij, de 
onderhandelingsfase tussen de twee contractspartijen en de sluiting van de 
bestuursovereenkomst (zie figuur). 



   

    

Figuur uit presentatie van T. AUWERS en F. ROBBEN betreffende “de bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid: een inleiding” op de studiedag rond de 

contractualisering in België – 60 jaar sociale zekerheid en RSZ & 3 jaar bestuursovereenkomsten, 14 april 2005 (Brussel) 
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A. Preonderhandelingsfase 

594. Voorontwerp – Het is logisch dat niet naar de onderhandelingstafel kan worden gestapt 
zonder vooronderzoek of zonder idee van wat er in de bestuursovereenkomst kan of zou 
moeten worden opgenomen. De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen bevat 
geen enkele bepaling over de manier waarop de socialezekerheidsinstellingen zich moeten 
voorbereiden op de onderhandelingen over de bestuursovereenkomsten of over het opmaken 
van een ‘voorstel’ van bestuursovereenkomst. Wel spreekt de wetgever van het ‘ontwerp van 
bestuursovereenkomst’; hiermee wordt echter verwezen naar het document dat het resultaat is 
van de onderhandelingen tussen de administrateur-generaal en het tussenoverlegcomité 
enerzijds en de leden die de regering vertegenwoordigen anderzijds. Toch lijkt het 
noodzakelijk dat de onderhandelingen kunnen starten vanuit een concreet document. 
VERSTRAETEN gebruikt de term ‘voorontwerp’ van bestuursovereenkomst om te verwijzen 
naar het startdocument van de OISZ van waaruit de onderhandelingen starten.882  

De OISZ moeten zich dus voorbereiden op het komende overleg met de vertegenwoordigers 
van de Staat; zo moet een duidelijk beeld worden gevormd van de concrete taken waarmee de 
OISZ krachtens of door de wet is belast. Daarnaast zou het logischerwijze aan de Staat en het 
comité van administrateurs-generaal toekomen om te voorzien in een voorontwerp van het 
voor alle bestuursovereenkomsten gemeenschappelijk deel met een aantal 
gemeenschappelijke verbintenissen van alle OISZ (in het kader van parallelle opdrachten), de 
gemeenschappelijke verbintenissen van de Staat en de OISZ en de verbintenissen van de 
Staat. 

595. Goedkeuring voorontwerp – Met de bestuursovereenkomst wordt expliciet het paritair 
beheer geëerbiedigd en versterkt door het beheerscomité in dit kader bevoegdheden te geven, 
waar de voorbije decennia enkel bevoegdheden van de beheerscomités van de 
socialezekerheidsparastatalen werden ontnomen. Om tot een daadwerkelijke opwaardering 
van het paritair beheer te komen, is het noodzakelijk dat het beheerscomité reeds bij het 
opmaken van het voorontwerp een rol van betekenis vervult. Als het voorontwerp van 
bestuursovereenkomst opgesteld is, kan dit ter goedkeuring aan de leden van het 
beheersorgaan worden voorgelegd op grond van bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement.883 
Een dergelijke goedkeuring zal het voorontwerp, maar ook het paritair beheer, een grotere 
legitimiteit geven. Door daarnaast tijdens de onderhandelingen steeds terug te koppelen naar 
het beheerscomité (en het personeel van de instelling) zal deze legitimiteit permanent blijven 
bestaan. De brugfunctie die de stemgerechtigde leden van het beheerscomité hier (kunnen) 
vervullen, zal het vertrouwen in de figuur van de bestuursovereenkomst doen toenemen. 

596. Samenwerking – Reeds in de eerste preonderhandelingsfase is het belangrijk dat er een 
afstemming gebeurt tussen de bestuursovereenkomsten van de verschillende OISZ en dat 

                                                
882 J. VERSTRAETEN, “Techniek van de bestuursovereenkomst ter responsabilisering van de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, B.T.S.Z. 2001, 560. 
883 En niet op grond van artikel 7, § 2 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen, dat maar van 
toepassing is voor het ontwerp van bestuursovereenkomst waarover al onderhandeld werd met de 
vertegenwoordigers van de regering (J. VERSTRAETEN, “Techniek van de bestuursovereenkomst ter 
responsabilisering van de openbare instellingen van de sociale zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, 
B.T.S.Z. 2001, 560). 
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voldoende overlegd wordt. Volgens VERSTRAETEN zijn hierbij coördinatie en onderlinge 
consistentie van de bestuursovereenkomsten dan ook van primordiaal belang.884 Dat is terecht, 
onder meer met het oog op het bepalen van de budgetten en voor de – interne en externe – 
evaluaties en de vergelijkbaarheid van deze evaluaties. Het is aangewezen dat het College van 
administrateurs-generaal reeds een rol op zich neemt in deze preonderhandelingsfase, en niet 
enkel wat betreft het ontwerp van bestuursovereenkomst, zoals vastgelegd in artikel 6 Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. Het College van administrateurs-generaal 
zou de verschillende voorontwerpen kunnen vergelijken en aanbevelingen naar meer 
consistentie doen. Dit College zou ook aan de OISZ de gemeenschappelijke taken kunnen 
definiëren, zodat deze eenvormig in de verschillende voorontwerpen van 
bestuursovereenkomst kunnen worden overgenomen; de opname van deze bepalingen in de 
wet is te weinig flexibel. Ten slotte worden de beleidsverwachtingen en beleidsopties best 
verwerkt in dit voorontwerp, zodat ook hier al eerste contacten met de vertegenwoordiger(s) 
van de Staat noodzakelijk zijn. 

597. Rol van de partijen – In deze preonderhandelingsfase zijn twee verschillende 
partijengroepen te onderscheiden. In de eerste plaats zal het de facto de administrateur-
generaal zijn, die (idealiter) samen met een aantal (afgevaardigde) leden van het 
beheerscomité een voorontwerp zal uitwerken. Dit kan (en zou moeten) worden voorgelegd 
aan het beheerscomité; best zorgt het beheerscomité voor een procedure hieromtrent via de 
opname in het huishoudelijk reglement. Zoals hierboven vermeld, zorgt de goedkeuring door 
het voltallige beheerscomité voor een grote legitimiteit van het 
bestuursovereenkomstenproject. Ten slotte dient opgemerkt te worden dat ook aan de Staat in 
deze fase taken kunnen toekomen, bijvoorbeeld in het – minstens voor zichzelf – creëren van 
duidelijkheid over de budgettaire mogelijkheden voor de verbintenissen. Hierover is niets 
terug te vinden; het voorbereidende werk lijkt uitsluitend door de OISZ te gebeuren. 

B. Onderhandelingsfase 

598. Partijen – In tegenstelling tot de preonderhandelingsfase, wordt de onderhandelingsfase 
gekenmerkt door de (formeel geregelde) betrokkenheid van (onder meer) de twee 
contractspartijen (de Staat en de OISZ). In deze fase wordt de bestuursovereenkomst 
opgesteld, zoals deze aan het beheerscomité en – eventueel mits aanpassing – aan de Koning 
wordt voorgelegd. De Staat wordt vertegenwoordigd door de voogdijminister, bijgestaan door 
de ministers bevoegd voor Begroting (voor de bepalingen met een financiële of budgettaire 
weerslag) en voor Ambtenarenzaken (voor de bepalingen die onder diens bevoegdheid 
ressorteren).  

599. De onderhandeling worden gevoerd door een aantal stemgerechtigde leden, dat wordt 
aangeduid door het beheerscomité; ook het aantal wordt bepaald door het beheerscomité. Er 
kan dus worden beslist dat het voltallige beheerscomité dan wel slechts enkele – of één – 
stemgerechtigde beheerders de onderhandelingen voeren; er worden geen eisen gesteld 
omtrent de pariteit van de onderhandelaars-beheerders. De invulling van de onderhandelingen 
wordt gegeven door het beheerscomité of de aangeduide beheerders zelf. Het is niet 
onwettelijk dat de administrateur-generaal en diens adjunct de onderhandelingen voeren en op 

                                                
884 J. VERSTRAETEN, “Techniek van de bestuursovereenkomst ter responsabilisering van de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, B.T.S.Z. 2001, 560. 
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geregelde tijdstippen terugkoppelen naar de stemgerechtigde leden van het beheerscomité. 
Het valt echter aan te bevelen dat de stemgerechtigde beheerders een meer actieve rol 
vervullen in de onderhandelingen rond de bestuursovereenkomst. De stemgerechtigde leden 
worden aangeduid door het beheersorgaan; hun mandaat geldt voor de duur waarvoor de 
bestuursovereenkomst werd gesloten. 885 Voor een goed verloop van en met het oog op een 
optimale besluitvorming tijdens de onderhandelingen is het erg belangrijk dat de 
vertegenwoordigers van beide partijen over een duidelijk onderhandelingsmandaat 
beschikken. 

600. 5 Subfasen – AUWERS EN ROBBEN onderscheiden 5 subfasen in de onderhandelingsfase:  

(1) Eerste onderhandelingen – De eerste onderhandelingen zijn de onderhandelingen tussen de 
vertegenwoordigers van de Staat en van de OISZ om te komen tot een ontwerp van 
bestuursovereenkomst. Zoals beschreven, wordt best gewerkt met een ‘voorontwerp’ van 
waaruit de eerste onderhandelingen vertrekken; dit om redenen van efficiëntie en 
legitimiteit. De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen voorziet in deze 
fase in de mogelijke terugkoppeling naar het tussenoverlegcomité, of bij gebreke hieraan 
het basisoverlegcomité, ingesteld bij de OISZ. De administrateur-generaal is de voorzitter 
van dit comité en kan in deze hoedanigheid op geregelde tijdstippen het betreffende 
comité bijeenroepen, informeren en mee laten nadenken over de inhoud. Dit heeft als 
doel dat het tussen- of basisoverlegcomité gemotiveerd advies verleent over de stand van 
zaken van het ontwerp en het verloop van de onderhandelingen. Ook kan tijdens de 
onderhandelingsfase informatie worden verstrekt aan het personeel door de 
administrateur-generaal (of zijn adjunct); deze terugkoppeling is niet wettelijk voorzien. 

(2) Ontwerp van bestuursovereenkomst – Via de eerste onderhandelingen – al dan niet 
vertrekkend van een voorontwerp van bestuursovereenkomst – wordt een ontwerp van 
bestuursovereenkomst opgesteld. Dit ontwerp bevat de opdrachten van de OISZ en een 
voorstel voor de begroting voor elke OISZ. Hier wordt een formele terugkoppeling naar 
de gemandateerde beheerders of het voltallige beheersorgaan voorzien; de wetgever 
spreekt zich niet uit over het feit of het ontwerp al dan niet dient te worden goedgekeurd 
door het basis- of tussenoverlegcomité. Toch lijkt een goedkeuring noodzakelijk 
aangezien het basisoverlegcomité (of het beheerscomité) van de OISZ de 
bestuursovereenkomst uiteindelijk moet goedkeuren. In de goedkeuring van het ontwerp 
van bestuursovereenkomst door het tussen- of basisoverlegcomité kan worden voorzien 
in het huishoudelijk reglement van de OISZ. 

(3) Tweede onderhandelingen – Na het overleg tussen de administrateur-generaal en het 
overlegcomité kunnen de onderhandelingen worden verder gezet. Deze tweede 
onderhandelingen zullen, afhankelijk van hoe het overleg tussen de administrateur-
generaal en het overlegcomité is verlopen, in een korte dan wel langere periode worden 
afgerond. 

                                                
885 Deze leden kunnen opnieuw worden aangesteld voor de vertegenwoordiging van de 
socialezekerheidsinstelling bij de onderhandelingen en sluiting van de volgende bestuursovereenkomst. 
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(4) Eventuele herwerking – De tweede onderhandelingen, waarbij idealiter een toets gebeurt 
door de minister van Begroting en de voogdijminister – kunnen leiden tot de herwerking 
– of de bevestiging – van het ontwerp van bestuursovereenkomst. 

(5) Afsluiting onderhandelingen – Nadat een definitief ontwerp van bestuursovereenkomst is 
overeengekomen, wordt de fase van de onderhandelingen afgesloten. In deze fase worden 
de ontwerpbestuursovereenkomsten – indien nodig – aangepast aan de begroting. De 
onderhandelingen worden afgesloten met een verslag, waarin de partijen die aan de 
onderhandelingen deelnemen eigen standpunten kunnen weergeven over de 
aangelegenheden waarover geen overeenstemming werd bereikt. Al deze standpunten 
worden gebundeld in een gezamenlijk document en overgemaakt aan de goedkeurende 
instanties, maar worden niet openbaar gemaakt. 

601. Aansprakelijkheid – Uit de hierboven beschreven – theoretische – 
onderhandelingsfasen, valt duidelijk te concluderen dat de bestuursovereenkomst niet zonder 
meer gesloten wordt. Zolang besprekingen plaats hebben en er onderhandeld wordt, is er in 
principe geen contractuele binding. Partijen zijn in de precontractuele fase nog niet gebonden 
en zijn principieel vrij de onderhandelingen af te breken, op voorwaarde dat zij van die 
vrijheid geen misbruik maken en evenmin afbreuk doen aan een bij de wederpartij gewekt 
vertrouwen.886 Partijen zijn dan ook al tot een bijzondere (buitencontractuele) 
zorgvuldigheidsplicht gehouden. De schending van deze zorgvuldigheidsplicht doet een 
verbintenis tot herstel van de berokkende schade ontstaan, ook wanneer de overeenkomst 
achteraf niet tot stand komt (‘culpa in contrahendo’ of precontractuele aansprakelijkheid). 
Het is onwaarschijnlijk dat de rechtspraak in deze zin zal oordelen gezien de parlementaire 
beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de begroting. Toch moet een zorgvuldige minister 
hiermee voldoende rekening houden. 

602. De bestuursovereenkomsten worden verplicht gesloten tussen de overheid en de OISZ. 
Is de onwillige partij aansprakelijk bij het niet aangaan van de overeenkomst? Dient een 
wettelijke verplichting tot contracteren te worden gelijkgesteld met een contractsbelofte? Dat 
is moeilijk te aanvaarden aangezien de vrije wil de basis van de contractsbelofte is; het waren 
evenwel net de OISZ – namelijk het toen nog officieuze College van administrateurs-generaal 
– die de bestuursovereenkomst met de Staat als figuur en als instrument hebben voorgesteld. 
De vraag naar de aansprakelijkheid bij het niet aangaan van een bestuursovereenkomst zal 
zich in de praktijk niet stellen aangezien het administratief toezicht enerzijds en de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen anderzijds voorzien in een eigen oplossing. 

603. Rol van de partijen – Er bestaat geen formele rolverdeling tussen de contracterende 
partijen. De rol van de OISZ bestaat er in een voorstel te formuleren met betrekking tot haar 
taken en doelstellingen, die in de bestuursovereenkomst opgenomen worden. De Staat lijkt de 
taak te hebben de opdrachten en doelstellingen van de OISZ, die in de bestuursovereenkomst 
opgenomen worden, te toetsen op de kwaliteit. Opdat de opvolging van de verwezenlijking 
van de bestuursovereenkomsten objectieve en relevante informatie zou kunnen verstrekken 
over de werking van de OISZ, moeten immers de doelstellingen en indicatoren887 aan een 

                                                
886 W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 1997, 91-92. 
887 Er bestaan verschillende types van indicatoren: (1) indicatoren van acties (middelen of inspanningen die de 
administratie belooft aan te wenden. In dat geval is de indicator een datum waarop de actie uitgevoerd zal zijn, 
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minimaal kwaliteitsniveau voldoen.888 De Staat is daarnaast verantwoordelijk voor de 
vertaling van de beleidsopties in de bestuursovereenkomst en het bepalen welke middelen 
toegewezen worden. Er wordt niet nagegaan of alle opdrachten van de OISZ in de 
bestuursovereenkomst werden opgenomen. Dit is een grote tekortkoming aangezien het 
noodzakelijk is dat de opsomming van de taken – waaraan doelstellingen worden verbonden – 
volledig is omdat hieraan de budgetten voor beheer en werking van de OISZ (zouden moeten) 
worden verbonden. 

604. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de bestuursovereenkomsten grotendeels eenzijdig 
door de OISZ werden opgesteld. De Staat is bij de onderhandelingen rond de eerste 
bestuursovereenkomst de kwaliteit van de doelstellingen en de indicatoren, die de instellingen 
hebben voorgesteld bij de onderhandelingen, niet systematisch nagegaan; meer nog de globale 
inbreng van de overheid was erg beperkt. Men kan wat de inhoudelijke bepalingen van de 
bestuursovereenkomst betreft, moeilijk (of niet) spreken van een gedeelde visie van de OISZ 
en de Staat.889 Daarnaast werd ondervonden dat – deels mogelijk gemaakt door de 
ongelijkheid van de partijen bij de bestuursovereenkomst – de overheid vast blijft houden aan 
het historisch bepaald budget en niet ingaat op de voorgestelde berekeningswijze van de 
budgetten voor de OISZ.  

De Staat zou zijn eigen rol en die van zijn vertegenwoordigers – van de ministers, maar ook 
van diens vertegenwoordigers (de regeringscommissarissen) – moeten omschrijven en een 
samenwerking en afstemming tussen de verschillende partijen (die een rol hebben aan de kant 
van de contractspartij van de Staat) moeten definiëren in de reglementering. Zo is het 
bijvoorbeeld noodzakelijk de rol van de regeringscommissarissen te verduidelijken en een 
formele rol aan de regeringscommissaris te geven in het totstandkomingsproces als 
vertegenwoordiger van de minister, dan wel als ‘bemiddelende’ instantie. 

605. Een belangrijk verbeterpunt met betrekking tot de bestuursovereenkomst, dat werd 
opgenomen in het verslag van de FOD Sociale Zekerheid, is dat er een beter kader voor de 
totstandkoming van de bestuursovereenkomst dient te komen met aandacht voor een 
transparanter onderhandelings- en goedkeuringsproces en evenwichtigere 
rechtsverhouding.890 Het Rekenhof is tot dezelfde conclusie gekomen nadat werd vastgesteld 

                                                                                                                                                   
en die met de vooraf bepaalde uiterste datum kan worden vergeleken), (2) indicatoren van de resultaten (de 
acties die de administratie onderneemt, hebben tot doel om bepaalde resultaten te boeken die moeten worden 
gemeten. Tegenover elk resultaat moeten één of meer indicatoren staan. Elke boordtabel wijst voor elke indicator 
de actuele waarde aan en de streefcijfers. Deze streefwaarden zullen kunnen worden vergeleken met de waarden 
die daadwerkelijk zijn gerealiseerd), (3) indicatoren van kwaliteit (zoals op het niveau van de sociaal verzekerde 
de graad van tevredenheid en het aantal klanten), (4) indicatoren van doelmatigheid (deze geven de verhouding 
aan tussen de aangewende middelen en de verkregen resultaten), (5) indicatoren van doeltreffendheid (deze 
meten de verkregen resultaten in vergelijking met de gestelde doelstellingen), (6) indicatoren van context (deze 
geven de context weer van de actie van de dienst, zoals de socio-economische factoren, de factoren waarop de 
administratie weinig of geen vat heeft maar die de verwezenlijking van de doelstelling beïnvloeden). 
888 REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 
26, http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf. 
889 Toespraak J. VERSTRAETEN omtrent de ‘bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid’ op de studiedag 
rond performantiebeheer in de publieke sector, 4 Instance & Cognos, Brussel, 26 april 2005. 
890 F. ROBBEN en T. AUWERS, “Bestuursovereenkomsten in de sociale sector: een inleiding”, presentatie op 
de studiedag De contractualisering in België – 60 jaar sociale zekerheid en RSZ & 3 jaar 

bestuursovereenkomsten, Brussel, 14 april 2005. 
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dat de Staat zijn rol als contractspartner niet ten volle heeft kunnen benutten, niet bij de 
onderhandelingen omtrent de inhoud van de bestuursovereenkomsten en de verbintenissen, 
die dienden aangegaan te worden, noch bij de vaststelling van de middelen en de opvolging 
van de realisatie van de doelstellingen.891  

C. Goedkeuringsfase 

606. Goedkeuring door OISZ – Het voltallige beheersorgaan van de OISZ wordt formeel 
betrokken bij de totstandkoming van de bestuursovereenkomst op het moment van de 
goedkeuring van de bestuursovereenkomst. Het – al dan niet na de tweede onderhandelingen 
herwerkte – ontwerp van bestuursovereenkomst of van wijziging van bestuursovereenkomst 
wordt goedgekeurd door het voltallige beheerscomité, of – zoals door de wetgever genoemde 
– basisoverlegcomité, waarbij de stemming binnen het beheersorgaan verloopt volgens de 
regels die zijn bepaald in het huishoudelijk reglement van de betreffende OISZ. Ook hier 
ontbreekt de wettelijke verplichting terug te koppelen naar de andere OISZ of het College van 
administrateurs-generaal, zodat opnieuw geen garantie voor duidelijkheid, transparantie, 
eenvormigheid en rechtszekerheid op dit vlak bestaat. 

607. Quid bij afkeuring of niet goedkeuring? – Indien het beheerscomité in gebreke blijft om 
een in de wet opgelegde maatregel te treffen, kan de ‘voogdijminister’ zich in de plaats stellen 
van het beheerscomité; dit kan enkel na verzocht te hebben de maatregelen te nemen of de 
noodzakelijke handelingen te stellen.892 Deze specifieke vorm van dwangtoezicht geeft de 
minister de bevoegdheid in te grijpen bij falen, verzuim of onwil van het bestuurslichaam van 
de OISZ.893 Kan de bevoegde minister zich in de plaats stellen van het beheerscomité indien 
dit niet overgaat tot het onderhandelen omtrent een bestuursovereenkomst? En bestaat er een 
verschil wanneer het beheerscomité in gebreke blijft de bestuursovereenkomst goed te 
keuren? 

608. De aangeduide stemgerechtigde leden (tussenoverlegcomité) kunnen de invulling van 
het onderhandelen minimalistisch dan wel ruim benaderen. De minister heeft niet de 
beoordelingsbevoegdheid over de invulling van deze opdracht door het beheerscomité. 
Bovendien betreft de onderhandelingsbevoegdheid een bevoegdheid van een aantal 
stemgerechtigde leden en niet van het beheerscomité. Het lijkt in dit geval niet mogelijk dat 
de minister handelingen in het kader van de onderhandelingen stelt. De goedkeuring van de 
bestuursovereenkomst door het beheerscomité betreft daarentegen een duidelijk afgelijnde 
wettelijke opdracht van het (voltallig) beheerscomité, die in tegenstelling tot het 
onderhandelen omtrent de inhoud van de bestuursovereenkomst, niet op verschillende wijzen 
kan worden ingevuld. Een bezwaar tegen het dwangtoezicht in casu is dat de minister dan als 
vertegenwoordiger van de twee contractspartijen zou optreden wat een intern belangenconflict 
met zich brengt. 

                                                
891 REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 
3, http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf. 
892 Dit geldt met name wanneer de maatregel niet kan worden genomen of de handeling niet kan worden verricht 
omdat de voorzitter vaststelt dat gedurende twee vergaderingen over hetzelfde punt bij de stemming geen 
meerderheid is bereikt; art.21 Beheerswet Sociale Zekerheid. 
893 L. VENY, S. CASTELAIN en B. VERBEECK, Grondslagen van Publiek Recht, Brugge, Vanden Broele, 
2003, 432-433. 
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Het is juridisch onmogelijk dat één persoon met zichzelf, binnen zijn eigen vermogen een 
contract sluit en dat dus één en dezelfde persoon tegelijkertijd als schuldeiser en schuldenaar 
zou optreden. Quid als één persoon optreedt in twee onderscheiden hoedanigheden, 
bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van twee personen? Het burgerlijk recht voorziet niet in 
een algemene regel met betrekking tot dergelijke (mogelijke) belangenconflicten. De 
rechtsfiguur van de onmiddellijke vertegenwoordiging voorziet evenwel in de 
indeplaatsstelling van de wil van de vertegenwoordigde door de wil van de vertegenwoordiger 
waardoor kan worden verantwoord dat één persoon twee verschillende ‘willen’ tot uiting 
brengt, de respectieve wil van beide opdrachtgevers en dat door de overeenstemming van 
deze twee ‘willen’ een overeenkomst tot stand komt. Handelend in deze hoedanigheden kan 
de vertegenwoordiger juridisch gezien als twee afzonderlijke personen beschouwd worden. 
De overeenkomst, die tot stand komt door het samentreffen van twee overeenstemmende 
wilsuitingen, met het bijzondere kenmerk dat beide wilsuitingen worden verricht door één en 
dezelfde persoon, optredend in twee hoedanigheden, is dus juridisch mogelijk.894 Contracteert 
de vertegenwoordiger dan is de vertegenwoordigde niet gebonden, tenzij er a priori 

toestemming werd gegeven of de toestemming a posteriori bekrachtigd werd. 895.  

In casu gaat het om de vertegenwoordiging van de Staat en betreft het dus een organieke 
vertegenwoordiging. Het bijzondere hierbij is dat de vertegenwoordigde niet zelf kan 
handelen, tenzij door zijn organen. De vertegenwoordiging is dus noodzakelijk. Toch geldt 
volgens ERNST – op basis van de in zijn doctoraal onderzoek gevoerde rechtsvergelijkende 
analyse – dat doorgaans de belangenconflictenregeling voor alle vormen van 
vertegenwoordiging geldt, inclusief de organieke vertegenwoordiging. Opdat een 
overeenkomst met zichzelf in een dubbele hoedanigheid geldig zou zijn, is – naast de 
algemene geldigheidseisen, gesteld aan de overeenkomst – een bijzondere eis van 
veruitwendiging nodig: de vertegenwoordiger moet op een of andere wijze de totstandkoming 
van de overeenkomst kenbaar maken.896 De veruitwendiging van bestuursovereenkomst is 
geen probleem, aangezien zij schriftelijk wordt gesloten en zelfs gepubliceerd. Dwangvoogdij 
is bovendien een wettelijke regeling. Hieruit kan worden besloten dat, indien aan de andere 
contractuele geldigheidsvereisten is voldaan, deze overeenkomst geldig is. 

Probleem blijft dat een belangenconflict kan ontstaan; de persoon die beide wilsuitingen moet 
verrichten, ziet zich geconfronteerd met een conflict tussen de belangen van zijn beide 
opdrachtgevers. Met betrekking tot de bestuursovereenkomst treedt de minister enerzijds op 
als een orgaan van de Staat, waarbij zijn belang en het staatsbelang zouden moeten 
samenvallen en anderzijds als vertegenwoordiger van de OISZ, waarbij het – via de figuur 
van de vertegenwoordiging – verplicht is deze taak zorgvuldig en ter goeder trouw uit te 

                                                
894 Deze juridische mogelijkheid om een overeenkomst met zichzelf te sluiten zegt niets over de geldigheid van 
de overeenkomst. Er kan worden vastgesteld dat ondanks het ontbreken van een algemene regel met betrekking 
tot het contracteren met zichzelf in het Burgerlijk Wetboek, door het Hof van Cassatie een algemeen 
rechtsbeginsel werd erkend, dat een verbod inhoudt voor de lasthebber om zelf als wederpartij van de lastgever 
op te treden in de overeenkomst die hij voor de lastgever dient te sluiten (Cass. 7 december 1978, Arr.Cass. 
1978-79, 409).  
895 Gent 18 mei 1876, Pas. 1877, II, 15. P. ERNST, Belangenconflicten in naamloze vennootschappen, 
Antwerpen, Intersentia, 1997, 27-28, 51-53 en 90-92. 
896 P. ERNST, Belangenconflicten in naamloze vennootschappen, Antwerpen, Intersentia, 1997, 305-306. 
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voeren.897 Het belangenconflict brengt de onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van de 
zaak door de vertegenwoordiger in het gedrang. 

609. Kan een oplossing voor het beheerscomité dat enerzijds niet tot een gezamenlijke 
goedkeuring kan komen en anderzijds wil vermijden dat de minister in zijn plaats zal 
optreden, gevonden worden in het treffen van een interne regeling door de administrateur-
generaal de onderhandelingsbevoegdheid over te dragen? Artikel 10 Beheerswet Sociale 
Zekerheid bepaalt immers dat het beheerscomité de administrateur-generaal bepaalde 
bevoegdheden kan overdragen. Voor een vlottere gang van zaken kan het beheerscomité 
binnen de grenzen en voorwaarden die het vaststelt, de administrateur-generaal (en zijn 
adjunct) een deel van de hem verleende bevoegdheden en het ondertekenen van sommige 
stukken en brieven overdragen. Kan dit ook wanneer wettelijk wordt voorzien dat zowel het 
beheerscomité als de administrateur-generaal in een bepaalde procedure worden betrokken? 
De wet bepaalt immers dat de OISZ bij de onderhandeling van de bestuursovereenkomst 
wordt vertegenwoordigd door de stemgerechtigde beheerders, de persoon belast met het 
dagelijks bestuur en zijn adjunct. Het overdragen van de onderhandelings- en 
goedkeuringsbevoegdheid aan de stemgerechtigde beheerders aan de administrateur-generaal 
lijkt in te gaan tegen de ratio legis van de Beheerswet Sociale Zekerheid juncto de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. Indien dit toch wordt aanvaard, wordt 
hierdoor opnieuw afbreuk gedaan aan het – reeds in verval zijnde – paritair beheer.  

De tweede generatie van bestuursovereenkomsten bevatten de expliciete verbintenis van beide 
contractspartijen dat het principe van het paritair beheer wordt geëerbiedigd; hiermee lijkt 
deze bevoegdheidsoverdracht contractueel uitgesloten. 

610. Hernieuwing – Nu er voor alle OISZ bestuursovereenkomsten gesloten zijn, stelt zich 
dit probleem niet meer aangezien de jure oplossingen werden voorzien bij het uitblijven van 
de hernieuwing van de bestuursovereenkomst. Indien bij het verstrijken van een 
bestuursovereenkomst geen nieuwe bestuursovereenkomst in werking is getreden, wordt de 
van kracht zijnde bestuursovereenkomst van rechtswege verlengd tot op het ogenblik dat een 
nieuwe bestuursovereenkomst in werking is getreden. Dat is bijvoorbeeld gebeurd voor de 
eerste bestuursovereenkomsten, die afliepen eind 2005. 

Indien geen nieuwe bestuursovereenkomst in werking is getreden binnen een jaar na deze 
verlenging, kan de Koning, bij in ministerraad overlegd besluit, voorlopige regels vaststellen 
inzake de aangelegenheden geregeld door de bestuursovereenkomst. Deze regels zullen als 
nieuwe bestuursovereenkomst gelden tot het ogenblik dat een nieuwe bestuursovereenkomst 
in werking treedt.898 Artikel 8 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen verzekert 
hierdoor de continuïteit van de werking van de OISZ indien de onderhandelingen voor een 
nieuwe OISZ niet tijdig eindigen. Deze voorlopige maatregel houdt slechts een ultieme 
bewarende maatregel in, die is bedoeld om in noodgevallen de continuïteit van de dienst te 

                                                
897 Juridisch wordt er over belangen en belangenconflicten vaak gesproken in de vennootschapsreglementering; 
deze problematiek is echter veel ruimer (dan louter in de verhouding tussen de bestuurder en de 
vennootschap/aandeelhouders) en wordt in De Valks’ Juridisch Woordenboek gedefinieerd als “conflict tussen 
twee of meer belangen bij een en dezelfde persoon die handelt in twee of meer onderscheiden hoedanigheden 
(dubbelrol) of conflict van belangen dat zich kan voordoen wanneer een persoon bij een verrichting twee of meer 
andere personen vertegenwoordigt (dienen van twee heren)”  
898 Art. 8, § 2, derde lid Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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waarborgen en mag niet als gangbare praktijk worden beschouwd. De partijen moeten alles in 
het werk stellen om op tijd een nieuwe bestuursovereenkomst af te sluiten. 

611. Sluiten en goedkeuren bestuursovereenkomst – Na het afronden van de 
onderhandelingen, wordt de overeenkomst gesloten tussen de OISZ, vertegenwoordigd door 
het beheerscomité, en de Staat, vertegenwoordigd door de bevoegde minister(s) via de 
wilsovereenstemming dat het laatste ontwerp als definitieve tekst mag worden aanvaard. Het 
sluiten van de bestuursovereenkomst volstaat niet opdat deze in werking zou treden; dit 
gebeurt pas na de goedkeuring door de Koning, bij in ministerraad overlegd besluit. Het is de 
taak van de ministerraad te waken over de overeenstemming van de bestuursovereenkomst 
met het economisch, sociaal en financieel beleid.899 Zowel het goedkeuringsbesluit als de 
bestuursovereenkomst – als bijlage bij het besluit – worden bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad.900 

D. Herziening 

612. Herziening – De herziening van de bestuursovereenkomst kan gebeuren enerzijds op een 
eenvoudige wijze na de jaarlijkse toetsing en anderzijds via de procedure die moet worden 
gevolgd om de bestuursovereenkomst te sluiten. De eenvoudige herziening kan enkel nadat in 
de jaarlijkse toetsing vastgesteld wordt dat de gewijzigde omstandigheden een aanpassing 
noodzaken; deze aanpassing gebeurt met toepassing van in de bestuursovereenkomst 
vastgelegde objectieve parameters, die evenwel meestal ontbreken. De tweede 
bestuursovereenkomsten bevatten de verbintenis van de Staat dat werk zal worden gemaakt 
van een meer algemene vereenvoudigde herzieningsprocedure, aangezien de goedkeuring in 
de ministerraad en de publicatie in het Belgisch Staatsblad deze procedure nodeloos 
verzwaren. Publicatie van een wijziging is evenwel noodzakelijk gelet op de actieve 
openbaarheidsverplichting van zowel de Staat als de OISZ.  

613. Herziening bij beleidswissel? – In de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen ontbreekt een herzieningsbepaling bij de beleidswissel. De 
meerjarige cyclus van het beleid is afhankelijk van de regeerperiode en binnen deze periode 
(zij het in mindere mate) van interne postenwissels. In principe is een beleidswissel vooraf te 
plannen en zou de bestuursovereenkomst op de regeerperiode van de federale regering kunnen 
worden afgestemd. Men zou kunnen opteren om de bestuursovereenkomst aan de in principe 
vier jaar durende federale regeerperiode te koppelen. Bij een vroegtijdig einde van de 
regeerperiode loopt de bestuursovereenkomst dan ook ten einde, mits een overgangsperiode, 
waarin met de nieuwe minister en regeringscommissaris kan worden overgegaan tot het 
sluiten van een nieuwe bestuursovereenkomst. Dit is geen bevredigende en motiverende 
oplossing; wetende dat de bestuursovereenkomst elk moment ten einde kan lopen en dat dan 
een heel andere kant kan worden uitgegaan. In een periode van politieke crisis is het dan 
moeilijk de OISZ te motiveren te streven naar een zo goed mogelijke uitvoering van de 
bestuursovereenkomst.  

                                                
899 Art. 7, § 3 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
900 Het betreft hier de goedgekeurde bestuursovereenkomsten en niet het ontwerp van bestuursovereenkomst, 
zoals het opschrift van de tweede overeenkomst tussen de Staat en de HVKZ vermeldt (B.S. 8 december 2006, 
68639). 
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614. Bij een beleidswissel is het niet steeds houdbaar de regeringscommissaris, benoemd op 
voordracht van de aftredende minister, te behouden.901 De Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen bepaalt niets over de termijn waarvoor de 
regeringscommissarissen worden benoemd. Het is nochtans enerzijds noodzakelijk voor de 
goede uitvoering van de bestuursovereenkomst, de goede verstandhouding tussen de 
contractspartijen en het goede verloop van het toezichtsproces, dat deze benoeming geldt voor 
de loop van de bestuursovereenkomst. Dit is anderzijds moeilijk houdbaar indien deze periode 
niet samenvalt met een beleidscyclus, aangezien de regeringscommissaris optreedt als 
vertegenwoordiger van de minister en als gesprekspartner van de OISZ. Zeker indien in een 
volgende regeerperiode een ‘anders gekleurde’ minister bevoegd is voor sociale zekerheid en 
begroting, moet naar een oplossing – en minstens een goede informatie-overdracht – worden 
gezocht. 

615. Postenwissel – Een interne postenwissel binnen een beleidsperiode kan enerzijds de 
bevoegde minister en anderzijds de regeringscommissaris betreffen. Wat de interne 
postenwissel(s) van de betrokken minister betreft, moet binnen een zelfde 
‘beleidssamenstelling’ en regeerperiode worden vertrouwd op de verantwoordelijkheid van de 
vertrekkende en opvolgende minister om respectievelijk voldoende te informeren en het 
beleid verder te zetten. Men kan de periode waarvoor de bestuursovereenkomst wordt 
gesloten hier immers niet aan verbinden, aangezien het een niet in te schatten periode betreft. 
Gezien de beleidsvisie van de nieuwe minister in principe niet fundamenteel zal – of zou 
mogen – verschillen van deze van de aftredende minister, beide zijn immers uitvoerders van 
het vastliggende regeerakkoord, vormt een interne postenwissel in principe weinig probleem 
voor het verder (blijven) uitvoeren van de bestuursovereenkomst. Hierbij zal de opvolgende 
minister kunnen rekenen op de opgebouwde knowhow van de betrokken FODs en van de 
regeringscommissarissen. Het lijkt daarom ook aangewezen dat de door de oorspronkelijke 
minister aangestelde regeringscommissaris blijft functioneren. Een tweede – minder gunstige 
– oplossing in het geval de regeringscommissaris samen met de minister vertrekt, is een 
beroep te doen op de door de oorspronkelijke minister aangeduide plaatsvervanger.902 Het valt 
dus aan te bevelen dat de minister steeds naast de voordracht van een regeringscommissaris, 
ook een plaatsvervanger van deze regeringscommissaris aanstelt. 

616. FOD – De FOD is als ‘ondersteuning’ van de Staat als contractspartij een actor, die mee 
kan evolueren, samen met de OISZ en de bestuursovereenkomst. Dit is opnieuw een argument 
pro een formele plaats- en bevoegdheidsbepaling van de verschillende betrokken FOD’s in 
het proces (van het sluiten, naleven en hernieuwen) van de bestuursovereenkomst. Het is 
onmogelijk de beleidscyclus te voorspellen en het is niet wenselijk de bestuursovereenkomst 
een duurtijd te geven, die niet vaststaat. 

617. Het lijkt noodzakelijk dat een mogelijke herziening verplicht wordt bekeken wanneer de 
OISZ zich in de uitvoering van de bestuursovereenkomst geconfronteerd zien met nieuwe 
beleidsvoerders en een nieuw regeerakkoord. In deze situatie zou de OISZ, bij de ervaring van 

                                                
901 A. LEGRAIN, H. LARMUSEAU en T. AUWERS, “De bestuursovereenkomst: kansen en gevaren van een 
complexe omgeving”, B.T.S.Z. 2005, 440. 
902 De bevoegde minister is niet verplicht een dergelijke plaatsvervanger voor de regeringscommissaris aan te 
duiden; artikel 23, § 1, derde lid van de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen voorziet enkel in 
de mogelijkheid hiertoe. 
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de gewijzigde houding van de contractspartij, de mogelijkheid moeten hebben wijzigingen 
aan de bestuursovereenkomst voor te stellen. De nieuwe ministers zouden hierbij minstens 
verplicht moeten zijn – op korte termijn – onderhandelingen aan te gaan. Indien niet snel tot 
een bevredigend resultaat wordt gekomen, zou de OISZ de mogelijkheid moeten worden 
gegeven, de herziening van de bestuursovereenkomst te vragen. 

§3. Inhoudelijke bepalingen  

618. Algemeen – In deze paragraaf zal worden besproken welke inhoudelijke bepalingen een 
deel uitmaken van de bestuursovereenkomst. Het is hierbij niet de bedoeling om voor elke 
bestuursovereenkomst afzonderlijk op te sommen wat er in concreto overeengekomen is, 
maar wel om na te gaan welke soort verbintenissen in de bestuursovereenkomsten worden 
opgenomen en het belang van deze verschillende verbintenissen met het oog op het evalueren 
van dit sturingsinstrument. 

619. Wettelijk bepaalde inhoud – De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen 
bepaalt dat de bijzondere regels en voorwaarden waaronder een OISZ de opdrachten vervult 
die haar door de wet zijn toevertrouwd, worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Elke 
bestuursovereenkomst bevat903: 

- taken ter vervulling van de wettelijke opdrachten, 
- gekwantificeerde doelstellingen, 
- gedragsregels ten aanzien van het publiek, 
- meet- en opvolgingsmethoden, 
- berekeningswijze en vaststelling van de beheerskredieten, 
- berekeningswijze en vaststelling van het maximaal bedrag aan personeelskredieten 

voor statutaire ambtenaren, 
- positieve sancties, 
- oplossende maatregelen of negatieve sancties.904 

620. Deze opsomming van de aangelegenheden die in de bestuursovereenkomst worden 
opgenomen, is niet limitatief. Mits akkoord van beide partijen, kunnen andere 
aangelegenheden die de specifieke relatie tussen de Staat en de betrokken OISZ betreffen, 
eveneens worden opgenomen. Het is evenwel uitgesloten dat de bestuursovereenkomst 
bepalingen bevat met betrekking tot aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de 
Koning (zoals de vaststelling van het statuut van het personeel) of van de beheersorganen van 
de instelling (zoals de vaststelling van de personeelsformatie)905, dan wel van de wetgever. De 
bestuursovereenkomsten hebben immers enkel betrekking op de operationele werking van de 
OISZ. In die zin is dan ook de 'versterking' van het paritair beheer in de Belgische sociale 
zekerheid door de figuur van de bestuursovereenkomst eerder beperkt. 

                                                
903 Net zoals heel wat administratieve overeenkomsten heeft de wetgever zich voor de bestuursovereenkomsten 
geïnspireerd op het modelcontract van de Wet Economische Overheidsbedrijven. Dit modelcontract bevat 5 
grote onderverdelingen: (1) de concrete te vervullen taken, (2) de gekwantificeerde doelstellingen, (3) de 
methode om intern en extern de realisatiegraad van de overeenkomst na te gaan (boordtabellen), (4) de financiële 
aspecten (soms met berekeningswijze van de ‘beheerskredieten’) en (5) de gedragsregels. 
904 Art. 5, § 2 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. De Koning dient de inwerkingtreding van 
punt 7 en 8 (positieve en negatieve sancties) nog te bepalen. 
905 Verslag aan de Koning bij de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen, B.S. 30 april 1997, 
10471. 
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621. Staat – De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen zegt weinig over (de 
verplichting tot het opnemen van de) verbintenissen van de Staat. Er wordt enkel verwezen 
naar de verbintenis van de Staat in artikel 5, § 2, 5°, waarin wordt gesteld dat de 
bestuursovereenkomst ‘de berekeningswijze en de vaststelling van de beheerskredieten die 
voor de uitvoering van deze taken ter beschikking worden gesteld’ bevat. Toch bevatten al de 
bestuursovereenkomsten een onderdeel betreffende de verbintenissen van de Staat. Dit 
onderdeel is noodzakelijk om van een ‘overeenkomst’ te kunnen spreken.  

Met deze verbintenissen beperkt de Staat zichzelf niet in haar verordenende bevoegdheid. Zij 
heeft de grondwettelijke plicht om te allen tijde in het algemeen belang te kunnen optreden; 
bovendien kan zij hiertoe worden verplicht door een hogere overheid. Wanneer ze daarvoor te 
frequent privaatrechtelijke contracten moet verbreken, loopt zij het risico haar 
geloofwaardigheid te verliezen en contractueel aansprakelijk te worden gesteld. 

622. In wat volgt wordt de inhoud van de bestuursovereenkomsten toegelicht, steeds 
aangevuld met voorbeelden uit de eerste en/of tweede generatie van bestuursovereenkomsten. 
De juridische waarde van deze bepalingen, die als verbintenissen in de bestuursovereenkomst 
worden opgenomen, volgt in de volgende afdeling omtrent de juridische kwalificatie van de 
bestuursovereenkomst.  

A. Taken ter vervulling van de wettelijke opdrachten, gekwantificeerde doelstellingen en 

gedragsregels ten aanzien van het publiek  

1. Taken en gekwantificeerde doelstellingen 

623. Opdracht – In de eerste plaats worden in de bestuursovereenkomst de wettelijke taken 
van de OISZ gedefinieerd en ingevuld.906 De OISZ gaan de verbintenis aan hun 
basisopdrachten op een doeltreffende(re) wijze uit te voeren. Daarnaast kunnen opdrachten 
worden gevonden in de sociale zekerheid overschrijdende regelgeving, zoals de 
motiveringsplicht in de Wet Motivering Bestuurshandelingen, de actieve en passieve 
openbaarheidsverplichting in de Wet Openbaarheid Bestuur, de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur of de algemene zorgvuldigheidsplicht…  

624. Beheer van de OISZ – Een basisprincipe van de bestuursovereenkomsten is dat deze 
enkel betrekking hebben op het beheer van de instelling, niet op dat van de sector waarvoor de 
instelling bevoegd is. Het blijft uiteraard een bevoegdheid van de wetgevende macht om het 
beleid – en de invulling van dit beleid – via inhoudelijke regels te bepalen. Alleen wordt dit 
onderscheid niet altijd gemaakt in de bestuursovereenkomst. Zo belooft het RIZIV in de 
eerste bestuursovereenkomst het systeem van gedeeltelijke werkhervatting te evalueren en 
hervormingsvoorstellen te formuleren, of een verslag op te maken waarin de voorwaarden en 
voordelen van een overheveling van de herscholing naar de uitkeringsverzekering worden 
omschreven. Het gaat hier ongetwijfeld om nuttige taken, maar toch grotendeels over de 

                                                
906 De socialezekerheidswetgeving in het algemeen en de organieke wet van elke openbare 
socialezekerheidsinstelling in het bijzonder bepalen de opdrachten van elke instelling, waarvan de invulling in de 
bestuursovereenkomst nader wordt gepreciseerd. Zo zijn de wettelijke opdrachten van het RIZIV onder meer het 
beheren van de geneeskundige verstrekkingen die door de verplichte verzekering gedekt zijn en het toekennen 
van de uitkeringen en het controleren van de naleving van de wets- en verordeningsbepalingen door de 
zorgverleners en door de verzekeringsinstellingen. 
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inhoudelijke regeling terzake, waarbij evenwel melding kan worden gemaakt van de 
adviserende – en beleidsvoorbereidende – rol die ook aan de OISZ werd toegekend. 

Het is niet omdat een wettelijke verplichting niet werd opgenomen in de 
bestuursovereenkomst tussen de Staat en een OISZ dat deze niet verder moet worden 
uitgevoerd of dat deze minder belangrijk wordt geacht. Het is ter bevordering van de 
rechtszekerheid aan te bevelen dat voor de verschillende OISZ zou worden nagegaan welke 
wettelijke verplichtingen (nog) niet in de bestuursovereenkomst werden opgenomen, zodat 
minstens een exhaustieve lijst met alle taken in elke bestuursovereenkomst aanwezig is en dat 
de budgetten die aan de OISZ worden toegekend aan het vervullen van alle opdrachten 
tegemoet komen. 

625. Andere opdrachten? – De contractspartijen zijn niet limitatief gebonden aan de 
wettelijke opdrachten en kunnen zelf in de bestuursovereenkomst bijkomende opdrachten 
opnemen, waarbij steeds voor ogen moet worden gehouden geen afbreuk te doen aan de wet 
en de bevoegdheidsverdeling. 

- Zo verbindt de OISZ zich ertoe tijdig melding te maken van eender welke 
tekortkoming (bijvoorbeeld bij een instelling waarmee men samenwerkt), die tot 
gevolg heeft dat er nadeel kan worden berokkend aan de sociaal verzekerden. 

- Een bijkomende verbintenis die belangrijk is voor de sociaal verzekerden is deze 
waarin de OISZ zich verbindt tot het opstellen van doorzichtige en eenvormige 
objectieve criteria bij het invullen van een beoordelingsmarge (bijvoorbeeld in de 
eerste bestuursovereenkomst tussen DOSZ en de Staat).  

- De eerste bestuursovereenkomst met het RIZIV bevatte dan weer een aantal 
‘krachtlijnen’ die bijzondere aandacht verdienen bij de uitoefening van de opdrachten, 
zoals de medewerking aan de ontwikkeling van informatie en van de middelen nodig 
voor onder meer de verbetering van de administratieve dienstverlening aan de 
gebruikers. Deze krachtlijnen tonen dan wel de bereidwilligheid tot een bijzondere 
inspanning over te gaan, nadeel is dat door de titel ‘krachtlijnen’ de juridische waarde 
van deze bepalingen onduidelijk wordt. Als zij al gezien kunnen worden als 
verbintenissen, moeten zij als inspanningsverbintenissen worden gekwalificeerd. 

- In de tweede bestuursovereenkomst tussen de Staat en de RVA wordt bepaald dat 
indien de directeur van het werkloosheidsbureau door de sociaal verzekerde 
rechtstreeks of via de uitbetalingsinstelling of de werkgever schriftelijk om informatie 
wordt verzocht met betrekking tot een concrete situatie waarin hij over een 
appreciatieruimte beschikt, hij een schriftelijk voorafgaandelijk akkoord zal geven 
omtrent de behandeling die hij zal geven, ingeval deze situatie zich in werkelijkheid 
zou voordoen. Dat is een wat vreemde opdracht, die in elk geval voor werkgever en 
sociaal verzekerde tot een verhoogde rechtszekerheid aanleiding zal geven. 

- Bij de opsomming van taken neemt de kwaliteit van de dienstverlening (ten opzichte 
van de sociaal verzekerde of een andere doelgroep) een bijzondere plaats in. De 
meeste instellingen gaan zo bijvoorbeeld de verbintenis aan om de sociaal verzekerden 
(of een andere doelgroep, zoals de actoren in de medische sector, de regering…) 
sneller en beter te dienen.907 

                                                
907 A. LEGRAIN, H. LARMUSEAU en T. AUWERS, “De bestuursovereenkomsten: kansen en gevaren van een 
complexe omgeving”, B.T.S.Z. 2005, 418. 
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626. Gekwantificeerde doelstellingen – Aan de verschillende taken worden een of meer 
doelstellingen verbonden, die numeriek zijn vertaald. Door het opnemen van 
gekwantificeerde doelstellingen in de bestuursovereenkomst verbindt de OISZ zich ertoe bij 
de uitvoering van de toevertrouwde – en in de bestuursovereenkomst opgenomen – taken de 
hieraan verbonden doelstellingen na te streven. De doelstellingen zouden (in overleg) door de 
twee contractspartijen dienen vastgesteld te worden; de facto gebeurt dit door de OISZ die 
zichzelf een aantal geconcretiseerde doelstellingen voorschrijft. 

De door het Rekenhof aangehaalde problemen met betrekking tot de doelstellingen van de 
eerste generatie van bestuursovereenkomsten, namelijk dat heel wat doelstelling werden 
bepaald zonder een te bereiken streefdoel of moeilijk dan wel niet meetbaar of op een 
dubbelzinnige wijze geformuleerd zijn908, lijken voor het grootste deel opgelost in de tweede 
generatie bestuursovereenkomsten. 

627. Vergelijking – Hoewel een aantal opdrachten overlappen voor verschillende OISZ en de 
krachtlijnen opgenomen in de eerste bestuursovereenkomst tussen bijvoorbeeld het RIZIV en 
de Staat als algemeen geformuleerde krachtlijnen voor elke OISZ zouden kunnen – en zelfs 
moeten – worden geformuleerd, is er weinig eenvormigheid tussen de opdrachten opgenomen 
in de verschillende bestuursovereenkomsten. Dit komt de duidelijkheid niet ten goede. 
Minstens de taken die gelijk lopen of vergelijkbaar zijn, dienen op een gelijke dan wel 
vergelijkbare wijze geformuleerd te worden. Bovendien moeten de gemeenschappelijke taken 
voor de verschillende OISZ parallelle – en vergelijkbare – doelstellingen bevatten. Dit is 
voorlopig nog niet (steeds) het geval. Om tot een daadwerkelijke evaluatie te komen, is een 
vergelijking tussen de verschillende OISZ – rekening houdend met de verschillende 
beheersbudgetten – noodzakelijk. Hierbij is een taak weggelegd voor het College van 
administrateurs-generaal: het bewaken van de eenvormigheid van de gemeenschappelijke 
taken en de eenvormigheid – of vergelijkbaarheid – in de vertaling van de 
gemeenschappelijke taken in gekwantificeerde doelstellingen. Nadeel van het College is dat 
dit bestaat uit deze betrokkenen die worden geëvalueerd op basis van het behalen van de 
doelstellingen in de bestuursovereenkomst. Als alternatief had gekozen kunnen worden voor 
de FOD in samenwerking met de administrateurs-generaal en/of het tussenoverlegcomité of 
het College van regeringscommissarissen.  

Zeker indien de middelen worden afgestemd op het al dan niet bereiken van doelstellingen 
opgenomen in de bestuursovereenkomst, moet er inhoudelijke overeenstemming zijn, 
minstens wat betreft de algemene en overlappende taken/doelstellingen en dient er wat de 
specifieke taken/doelstellingen betreft een minimale kwaliteitsgarantie te komen met toezicht 
door de overheid.909 De opdrachten en de doelstellingen zouden dus best in een 
gestandaardiseerde vorm worden gegoten; een opdracht voor de wetgever. 

                                                
908 REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 
28, http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf. 
909 Waarbij men waakzaam moet zijn voor de overdreven toename van het aantal doelstellingen en indicatoren. 
In Frankrijk beklemtoonde het Rekenhof dat de doelstellingen en de meetindicatoren vaak te talrijk of te 
complex zijn, wat contraproductieve gevolgen heeft en de strategische hoofdlijnen verdwijnen tussen de andere 
doelstellingen (C. BIGOT, “De contractualisering in Frankrijk”, B.T.S.Z. 1995, 509). 
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628. Bestuursplan – Niet de bestuursovereenkomst, maar het bestuursplan bepaalt hoe de 
realisatie van de doelstellingen, verbonden aan de opdrachten, zal worden nagestreefd.910 Elke 
OISZ dient op de datum van de inwerkingtreding van de bestuursovereenkomst te beschikken 
over een bestuursplan; in dit plan moeten de doelstellingen en de strategie van de OISZ op 
korte termijn bepaald zijn met het oog op de verwezenlijking van de in de 
bestuursovereenkomst bepaalde algemene doelstellingen. Het bestuursplan bevat de volgende 
elementen: de operationalisering op jaarbasis van de taken vervat in de bestuursovereenkomst, 
met onderscheid tussen continuïteitstaken en verbeterprojecten voor het komende jaar; de 
aanduiding van de primaire verantwoordelijke afdeling(en) voor elke taak; de planning van de 
uit te voeren taken.911 Dit plan is bij uitstek het document waarin de instelling haar eigen 
doelstellingen bepaalt per dienst en per taak. De (definitieve) tekst van het bestuursplan moet 
voor overleg worden voorgelegd aan het beheerscomité of de gemandateerde leden van dit 
beheerscomité. Er wordt niet bepaald wie dit document opmaakt (de wet spreekt van de 
OISZ). Uit het feit dat deze bevoegdheid niet door de wet aan de administrateur-generaal 
wordt toegekend, kan worden afgeleid dat het (de in het kader van de bestuursovereenkomst 
gemachtigde afgevaardigden van) het beheerscomité (zijn) is (die) dat minstens het 
bestuursplan moet(en) goedkeuren. In de praktijk zal het de administrateur-generaal zijn, die – 
al dan niet samen met het gedeeltelijke dan wel voltallige beheerscomité – het bestuursplan 
opstelt en voor overleg voorlegt aan het beheerscomité. 

629. Gelet op de doelstelling van dit instrument moet worden aangemoedigd dat het 
bestuursplan steeds voor een korte periode wordt opgemaakt, geëvalueerd en herzien. Niet 
alleen de duur van het bestuursplan, maar ook de (juridische) betekenis die eraan wordt 
gegeven, verschilt sterk tussen de OISZ: een aantal instellingen beschouwen de 
bestuursplannen terecht als een puur intern document; andere zien de bestuursplannen als 
aanvullingen op de bestuursovereenkomsten (contra legem) en een manier om de 
bestuursovereenkomst op een eenvoudige wijze aan te passen (zonder de formele 
herzieningsprocedure te doorlopen). De FOD Sociale Zekerheid formuleert bij dit verschil in 
visie de opmerking dat moet nagegaan worden wat de (juridische) plaats is van dit instrument 
en of het bestuursplan kan worden ingeschakeld om de bestuursovereenkomst op een 
eenvoudigere en dynamischere wijze aan te passen en bij te sturen.912 Het lijkt echter niet 
nodig dat de wetgever of de uitvoerende macht een ‘visie’ op het bestuursplan opmaakt; uit de 
wet valt duidelijk af te leiden dat het gaat om een verplicht op te stellen, intern 
werkdocument, dat aangeeft hoe de taken intern zullen worden uitgeoefend, om de 

                                                
910 In het globaal syntheseverslag wordt vastgesteld dat een aantal instellingen gekozen heeft de 
bestuursovereenkomst op een meer strategisch niveau in te vullen en dit verder te operationaliseren in hun 
bestuursplan. Andere OISZ hebben hun bestuursovereenkomst ingevuld met zeer concrete operationele 
doelstellingen, die slechts in beperkte mate verder werden uitgewerkt in het bestuursplan. Het is duidelijk dat bij 
een meer geoperationaliseerde bestuursovereenkomst de druk om deze regelmatig aan te passen groter zal zijn. 
De aangewezen invulling van de bestuursovereenkomst zal dan ook bepaald moeten worden in functie van de 
mate waarin de bestuursovereenkomst als een dynamisch werkinstrument kan worden ingevuld. (FOD 
SOCIALE ZEKERHEID, Globaal syntheseverslag over de uitvoering van de bestuursovereenkomsten 2002-

2004, 28 mei 2004, 17, 
http://socialsecurity.fgov.be/NL/nieuws_publicaties/publicaties/workingpapers/WP_2.pdf). Er is een duidelijke 
vooruitgang in de operationalisering van de doelstellingen in de tweede generatie van bestuursovereenkomsten. 
911 Art. 10 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
912 FOD SOCIALE ZEKERHEID, Globaal syntheseverslag over de uitvoering van de bestuursovereenkomsten 

2002-2004, 28 mei 2004, 14-15, 
http://socialsecurity.fgov.be/NL/nieuws_publicaties/publicaties/workingpapers/WP_2.pdf. 



 313 

overeengekomen doelstellingen te bereiken of na te streven. Een andere interpretatie zou tot 
rechtsmisbruik kunnen leiden. Indien het bestuursplan wordt gebruikt als ‘aanvulling’ op de 
bestuursovereenkomst gaat het niet meer om een ‘operationeel intern plan’, maar om een 
bijkomende overeenkomst aan de bestuursovereenkomst, die moet voldoen aan al de eisen 
waaraan de bestuursovereenkomst zelf dient te voldoen.  

2. Gedragsregels ten aanzien van het publiek 

630. Gedragsregels – Naast de taken en de gekwantificeerde doelstellingen bevat elke 
bestuursovereenkomst een aantal gedragregels ten aanzien van het publiek, zoals het 
informeren van de burger via websites en brochures913, de verplichte openingsuren van 
loketten of regels betreffende leesbaarheid van formulieren. het streven naar administratieve 
vereenvoudiging914, het onthaal915, een klachtmogelijkheid916, de motivering van 
administratieve beslissingen… 

Binnen de gedragsregels zijn een aantal gemeenschappelijke en eenvormige principes 
uitgewerkt, die in alle bestuursovereenkomsten worden opgenomen of waarvan men minstens 
de geest terugvindt in elke overeenkomst. Het gaat om algemene bepalingen, die preciseren 
dat de verbintenissen in de bestuursovereenkomst geen afbreuk doen aan de verplichting van 
de OISZ om de diverse wettelijke en reglementaire teksten na te leven, die algemene 
richtlijnen bevatten met betrekking tot de rechtsverhouding tussen de OISZ en de sociaal 
verzekerden, zoals de Wet Motivering Bestuurshandelingen, de Wet Handvest Sociaal 
Verzekerde, de Wet Openbaarheid Bestuur, het Handvest van de gebruiker van een openbare 
dienst. Net zo goed andere – niet vermelde – dwingende reglementering dient te worden 
gerespecteerd in de betreffende rechtsverhouding, zoals bijvoorbeeld de privacy en de gelijke 
behandeling.  

631. Evaluatie – De invulling van de gedragsregels ten aanzien van het publiek gebeurt min 
of meer gelijklopend voor de verschillende bestuursovereenkomsten, maar met een 
verschillende intensiteit. Zo valt in de tweede bestuursovereenkomst met de RKW te lezen dat 
“telkens een gezin aanspraak zou kunnen maken op een voordeliger recht op gezinsbijslag, 
aan de betrokkenen uit eigen beweging informatie op maat wordt verstrekt hetzij volledig op 
eigen initiatief, hetzij bijkomend aan een vraag om inlichtingen, om dit voordeel ook effectief 
te realiseren”. In vergelijking met de RKW blijft het FAO erg vaag in verband met de 
informatieverschaffing – net zoals in de andere gedragsregels – waarbij verwezen wordt naar 
een uitgegeven informatiebrochure en de website. De bestuursovereenkomst met het RIZIV 
bevat dan weer geen expliciet onderdeel met gedragsregels; maar deze zijn wel terug te 
vinden in andere onderdelen. Zo valt onder de titel strategische domeinen te lezen dat “met 
het oog op het imago […] het RIZIV zich ertoe verbindt de externe communicatie te 

                                                
913 Zo bepaalt de bestuursovereenkomst tussen de DOSZ en de Staat dat in uitvoering van de 
informatieverplichting opgenomen in het Handvest de verbintenis wordt aangegaan om kosteloos zowel 
beknopte folders als een meer uitgebreide folder ter beschikking van de werkgevers, werknemers en 
zelfstandigen te stellen (art. 24). 
914 Door zijn werkprocedures te moderniseren en zijn formulieren te vereenvoudigen zal het RIZIV de 
behandelingstermijnen van zijn dossiers inkorten en zal de communicatie met zijn gebruikers verbeteren. 
915 Het RIZIV verbond er zich in de eerste bestuursovereenkomst toe de toegang tot de gebouwen te 
vergemakkelijken voor personen met een handicap. 
916 Bv. artikel 24 van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Staat en de HVKZ. 
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verbeteren […]. Met betrekking tot de doeltreffendheid van ons onthaal (snelheid om een 
correct antwoord te krijgen); zal het RIZIV het bestaande call-center indien nodig uitbreiden 
tot alle diensten die een groot aantal telefonische oproepen moeten verwerken.” 

Er worden geen gekwantificeerde doelstellingen aan de gedragsregels verbonden zodat 
opvolging en evaluatie moeilijk zijn.  

632. Er zou hier opnieuw een overkoepelende instantie moeten instaan voor het toezicht op 
de gelijkvormigheid van parallelle gedragsregels en evenwaardigheid van de verschillende 
beoogde gedragsregels voor de verschillende OISZ. Gezien deze gedragsregels erg 
vergelijkbaar zijn voor de verschillende bestuursovereenkomsten, is het noodzakelijk dat de 
naleving wordt gemeten aan de hand van eenduidig vastgelegde methodes. Een eenvormige 
meet- en opvolgingsmethode ontbreekt voorlopig nog.917 Opdat resultaten kunnen worden 
vergeleken, dienen in de meting van het behalen van de doelstellingen ook de doelmatigheid 
(de middelen moeten zo rationeel mogelijk worden gebruikt om de doelstellingen zo veel 
mogelijk te realiseren) en de zuinigheid betrokken te worden.918

 

B. Taken van de Staat 

1. Berekeningswijze en vaststelling van de beheers- en de personeelskredieten 

633. Kredieten – In het algemeen wordt de bestuursovereenkomst beschouwd als bestaande 
uit twee grote delen: een inhoudelijk deel, waarin de taken, de doelstellingen en de 
gedragsregels zijn opgenomen, en een financieel deel met bepalingen omtrent de beheers- en 
de personeelskredieten. De overeenkomst legt de beheerskredieten vast, die worden voorzien 
voor de uitvoering van de opdrachten van de instelling; het gaat om deze kredieten waarover 
de instelling beschikt voor de vervulling van de in de bestuursovereenkomst omschreven 
taken.919 De beheerskredieten omvatten de werkings-, investerings- en personeelskredieten en 
hebben betrekking op de hele periode waarvoor de bestuursovereenkomst werd gesloten. 
Hoewel dit als een apart onderdeel vermeld staat in de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen worden de beheerskredieten en de personeelskredieten920 samen 
opgenomen in het financiële luik van de bestuursovereenkomst. 

                                                
917Er is enkel een sectorale meting of opvolging. Bv. Compass-instrument van de RVP (http://www.vlaams-
ook.be/file?fle=2837). 
918 A. LEGRAIN, H. LARMUSEAU en T. AUWERS, “De bestuursovereenkomst: kansen en gevaren van een 
complexe omgeving”, B.T.S.Z. 2005, 439. 
919 Voor dit laatste worden aparte budgetten vastgesteld. Verslag aan de Koning bij K.B. 7 april 1997 houdende 
maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met 
toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 
vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels, B.S. 30 april 1997. 
920 De kredieten worden in één luik behandeld, maar blijven wel afzonderlijk toegekend. Gezien de aanstelling 
van statutaire ambtenaren door een OISZ pensioenlasten op lange termijn in hoofde van de Staat met zich brengt, 
is het belangrijk dat de OISZ aan de Staat waarborgt dat een bepaald maximumbedrag aan personeelskredieten 
met betrekking tot statutaire ambtenaren niet overschreden wordt. Er werd geopteerd deze garantie in het 
instrument van de bestuursovereenkomst op te nemen. Indien aan de personeelsbehoeften van een instelling niet 
kan voldaan worden binnen het kader van deze maximale kredieten, kan deze instelling contractuele 
personeelsleden in dienst nemen ten laste van de resterende beheerskredieten. Het is evenwel de bedoeling dat de 
bestuursovereenkomst voldoende personeelskredieten voor statutair personeel voorziet om te voldoen aan de 
vaste personeelsbehoefte van de instelling. De tewerkstelling van contractuele personeelsleden dient een 
uitzondering te blijven (Verslag aan de Koning bij K.B. 7 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de 
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634. Begrotingscyclus – Een belangrijke cyclus waarbinnen de verbintenis bestaat, is de 
begrotingscyclus, die gekenmerkt wordt door frequente aanpassingen binnen de 
begrotingsannualiteit. Voor het vaststellen van de beheerskredieten zijn de partners bij de 
bestuursovereenkomst afhankelijk van de begroting. Ook de naleving van de financiële 
verbintenissen door de Staat hangt deels af van de federale begroting. De begrotingscyclus 
sluit aan bij de beleidscyclus, zij het dat de begroting afhangt van de wetgevende en niet de 
uitvoerende macht: de Kamer van Volksvertegenwoordigers is immers exclusief bevoegd 
inzake de jaarlijkse goedkeuring van de staatsbegroting en –rekeningen.921 De begroting en de 
rekeningen moeten ieder begrotingsjaar worden goedgekeurd, wat wil zeggen dat de ministers 
die de Staat vertegenwoordigen bij het onderhandelen over en sluiten van de 
bestuursovereenkomst, niet met zekerheid de middelen voor de volgende vier jaar kunnen 
vastleggen. De middelen die de Staat in de bestuursovereenkomst vastlegt, lijken dus als een 
inspanningsverbintenis te bestaan: de minister engageert zich om zich in te spannen om in de 
begroting een plaats voor de overeengekomen middelen te bekomen. 

635. Vaststellen beheerskredieten – Er duiken twee problemen op bij het vaststellen van de 
beheerskredieten, enerzijds de moeilijke afstemming met de federale begroting en anderzijds 
het moeilijk loslaten van de historische bepaling van de kredieten door de Staat. Een probleem 
bij het vaststellen van het beheerskrediet voor de OISZ voor de periode waarvoor de 
bestuursovereenkomst loopt, is dat men niet buiten de begroting kan. Bij het onderhandelen 
over de tweede generatie bestuursovereenkomsten werd vanuit een aantal OISZ de vraag 
gesteld om vóór het begrotingsconclaaf de onderhandelingen omtrent de middelen minstens te 
starten. In de praktijk is dit opnieuw niet – of slechts marginaal – gebeurd. Het kan daarom 
aangewezen zijn in de bestuursovereenkomst te stipuleren dat de bestuursovereenkomst reeds 
gesloten wordt voor het begrotingsconclaaf en dat de goedkeuring van de begroting de 
opschortende voorwaarde is. Het staat partijen vrij een bepaalde voorwaarde als opschortend 
– of ontbindend – te stipuleren.922  

Een tweede probleem werd bij de evaluatie van de uitvoering van de eerste 
bestuursovereenkomsten opgemerkt door het Rekenhof: “de middelen voor de OISZ werden 
niet bepaald naargelang van de verwachte resultaten of de goede uitvoering van de 
opdrachten. Ook ontbrak in de meeste instellingen informatie over de kosten om de 
opdrachten te verwezenlijken”923. De middelen werden berekend op basis van 
begrotingskredieten die in 2000 door elke OISZ werden uitgegeven en waarop de regering een 
dubbele verhogingsfactor heeft toegepast, namelijk de gezondheidsindex en de groeivoet van 

                                                                                                                                                   
responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet 
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels, 
B.S. 30 april 1997, 10472). 
921 Art. 74, 4° en art. 174 Grondwet. 
922 Het betreft een toekomstige gebeurtenis, die zich buiten de contactuele verbintenissen moet situeren en een 
bijkomstig of toevallig karakter hebben. Hiermee wordt bedoeld dat de nakoming of niet-nakoming van een van 
de verbintenissen waartoe partijen zich hebben verbonden, niet tot een opschortende voorwaarde kan verheven 
worden. De voorwaarde moet toevallig – afhangend van het louter toeval en geenszins in de macht van de 
schuldenaar of de schuldeiser zijn (art. 1169 B.W.) of gemengd – tegelijk afhangen van de wil van een van de 
contractspartijen en van de wil van een derde (art. 1171 B.W.) – of eenvoudig potestatief – afhangend van de wil 
van een van de contractspartijen, maar ondanks zij in de macht is van de debiteur, toch afhangt van bijkomende 
factoren – zijn (W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 313-314). 
923 REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 
7, http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf. 
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de uitgaven die de regering had bepaald in het kader van het stabiliteitspact.924 Dit in 
tegenstelling tot de ‘contractsmoraal’ die impliceert dat de middelen die aan de OISZ worden 
toegekend, worden berekend op basis van de doelstellingen die de bestuursovereenkomst 
oplegt.925 

636. Naleven verbintenis – Er zou moeten worden gegarandeerd dat voor de periode van de 
bestuursovereenkomst, de beloofde middelen de juiste bestemming zullen krijgen. De 
naleving van de financiële verbintenis van de Staat is niet alleen afhankelijk van de begroting, 
maar is sterk afhankelijk van de politieke coalitie op dat moment, die kan verschillen van de 
politieke coalitie op het moment dat de bestuursovereenkomst werd gesloten.926 Indien het 
niet mogelijk is de financiële verbintenis na te leven – onder meer veroorzaakt door de 
scheiding der machten – zou een herziening van de bestuursovereenkomst moeten 
plaatsvinden. De te behalen doelstellingen moeten kunnen worden aangepast indien de 
middelen lager zijn dan oorspronkelijk overeengekomen. Dit probleem werd duidelijk ervaren 
in de uitvoering van de eerste generatie bestuursovereenkomsten. De Staat verbindt er zich in 
de tweede bestuursovereenkomsten dan ook toe zo snel mogelijk de OISZ en de 
regeringscommissaris de beslissing genomen tijdens het begrotingsconclaaf mee te delen 
zodat, indien men zich in de onderhandelingsfase bevindt, een aanpassing aan het ontwerp 
van overeenkomst kan worden gedaan en indien de partijen zich in de uitvoering van de 
overeenkomst bevinden, dat zo snel mogelijk gezocht kan worden naar een oplossing. 

637. Voorstellen – Een mogelijke oplossing kan worden gevonden door in de 
bestuursovereenkomst reeds een onderscheid te maken tussen primaire en secundaire 
doelstellingen, waarbij de secundaire doelstellingen als eerste geschrapt of uitgesteld worden 
indien niet de overeengekomen middelen uit de begroting kunnen worden gehaald. 

638. Een tweede, meer tijdsintensieve, oplossing is de herziening van de 
bestuursovereenkomst. Hier komt opnieuw de nood aan een soepele herzieningsprocedure 
naar boven; er is nood aan een specifieke oplossing voor het feit dat minder beheerskredieten 
worden toegekend dan oorspronkelijk in de bestuursovereenkomst overeengekomen. Een 
specifieke (snelle) herzieningsprocedure bij van de overeengekomen middelen afwijkende 
begrotingen, zou moeten worden bepaald in de wet zelf. De Staat heeft zich in de tweede 
bestuursovereenkomsten dan ook verbonden een overleg op te starten met de OISZ om een 
nieuwe wijzigingsprocedure uit te werken die alle partijen bevalt; deze vage verbintenis lijkt 

                                                
924 M. STASSART en C. DE VISSCHER, “Theoretische grondslagen van de invoering van de 
bestuursovereenkomsten in de OISZ”, B.T.S.Z.2005, 405.  
925 Daartoe moeten binnen de OISZ instrumenten voor beheerscontrole worden ingevoerd (analytische 
boekhouding of systeem van kostencalculatie) zodat ze rekenschap kunnen afleggen over de zuinigheid en de 
efficiëntie van het geheel van hun activiteiten. De bestuursovereenkomsten kunnen [aldus] enkel als grondslag 
dienen om de middelen vast te stellen op voorwaarde dat ze voldoende kwalitatief zijn. Ze moeten ook de 
totaliteit van de activiteiten van de OISZ dekken (REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare 

instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 9 en 23, 
http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf). 
926 QUERTAINMONT merkt hierbij op dat “il faut souligner que notre régime de sécurité sociale ne peut plus, en 
raison de son ampleur et de son impact, être considéré comme un phénomène socio-économique isolé : il est 
devenu un instrument de politique économique générale, spécialement par le biais de la redistribution des 
revenus, de la croissance du revenu national ou de la politique de l’emploi” (P. QUERTAINMONT, “La 
technique du “contrat d’administration” en vue de responsabiliser les organismes de sécurité sociale: panacée ou 
placebo?”, A.P.T. 1999, 290). 
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geen garantie dat snel werk wordt gemaakt van deze nieuwe herzieningsprocedure. Beter was 
dat de Staat zich verbond vóór een bepaalde datum een voorstel tot eenvoudige 
herzieningsprocedure uit te werken, dan wel deze opdracht te geven aan bijvoorbeeld het 
Comité van administrateurs-generaal en hierop volgend een overlegronde te organiseren.  

639. Een derde oplossing kan worden gevonden in de figuur van de opschortende voorwaarde 
en de verbintenis met tijdsbepaling.  

Terwijl de voorwaarde hangt, is de schuldenaar van de verbintenis onder opschortende 
voorwaarde niets verschuldigd. De schuldenaar mag niets ondernemen om de normale 
vervulling van de voorwaarde te verhinderen. De rechtspraak ziet hierin vaak een positieve 
loyaliteitsverplichting van de schuldenaar die, voor de verwezenlijking van de voorwaarde, de 
inspanning moet leveren die men in redelijkheid van hem mag verwachten.927 Indien de 
voorwaarde in vervulling gaat, heeft deze verwezenlijking terugwerkende kracht tot de dag 
waarop de voorwaardelijke verbintenis is aangegaan.928 Van de hinderlijke regel dat al wat 
‘pendente conditione’ is verricht, moet worden ongedaan gemaakt, kan contractueel worden 
afgeweken. Indien de voorwaarde niet in vervulling gaat, gaat de voorwaardelijke verbintenis 
teniet. Handelingen die voordien werden verricht, blijven definitief geldig.  

De verbintenis met tijdsbepaling is de verbintenis, waarvan de uitvoering of de uitdoving 
afhankelijk is gemaakt van een toekomstige, doch zekere gebeurtenis. De tijdsbepaling kan 
opschortend of uitdovend/ontbindend zijn. In een verbintenis met opschortende tijdsbepaling, 
zullen de rechten en plichten voortvloeiend uit deze verbintenis in elk geval uitwerking 
hebben. Het recht bestaat, al kan de prestatie nog niet worden opgevorderd. Het recht is enkel 
niet opeisbaar.929 Aangezien de bestuursovereenkomst een overeenkomst met meerdere 
verbintenissen is, kan worden aanvaard dat de tijdsbepaling de goedkeuring van de 
begrotingswet is en dat de inhoud van de begrotingswet de opschortende voorwaarde van een 
aantal bepalingen van de bestuursovereenkomst is. 

640. Ten slotte kan via de goedkeuring van de overeenkomsten in het parlement een ruimere 
financiële garantie worden toegekend, aangezien het parlement ook over de begroting beslist 
en hierbij moet rekening houden met de door hem bekrachtigde overeenkomst.930 Een 
parlementaire goedkeuring verzwaart de overeenkomst echter overmatig en ontneemt nog 
meer het contractueel karakter aan de bestuursovereenkomst. 

641. Evaluatie – De centrale plaats die de financiële ondersteuning door de Staat van de 
OISZ innam in de voogdijrelatie tussen de Staat en de OISZ, blijkt nog steeds te bestaan in de 
contractsverhouding. Dit is logisch, aangezien de wetgevende macht de begroting stemt en de 

                                                
927 Bv. Bergen 26 februari 1997, Rev.not.b. 1998, 155; Luik 17 december 1991, J.T. 1992, 369; Cass. 8 
september 1989, Arr. Cass. 1989-1990, 24. 
928 Art. 1179 B.W. 
929 De wet duidt twee gevallen aan waarbij de schuldenaar het voordeel van de opschortende termijn verliest. De 
vordering wordt daardoor onmiddellijk eisbaar: (1) wanneer de schuldenaar de bijzondere zekerheden die aan de 
schuldeiser bij wet of overeenkomst zijn verstrekt, door zijn schuld vermindert; (2) wanneer de schuldenaar 
failliet wordt verklaard of hij in een door de rechtbank erkende staat van kennelijk onvermogen verkeert (art. 
1188 B.W.; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 317-318). 
930 Dit zijn een aantal aanbevelingen die het Rekenhof in het kader van een onderzoek naar de 
beheersovereenkomsten met Vlaamse openbare instellingen heeft geformuleerd. Een aantal van deze 
vaststellingen gelden ook voor de figuur van de bestuursovereenkomst op federaal niveau. 
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OISZ hieruit een deel krijgen. Toch had men van het ‘contractmanagement’ meer mogen 
verwachten op dit gebied. In de eerste plaats door het duidelijk koppelen van budgetten aan 
taken en doelstellingen, waarbij opnieuw de nood aan gelijke en vergelijkbare doelstellingen 
en indicatoren tussen bestuursovereenkomsten duidelijk wordt. Vervolgens door de 
afdwingbaarheid van de naleving van de financiële verplichting van de Staat, of minstens een 
snelle herzieningsprocedure waaraan de Staat verplicht wordt mee te werken op zeer korte 
termijn, startend op het moment dat de financiële onmogelijkheid de verbintenis na te leven 
duidelijk wordt. Een alternatieve oplossing bestaat in Franse recht: de contractspartijen 
hebben de mogelijkheid over te gaan tot een jaarlijks contractueel ‘bijvoegsel’ bij de 
overeenkomst in functie van de jaarlijkse ‘socialezekerheidsbegrotingswet’.931

 

2. Andere taken van de Staat? 

642. Staatstaken – De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen bepaalt verder 
niets over de taken van de Staat. Het lijkt nochtans dat – opdat nog daadwerkelijk van een 
(bestuurs)overeenkomst kan worden gesproken – ook de Staat aan verbintenissen moet 
voldoen. Hierbij moet evenwel rekening worden gehouden met het feit dat het financiële luik 
ook verbintenissen inhoudt voor de Staat, zonder dat dit expliciet bepaald wordt: als partner 
moet de Staat de OISZ de nodige middelen bezorgen om hun verbintenissen na te komen, die 
zijn vastgelegd in overeenstemming met het sociale beleid van de Staat. Meer zelfs, deze 
financiële verbintenissen zijn de voornaamste verbintenissen van de Staat. Daarnaast zijn 
andere verbintenissen van de Staat expliciet dan wel impliciet in de bestuursovereenkomst te 
lezen. Hoewel niet wettelijk bepaald, zijn de meeste van deze ‘verbintenissen’ van de Staat in 
elke overeenkomst gelijklopend. Dit is enerzijds goed voor de duidelijkheid en legitimiteit 
van het optreden van de Staat, maar doet anderzijds de vraag naar de wilsovereenstemming 
van de contractspartijen rijzen. 

643. Algemene verbintenissen – De andere verbintenissen van de Staat zijn voornamelijk 
wettelijke verplichtingen, die worden herhaald en/of een bijzondere invulling krijgen. Deze 
invulling lijkt niet veel meer dan de uitvoering van de wettelijke taken zoals deze 
redelijkerwijze en te goeder trouw door de Staat zouden moeten gebeuren. Zo wordt in de 
bestuursovereenkomsten bepaald dat – overeenkomstig artikel 15 Beheerswet Sociale 
Zekerheid – de Staat aan het advies van het beheersorgaan van de instelling elk voorontwerp 
van wet of besluit voorlegt dat de wetgeving die de instelling moet toepassen beoogt te 
wijzigen. De hoogdringendheid kan door de Staat slechts worden ingeroepen, indien zijn 
begrotingsbeleid of sociaal beleid zulke modaliteit noodzakelijk maakt. Deze verbintenis is 
niet meer dan aangeven waartoe de Staat wettelijk verplicht is en lijkt dan ook enkel een 

                                                
931 Er bestaat ook in Frankrijk een duidelijke band tussen de ‘conventions d’objectifs et de gestion’ et de 
jaarlijkse socialezekerheidsbegrotingswetten. De meerjarige financiële enveloppe verbonden aan de 
overeenkomsten moet compatibel zijn met de jaarlijkse financiële bepalingen van de 
socialezekerheidsbegrotingswet. De financiële enveloppe verbonden aan de overeenkomst moet (zo veel als 
mogelijk a priori) rekening houden met de jaarlijkse LFSS (lois de financement de la sécurité sociale). 
Daarnaast kunnen de LFSS de activiteiten of de voorwaarden verbonden aan de activiteiten van de 
socialezekerheidsinstellingen wijzigen, waardoor ook het contractueel kader kan wijzigen. De ordonnantie 
vermeldt dan ook de mogelijkheid over te gaan tot een jaarlijks contractueel ‘bijvoegsel’ bij de overeenkomst in 
functie van de LFSS (B. SOULIE, “Les conventions d’objectifs et de gestion: le nouveau cadre d’exercice des 
responsabilités respectives de l’Etat et de la Sécurité sociale”, Droit social 1996, 796; art. L 227-1 Code de la 
Sécurité Sociale). 
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symbolische waarde te hebben. De bijkomende juridische waarde van het opnemen van deze 
verbintenissen in de bestuursovereenkomst is beperkt. Van zodra de sancties bepaald zijn – en 
onder de voorwaarde dat deze ook gelden voor de Staat –, zouden ook bijkomende sancties 
kunnen worden opgelegd aan de Staat bij het niet naleven van deze wettelijke en contractuele 
bepaling.  

Een andere algemene verbintenis van de Staat is in het kader van de evaluatie van de 
bestuursovereenkomst rekening te houden met externe factoren – zoals overmacht – en eigen 
beslissingen, die een invloed kunnen hebben gehad op de goede uitvoering van de 
bestuursovereenkomst door de OISZ. Deze bepaling heeft evenmin bijkomende juridische 
waarde aangezien het burgerlijk recht zelf voorziet dat overmacht niet toerekenbaar is en dat 
de partijen de overeenkomst ter goeder trouw dienen uit te voeren.  

Een derde algemene verbintenis is de verbintenis van de Staat het financieel kader van de 
bestuursovereenkomst te respecteren. Op deze wijze wordt het financieel kader van de 
bestuursovereenkomst geïntegreerd in een verbintenis van de Staat. Dit lijkt een logische 
verbintenis, namelijk dat door de contractspartijen wordt gerespecteerd wat werd 
overeengekomen.  

In de tweede generatie bestuursovereenkomsten zijn nog een aantal ‘bijkomende’ algemene 
verbintenissen voor de Staat opgenomen omtrent de opvolging en de evaluatie van de 
bestuursovereenkomsten. Ook deze verbintenissen zijn niet meer dan enerzijds herhalingen 
van wat reeds verplicht wordt door de wet en anderzijds gedragingen die worden verplicht in 
het kader van de uitvoering en naleving van overeenkomsten ter goeder trouw. Deze 
verbintenissen van de Staat kunnen volgens mij moeilijk als argument pro evenwicht in de 
contractsverhouding tussen de Staat en de OISZ worden aangehaald.  

644. Sectorspecifieke verbintenissen – Sectorspecifieke verbintenissen van de Staat komen 
weinig voor in de bestuursovereenkomsten. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in de 
bestuursovereenkomst tussen de Staat en de RVP: de Staat verbindt zich ertoe vóór het begin 
van elk begrotingsjaar en na overleg met de RVP een plan op te stellen voor de storting van 
de maandelijkse kredieten bestemd voor de betaling van het gewaarborgd inkomen voor 
bejaarden, de inkomensgarantie voor ouderen, de tegemoetkoming aan de gehandicapten, de 
rentebijslag ten voordele van de gerechtigden op het statuut van nationale erkentelijkheid, 
evenals de uitkering van het bijzonder brugpensioen voor oudere werklozen. De Staat 
verbindt er zich toe dit plan te eerbiedigen; elke eventuele wijziging moet het voorwerp 
uitmaken van een overleg met de Rijksdienst minstens een maand voordat de aangebrachte 
wijzigingen in werking treden. De juridische waarde ligt hier in de contractuele verbintenis 
ten aanzien van de OISZ, die verder gaat dan wat wettelijk bepaald is. 

645. Gemeenschappelijke verbintenissen – In de tweede generatie bestuursovereenkomsten 
zijn ook gemeenschappelijke verbintenissen van beide partijen opgenomen, wat enkel aan te 
moedigen valt. Deze expliciete verbintenissen zijn de jure niet noodzakelijk, aangezien zij 
kunnen worden gekwalificeerd als ‘zorgvuldige uitvoering van een overeenkomst’, waartoe 
de contractspartijen verplicht zijn. Dit expliciteren kan de zorgvuldige uitvoering de facto 

enkel ten goede komen, toch indien beide partijen voor ogen houden dat dit niet de enige 
invulling van de ‘zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst’ is. Voorbeelden zijn dat beide 
contractspartijen de principes van het paritair beheer naleven, wat niet anders kan indien de 
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bestuursovereenkomsten gesloten, uitgevoerd en gewijzigd worden zoals voorzien in de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen en gunstige voorwaarden scheppen opdat de 
verbintenissen goed kunnen worden uitgevoerd. 

C. Positieve en negatieve sancties 

646. Ontbrekend kader – Het laatste element voorgeschreven door de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen als onderdeel van de bestuursovereenkomst zijn de positieve en 
negatieve sancties. Positieve sancties zijn de (positieve) gevolgen die worden verbonden aan 
het behalen van de doelstellingen opgenomen in de bestuursovereenkomst. Het gaat 
bijvoorbeeld om het toekennen van een (variabele) toelage aan het personeel. De negatieve 
sancties moeten aangeven wat er gebeurt indien een van de partijen haar verbintenis niet 
nakomt en zich voor deze niet-nakoming niet kan beroepen op overmacht. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om het opleggen van een administratieve geldboete. De grondregels 
betreffende deze positieve en negatieve sancties moeten nog worden vastgelegd in een – bij 
ministerraad overlegd – uitvoeringsbesluit. Van zodra deze grondregels er zijn, moeten zij een 
concrete uitvoering krijgen in de bestuursovereenkomst voor elke OISZ.  

Het ontbreken van een uitvoeringsbesluit lijkt vooral gelinkt met financiële overwegingen; 
voor positieve sancties zullen immers overheidsbudgetten gevonden moeten worden. 

 

§4. Rol van privaatrechtelijke instellingen 

647. Rol van de private partners – De bestuursovereenkomsten kunnen van zodra er 
meewerkende instellingen bij de uitvoering van de sociale zekerheid worden betrokken niet 
de volledige administratieve uitvoering van een sector dekken, aangezien niet alle 
‘uitvoeringsactoren’ partij zijn aan de overeenkomst. De invulling en vervulling van bepaalde 
verbintenissen die de OISZ op zich nemen, kunnen dan ook mede afhangen van de (goede) 
medewerking die zij krijgen van de uitvoeringsorganen.932 De privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen zijn net zoals de OISZ ‘netwerkpartners’ in de uitvoering van de 
wettelijke sociale zekerheid. 

Opdat bepaalde doelstellingen opgenomen in de bestuursovereenkomst worden behaald, kan 
het immers noodzakelijk zijn dat wordt samengewerkt tussen de verschillende actoren binnen 
een socialezekerheidstak en zelfs tussen takken onderling (bijvoorbeeld met betrekking tot het 
uitwisselen van gegevens). Zij kunnen evenwel niet worden gebonden door de 
overeenkomst.933 

648. In de bestuursovereenkomsten zelf bestaat vandaag reeds aandacht voor de 
privaatrechtelijke meewerkende instellingen. In de eerste generatie bestuursovereenkomsten 

                                                
932 Bv. de verkorting van de termijnen voor het ter beschikking stellen van gegevens en de grotere 
betrouwbaarheid van de gegevens afkomstig van ‘Farmanet’, een verbintenis van het RIZIV, veronderstelt dat de 
verzekeringsinstellingen en de tariferingsdiensten die gegevensoverdracht versnellen en verbeteren. 
933 Cass. 18 april 1997, Pas. 1997, 475; S. STIJNS, “Contractanten en derden: derde-medeplichtigheid en de 
actio pauliana, sterkmaking en schijnvertegenwoordiging, derdenbegunstiging”, in S. STIJNS (ed.), 
Verbintenissenrecht, Brugge, die keure, 2007, 29 en 42. 
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werd bijvoorbeeld de bepaling opgenomen dat de OISZ zich ertoe verbindt elk verzuim van 
een meewerkende instelling, dat als gevolg heeft dat de sociaal verzekerde wordt geschaad, in 
de kortste tijd te detecteren en de vastgestelde problemen op een proactieve manier te 
behandelen. Deze bepaling is – vreemd genoeg – niet meer terug te vinden in de tweede 
generatie bestuursovereenkomsten; waarschijnlijk omdat het een zware verbintenis van de 
OISZ inhoudt en een actieve medewerking van de meewerkende instellingen vraagt. Wel 
blijkt nog steeds uit de afzonderlijke verbintenissen van de OISZ dat in dit contractueel kader 
niet zo maar kan worden voorbijgegaan aan de meewerkende instellingen.  

Zo verbindt de RKW zich ertoe de uitbetalingsinstellingen de nodige 
informaticaondersteuning en –applicaties ter beschikking te stellen om hun deelname in het 
netwerk van gegevensuitwisseling te faciliteren, een mediatiedienst op te richten die zorgt 
voor bemiddeling in kinderbijslagdossiers, waarbij de meewerkende instellingen net zo goed 
als de RKW en de sociaal verzekerde betrokken zijn. 

Bovendien wordt verwezen naar wetgeving van toepassing op de ziekenfondsen. De tijdige en 
correcte mededeling van de gegevens die het RIZIV nodig heeft om de contractuele 
doelstellingen te bereiken weegt mee in het bepalen van het variabele deel van de 
gesubsidieerde administratiekosten van ziekenfondsen.934 Het basisbeginsel dat aan derden 
geen verbintenissen kunnen worden opgelegd in overeenkomsten wordt hier door de Koning 
‘overruled’ en via een koninklijk besluit toch mogelijk gemaakt. 

649. Conceptuele noodzakelijkheid – Het is noodzakelijk dat wanneer de kwaliteit van de 
dienstverlening verbeterd wordt, dit gebeurt via de samenwerking van alle actoren binnen een 
socialezekerheidssector enerzijds en over de grenzen van de verschillende sectoren anderzijds. 
Door het bestaande onderscheid in behandeling van de OISZ en de privaatrechtelijke 
instelling heeft de sociaal verzekerde vandaag immers een verdergaande dienstverlening (en 
rechtsbescherming) indien de dienst wordt verstrekt door de OISZ. Zo wordt het Handvest 
Sociaal Verzekerde anders ingevuld naar gelang een werkgever aangesloten is bij de RKW 
dan wel bij een kinderbijslagfonds of worden bepaalde sectorale normen anders ingevuld naar 
gelang de werkloze aangesloten is bij de HVW dan wel een private uitbetalingsinstelling935. 
Deze voorbeelden duiden op de noodzaak de meewerkende instelling te betrekken in het 
contractsproces. 

§5. Evaluaties van de (uitvoering van de) bestuursovereenkomsten 

650. Soorten evaluaties – Er zijn verschillende soorten evaluaties met betrekking tot de 
uitvoering van de bestuursovereenkomst: wettelijk verplichte versus vrijwillige evaluaties, 
interne versus externe evaluaties, de tussentijdse evaluatie versus de eindevaluatie, de 

                                                
934 K.B. 29 april 1993 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het 
bedrag van hun administratiekosten, B.S. 29 mei 1993. 
935 Overeenkomstig art. 24, § 1, lid 4, 1° K.B. 25 november 1991 is de uitbetalingsinstelling ertoe verplicht om 
de sociaal verzekerde op de hoogte te stellen van de positieve beslissingen die door de RVA genomen werden 
betreffende het recht op uitkeringen. De uitbetalingsinstellingen moeten deze beslissingen meedelen aan de 
sociaal verzekerden via brief. De HVW verbindt zich in zijn bestuursovereenkomst ertoe om acties te 
ondernemen teneinde de sociaal verzekerde zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de uitkeringen waarop 
hij aanspraak kan maken; in 2007 wordt hieromtrent een norm vastgelegd in het bestuursplan en in 2008 wordt 
deze norm geoperationaliseerd. 
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evaluatie van een individuele bestuursovereenkomst versus een algemene evaluatie van het 
geheel van de bestuursovereenkomsten. Deze verschillende soorten evaluaties worden hier 
niet elk in een apart onderdeel opgedeeld en vermeld, aangezien de verschillende categorieën 
erg overlappen; zo kan een evaluatie officieus, intern en tussentijds zijn. Belangrijke vragen 
met betrekking tot de evaluatie van de bestuursovereenkomst, zijn (1) of er gevolgen aan de 
verschillende evaluaties worden verbonden en (2) of deze gevolgen als een wettelijk 
verplichting of als vrijwillig gegeven aan de evaluatie verbonden zijn? 

651. Intern toezicht – Het is belangrijk dat tijdens de uitvoering van de bestuursovereenkomst 
nagegaan wordt of men nog steeds de doelstellingen nastreeft die men zichzelf heeft opgelegd 
in de bestuursovereenkomst en het bestuursplan en of men niet al te zeer is gaan afwijken van 
de oorspronkelijke bepalingen die ten grondslag hebben gelegen aan het sluiten van de 
bestuursovereenkomst.936 Deze interne evaluatie gebeurt op eigen initiatief van de OISZ.937 
De interne evaluatie gebeurt (periodiek) via de wettelijk verplichte boordtabellen. De mate 
waarin de doelstellingen opgenomen in de bestuursovereenkomst, worden bereikt, wordt 
gemeten aan de hand van ‘indicatoren’ die periodiek worden berekend en opgenomen in 
boordtabellen. De boordtabellen bieden een objectief kwalificeerbaar inzicht in de mate 
waarin de OISZ bij haar taakvoering de overeengekomen doelstellingen bereikt, wat zowel 
nuttig is voor de OISZ zelf als voor de andere actoren betrokken bij de bestuursovereenkomst. 
Deze boordtabellen bevatten kwantitatieve elementen, zoals volume en doorlooptijd, en 
kwalitatieve elementen, zoals de volledigheid van gegevens van acties en resultaten 
(verbintenissen), verwachte effecten (buiten verbintenissen) en omgevingsfactoren 
(medewerking externe actoren). Via deze boordtabellen, weliswaar eigen aan de opdrachten 
van elke OISZ en in verschillende mate ontwikkeld en geïmplementeerd in de onderscheiden 
OISZ, kan een permanente (interne en/of externe) audit worden verricht bij de OISZ. 
Hierdoor kan er snel wordt gereageerd op bepaalde evoluties. Idealiter is het interne toezicht 
op het naleven van de verbintenissen een continu proces. 

Aan het intern toezicht en de interne evaluatie zal in de eerste plaats de administrateur-
generaal en diens adjunct deelnemen. Best worden hierbij ook de gemandateerde leden van 
het beheerscomité betrokken. Indien dit niet het geval is, lijkt het toch noodzakelijk dat de 
administrateur-generaal op geregelde – best vastgelegde – tijdstippen verslag uitbrengt over 
de evoluties in de uitvoering van de bestuursovereenkomst en over het al dan niet op schema 
zijn met het bereiken van de gekwantificeerde doelstellingen. Ook indien de gemandateerde 
leden deelnemen aan deze evaluatiemomenten is het vanzelfsprekend dat het voltallige 
beheerscomité wordt ingelicht over het resultaat van de evaluaties. De procedure van deze 

                                                
936 J. VERSTRAETEN, “Techniek van de bestuursovereenkomst ter responsabilisering van de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, B.T.S.Z. 2001, 569. 
937 Het RIZIV kan hier als ‘best practice’ dienen: een jaar na het sluiten van de eerste bestuursovereenkomst, 
werd door het RIZIV een overzicht gemaakt van de verwezenlijking van de verbintenissen opgenomen in de 
bestuursovereenkomst. De verschillende semesteriële verslagen en jaarverslagen zijn openbaar gemaakt en op de 
website van het RIZIV te consulteren. Deze jaarverslagen bevatten steeds de balans met betrekking tot het 
naleven en behalen van de verbintenissen uit de bestuursovereenkomst en de perspectieven met betrekking tot 
deze verbintenissen voor het volgende jaar. Het RIZIV heeft ook een ‘moderniseringscommissie’ opgericht die 
inzonderheid belast is met de follow-up van de bestuursovereenkomst via een bestuursplan en boordtabellen 
enerzijds en coördinatie en steun voor de uitwerking van het strategisch managementplan van het RIZIV 
anderzijds (RIZIV, Jaarverslag bestuursovereenkomst 2003, http://www.inami.fgov.be/). 
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evaluaties en informatiestromen wordt best in het huishoudelijk reglement van de OISZ 
vastgelegd.  

Er zijn geen wettelijke gevolgen verbonden aan deze evaluatie. Er wordt wel verwacht dat de 
OISZ die de moeite neemt om continue (vrijwillige en interne) evaluaties door te voeren ook 
haar acties zal aanpassen aan het resultaat van deze evaluatie en op die manier garant staat 
voor een zorgvuldige uitvoering van de bestuursovereenkomst en – als gevolg hiervan – een 
kwalitatieve dienstverlening aan de sociaal verzekerde. 

652. Jaarlijkse toetsing – De bestuursovereenkomst wordt jaarlijks getoetst en, indien nodig, 
aangepast aan de gewijzigde omstandigheden via een herzieningsprocedure. De wettelijk 
verplichte, externe, tussentijdse evaluatie van de individuele bestuursovereenkomst wordt 
voorbereid door een soort van ‘intern’ overleg tussen de regeringscommissarissen (als 
vertegenwoordiger van de minister), de aangeduide stemgerechtigde leden van het 
beheersorgaan van de socialezekerheidsinstelling en de administrateur-generaal. Dit overleg 
heeft betrekking op de uitvoering van de bestuursovereenkomst zowel door de openbare 
instelling als de Staat.938 In de tweede generatie bestuursovereenkomsten hebben de 
contractspartijen zich verbonden om in het kader van deze toetsing, jaarlijks een 
overlegvergadering te beleggen tussen de regeringscommissaris en de vertegenwoordigers van 
de instelling. 

Over de resultaten van dit overleg wordt door de contractspartijen een tegensprekelijk en 
gemotiveerd verslag opgesteld; met betrekking tot de punten waarover geen overeenstemming 
werd bereikt, geeft het verslag de onderscheiden standpunten weer. De Staat wordt bij het 
opstellen van dit verslag vertegenwoordigd door de voogdijminister, eventueel bijgestaan 
door de minister, bevoegd voor begroting en/of ambtenarenzaken. Dat zal in het bijzonder het 
geval zijn wanneer de regeringscommissaris van begroting fundamentele opmerkingen heeft 
geformuleerd inzake de niet-naleving van die bepalingen van de bestuursovereenkomst 
waarover een van deze ministers mee onderhandeld heeft.  

De rapporteringsdocumenten werden tijdens de eerste bestuursovereenkomst met grote 
variatie ingevuld en gestructureerd, wat de vaststelling van een overkoepelend beeld 
bemoeilijkt. Er werden immers geen richtlijnen of beleidskaders opgesteld voor de inhoud van 
de opvolging en evaluatie en de opvolgings- en evaluatieverslagen. De gevolgen hiervan zijn 
dat de resultaten van de evaluatie niet uniform worden voorgesteld (lopende tekst, 
boordtabellen, beide), wat de horizontale exploitatie en de beoordeling van de gegevens erg 
moeilijk, zelfs quasi onmogelijk maakt.939 Uit deze ervaring zijn lessen getrokken: de tweede 
generatie bestuursovereenkomsten bevatten de verbintenis van de contractspartijen dat een 
gemeenschappelijk schema zal worden opgemaakt, waarin deze jaarlijkse toetsing zal worden 
beschreven. Op de coherentie wordt toegezien door het College van administrateurs-generaal. 

653. Evaluatieverslag FOD – De voogdijminister heeft de wettelijke opdracht in de 27ste 
maand na de inwerkingtreding van de bestuursovereenkomst een globaal verslag aan de 

                                                
938 Art. 8, § 3 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
939 REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 
31, http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf. 
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ministerraad voor te leggen.940 Het gaat om een wettelijk verplichte, externe, tussentijdse 
evaluatie, zowel van de individuele bestuursovereenkomsten als van het geheel van 
bestuursovereenkomsten. 

Het evaluatieverslag werd (in 2004) op eenvormige wijze opgesteld voor de eerste 
bestuursovereenkomsten, onder de coördinatie van de DG Sociaal Beleid van de FOD Sociale 
Zekerheid en van de FOD WASO. De verslaggeving vond plaats op twee niveaus: een verslag 
per bestuursovereenkomst over de uitvoering van de bestuursovereenkomst en een algemeen 
evaluatieverslag (voor alle bestuursovereenkomsten samen).941 Hetzelfde gebeurde in 2005 
voor de bestuursovereenkomsten die pas in 2003 werden gesloten.942 De FOD Sociale 
Zekerheid heeft zelf de inhoud van het verslag bepaald omdat daarover geen informatie te 
vinden was in de reglementering of de onderrichtingen. Door deze verslagen kan een eerste 
vergelijking gebeuren, rekening houdend met de verschillende inhoud van de 
bestuursovereenkomsten en de verschillende interpretaties van de diverse 
regeringscommissarissen en OISZ.943 

654. Uit de syntheseverslagen blijkt dat van de onderzochte doelstellingen het grootste deel 
werd gerealiseerd.944 Deze vaststelling geeft evenwel een vertekend beeld, aangezien de 
doelstellingen en indicatoren niet eenvormig en niet steeds accuraat werden opgesteld. 
Bovendien werd gesteund op de gegevens opgenomen in de interne opvolgingsverslagen van 
de OISZ, zonder dat die gegevens nagetrokken werden. De evaluatie betrof dus niet de 
kwaliteit van de doelstellingen en de indicatoren van de overeenkomsten, noch de resultaten 
van de OISZ. De OISZ geven in hun rapportering ook relatief weinig interne en externe 
factoren aan die invloed hebben gehad op de realisatie van de doelstellingen. De meest 
aangehaalde factoren zijn de grote informatiseringsprojecten en de afhankelijkheid van andere 
actoren uit het netwerk van de sociale zekerheid; opnieuw een argument pro het betrekken 
van de verschillende actoren in de contractsverhouding. De rapportering over en de opvolging 
van de uitvoering dragen bij tot een verhoogd inzicht in en een verhoogde transparantie van 
de doelstellingen en werking van de openbare instellingen voor alle betrokkenen. Dit 
verhoogde inzicht zal ook de Staat toelaten om met de verworven kennis de volgende 
bestuursovereenkomsten voor te bereiden. 

655. De evaluatie van de FOD op zich is evenwel een sterk punt binnen het huidige 
contractmanagement van de OISZ. De verslagen worden opgesteld door dezelfde actor, de 

                                                
940 Art. 8, § 4 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
941 FOD SOCIALE ZEKERHEID, Globaal syntheseverslag over de uitvoering van de bestuursovereenkomsten 

2002-2004, 28 mei 2004, 43 p., 
http://socialsecurity.fgov.be/NL/nieuws_publicaties/publicaties/workingpapers/WP_2.pdf. 
942 FOD SOCIALE ZEKERHEID, Working paper nr. 3, Globaal syntheseverslag over de uitvoering van de 

eerste generatie bestuursovereenkomsten, Brussel, DG Beleidsondersteuning – FOD Sociale Zekerheid, 2007, 54 
p. 
943 De methodologie van de evaluatie door de FOD Sociale Zekerheid is gebaseerd op het in het Instituut voor de 
overheid ontwikkelde model van de doelmatigheidscyclus (G. BOUCKAERT, W. VAN REETH, T. AUWERS 
en K. VERHOEST, Handboek doelmatigheidsanalyse, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1997, 
271 p.).  
944 FOD SOCIALE ZEKERHEID, Working paper nr. 3, Globaal syntheseverslag over de uitvoering van de 

eerste generatie bestuursovereenkomsten, Brussel, DG Beleidsondersteuning – FOD Sociale Zekerheid, 2007, 8 
en 26; A. LEGRAIN, H. LARMUSEAU en T. AUWERS, “De bestuursovereenkomst: kansen en gevaren van 
een complexe omgeving”, B.T.S.Z. 2005, 434. 
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FOD, volgens dezelfde methodologie, waardoor een basisvergelijking mogelijk wordt. Wel 
zou verder gewerkt moeten worden aan een ondersteunende dienst en een 
evaluatiemethodologie. Dat is ook belangrijk met betrekking tot het toekennen van positieve 
en negatieve sancties en kan enkel gebeuren indien er – naast kwalitatieve normen voor 
doelstellingen en indicatoren – ook een kwalitatieve evaluatiemethodologie wordt vastgesteld. 
Daarnaast raadt het Rekenhof de Staat aan richtlijnen uit te vaardigen met betrekking tot de 
inhoud van de opvolgings- en evaluatieverslagen, zodat deze zo homogeen mogelijk zijn. Om 
te kunnen sanctioneren is het daarnaast noodzakelijk dat de Staat kan steunen op kwalitatieve 
opvolgingsgegevens; hiervoor is het noodzakelijk dat er binnen de OISZ performante interne 
controlesystemen en interne auditdiensten werken volgens de internationale normen.945 Om 
hier op te vertrouwen zal de Staat – of een door de Staat aangestelde expert – de kwaliteit van 
deze systemen dienen na te gaan. 

Een voorbeeld van interne audit is terug te vinden in de RVP, die sinds 1 november 2001 over 
een dienst interne audit beschikt. Deze dienst voert enkel operationele audits (naar de 
toepasselijkheid, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de opgestelde methodes en 
procedures op het vlak van de operationele en strategische doelstellingen van de RVP) en 
conformiteitsaudits (naar het respecteren van de wetgeving en de interne richtlijnen) uit en 
dus geen financiële audits. De dienst interne audit organiseert systematisch een 
opvolgingsprocedure van de aanbevelingen. Jaarlijks stelt de dienst interne audit een 
activiteitenverslag op.946 

656. Evaluatie Rekenhof – Het Rekenhof heeft reeds verschillende rapporten gemaakt over 
beheersovereenkomsten; ook de bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid werden 
uitvoerig gerapporteerd met als doel enerzijds na te gaan of de Staat het proces van 
contractmanagement beheerst en anderzijds de partners betrokken bij de 
bestuursovereenkomst te wijzen op een aantal positieve en negatieve punten.947 Het gaat om 
een wettelijk verplichte (indien op vraag van de Kamer) of een vrijwillige, externe evaluatie 
over het geheel van de bestuursovereenkomsten. Er worden geen formele gevolgen verbonden 
aan deze evaluatie. Er werd ook nog geen initiatief genomen door het parlement om bepaalde 
aanbevelingen van het Rekenhof in wetgeving om te zetten en dus de bestaande wetgeving 
aan te passen of uitvoeringsbesluiten te nemen. 

657. Gevolgen van de evaluaties – Een probleem is de moeilijkheid eenduidige gevolgen aan 
de evaluatie(s) te verbinden, aangezien er heel wat tekortkomingen in de evaluatie(s) en het 
evaluatieproces zelf bestaan, met als belangrijkste het gebrek aan richtlijnen betreffende de 
kwaliteit van de doelstellingen en de indicatoren. Hierdoor kan immers geen vergelijkend 
oordeel worden gevormd over de zuinigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de 
werking van de OISZ. Het Rekenhof merkt hierbij op dat de verslagen de Staat hooguit in 
staat stellen de operationele doeltreffendheid te beoordelen van bepaalde elementen van de 

                                                
945 REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 
9, http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf. 
946 http://www.onprvp.fgov.be. 
947 REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 
3 en 11-12, http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf. 
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processen die de verschillende OISZ hanteren, zonder de weerslag ervan op het geheel van 
activiteiten te kennen.948  

Naar aanleiding van de jaarlijkse toetsing kunnen partijen samen of afzonderlijk een wijziging 
van de overeenkomst voorstellen om deze aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. 
Deze aanpassing van de bestuursovereenkomst kan enkel gebeuren met toepassing van de in 
de bestuursovereenkomst vastgelegde parameters; deze zijn evenwel slechts zeer beperkt 
terug te vinden in de bestuursovereenkomsten. Geen enkele van de eerste 
bestuursovereenkomsten is bovendien herzien wat de grond van de zaak betreft. De 
doelstellingen, drempels en indicatoren zijn niet aangepast. De enige herzieningen waren van 
budgettaire aard. Er werden daarnaast verschillende voorstellen tot aanpassing voorgesteld die 
betrekking hadden op de inhoudelijke bepalingen van de bestuursovereenkomst, maar geen 
van de voorstellen werd geformaliseerd via de goedkeuring door de ministerraad en publicatie 
in het Staatsblad.  

Het RIZIV heeft wel sommige doelstellingen uit zijn bestuursovereenkomst herzien, maar dan 
niet via de herzieningsprocedure, maar via de eenvoudige ondertekening van een bijakte met 
de toezichthoudende minister, zonder opstelling van een KB en zonder publicatie in het 
Belgisch Staatsblad. Op burgerrechtelijk vlak zou een dergelijke bijakte of een wijziging van 
de bestaande overeenkomst geen probleem zijn aangezien deze berust op de 
wilsovereenstemming van de contractspartijen. Hier moet echter rekening worden gehouden 
met de administratiefrechtelijke procedure die gecombineerd wordt met de burgerrechtelijke 
principes. Een bijakte, die enkel steunt op wilsovereenstemming, kan de 
bestuursovereenkomst, waaraan heel wat formeelrechtelijke procedures verbonden zijn, niet 
wijzigen. Het gebruik van deze bijakte benadrukt echter de noodzaak de herzieningsprocedure 
te versoepelen, zodat bestuursovereenkomsten aan de wijzigende realiteit kunnen worden 
aangepast. 

658. Slotopmerking – Met betrekking tot de evaluatie moet in de eerste plaats werk worden 
gemaakt van eenvormigheid en eenduidigheid van de doelstellingen949, de indicatoren en het 
gebruik van de boordtabellen. De interne evaluaties kunnen gebeuren zoals de OISZ dit 
wensen in te vullen, maar aan de formele evaluaties van de naleving van de 
bestuursovereenkomsten dienen kwalitatieve eisen gesteld te worden. Enkel op die manier 
kan men komen tot een evaluatie die iets kan duidelijk maken, die op het vlak van 
gemeenschappelijke doelstellingen een vergelijking kan maken tussen de OISZ, die de gelijke 
behandeling tussen de OISZ kan garanderen en die sancties – in positieve of in negatieve zin 
– of andere gevolgen kan teweegbrengen.950 Een ander voorstel is de audit over te laten aan 
                                                
948 REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 
32, http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf. 
949 Hiervoor is voor elke doelstelling een ideaalresultaat, waarin de doelstelling voor 100 % gerealiseerd werd, 
noodzakelijk. Op die manier kan de interpretatiemarge van de evaluerende actoren tot een minimum beperkt 
worden en wordt een gelijke behandeling – zoveel als mogelijk – gegarandeerd. 
950 Het Rekenhof heeft de Staat met betrekking tot de evaluaties ook in deze zin geadviseerd: “De doelstelling 
moet zijn dat de Staat de gegevens uit de verslagen vlotter kan analyseren en exploiteren. De kwaliteit van die 
verslagen is echter vooral afhankelijk van de verbetering van de kwaliteit van de doelstellingen en van de 
indicatoren. De reglementering moet een globale evaluatie voorschrijven, die ook slaat op de kwaliteit van de 
doelstellingen en indicatoren en eveneens op hun voorstelling. Een dergelijke evaluatie moet er bovendien 
komen op het moment dat elke bestuursovereenkomst afloopt. Dat dient voldoende snel te gebeuren, zodat de 
Staat er de nodige lessen uit kan trekken voor de onderhandelingen van de volgende bestuursovereenkomsten. 
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een andere externe actor, die voor de evaluatie van de verschillende OISZ instaat. Men zou 
hier kunnen denken aan een private actor om zowel een beoordeling te maken van de naleving 
van de Staat en de verschillende OISZ – dit in tegenstelling tot het Rekenhof dat enkel de 
positie en de verbintenissen van de Staat heeft gesitueerd951 en in tegenstelling tot de FOD, 
die als betrokken partij de Staat niet op dezelfde wijze als de OISZ kan beoordelen952 –, als 
het geheel van de bestuursovereenkomsten te evalueren. Wat dit laatste betreft met een 
vergelijkend luik voor de eenvormige en gelijklopende doelstellingen tussen de verschillende 
OISZ. 

§6. Sanctionering 

659. Evaluatie administrateur-generaal – Gelet op het ontbrekende kader voor positieve en 
negatieve sancties en het beperkte belang in de praktijk van burgerrechtelijke sancties, bestaat 
er de facto vandaag slechts één echte sanctie, namelijk deze op grond van de evaluatie van de 
administrateur-generaal. Op grond van het al dan niet bereiken van de doelstellingen 
opgenomen in de bestuursovereenkomst zal de administrateur-generaal positief – via de 
hernieuwing van zijn managementfunctie – dan wel negatief – via het niet hernieuwen van 
zijn functie – gesanctioneerd worden. Hierbij is het belangrijk de ‘interne beheerscyclus’ of 
‘managementcyclus’ binnen de OISZ te bekijken, de cyclus die het meest met de 
bestuursovereenkomst lijkt samen te hangen. De administrateur-generaal en zijn adjunct zijn 
als belangrijke – zelfs de belangrijkste – actoren in het proces van de bestuursovereenkomst 
beschreven.  

De managementfuncties worden uitgeoefend bij mandaat, met andere woorden bij wege van 
een tijdelijke hernieuwbare aanstelling, voor periodes van zes jaar. De administrateur-
generaal wordt tweejaarlijks geëvalueerd door de toezichthoudende minister, op voorstel van 
het beheerscomité. Uiterlijk zes maanden vóór het einde van zijn mandaat krijgt hij een 
globale eindevaluatie, die gebeurt op basis van de evaluatie van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de tekortkomingen 
van de Staat in het naleven van haar financiële verbintenissen.953 Het gevolg van een 
‘onvoldoende’ beoordeling is de beëindiging van het mandaat van de administrateur-generaal. 
Bij een goede eindevaluatie krijgt de betrokkene een nieuw mandaat van zes jaar, zonder dat 
een nieuwe selectieprocedure moet worden georganiseerd.  

                                                                                                                                                   
Het doel van die globale evaluatie moet bestaan in het verbeteren van de kwaliteit van de volgende 
bestuursovereenkomsten zodat de Staat de zuinigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid kan beoordelen 
voor alle opdrachten die de OISZ hebben” (REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare 

instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 33, 
http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf.). 
951 Het doel van het Rekenhof was niet toezicht op de overheid, maar wel te kijken of de overheid goed als 
contractant optreedt en zich aan deze nieuwe rol heeft aangepast. 
952 Een andere voorstel zou kunnen zijn de evaluatie over te laten aan 2 Federale Overheidsdiensten, namelijk de 
FOD Sociale Zekerheid en de FOD Financiën. Probleem is opnieuw dat de FOD’s dan wat de evaluatie van de 
Staat betreft kunnen beschouwd worden op te treden als rechter en partij. 
953 Deze evaluaties krijgen de vermelding “onvoldoende” als de verslagen aantonen dat de doelstellingen vervat 
in de bestuursovereenkomst duidelijk niet zijn verwezenlijkt tijdens de geëvalueerde periode, in het bijzonder in 
de resultaatdomeinen die in het functieprofiel van de houder van de functie worden gepreciseerd (art. 17 en 18 
K.B. 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in 
de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 15 december 2003). 
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Deze periode van zes jaar komt niet overeen met de duur van een bestuursovereenkomst, die 
in principe voor vier jaar gesloten wordt.954 Het lijkt noodzakelijk te kijken in hoeverre de 
cyclus van de bestuursovereenkomst kan worden afgestemd op deze externe cyclus. Zeker 
met betrekking tot de looptijd van het mandaat van de managementfuncties kan de vraag 
worden gesteld of deze looptijd niet moet worden afgesteld op de looptijd van de 
bestuursovereenkomst, of omgekeerd. Het is echter onmogelijk het levens- en carrièreverloop 
van een administrateur-generaal te voorspellen, laat staan vast te leggen. Men kan hier wel in 
principe de duurtijd van de functie van de administrateur-generaal en de 
bestuursovereenkomst op elkaar afstemmen. Er kan ook worden gedacht aan een 
overgangstermijn waarbij de uittredend administrateur-generaal de evaluatie van de afgelopen 
bestuursovereenkomst verzorgt en samen met de indiensttredend administrateur-generaal de 
bestuursovereenkomst voorbereidt. Hierbij moet wel voor duidelijkheid worden gezorgd in de 
wetgeving wat betreft de bevoegdheidverdeling van de uittredende en de indiensttredende 
administrateur-generaal. Best wordt wat de adjunct administrateur-generaal betreft, een 
andere cyclus voorzien, bijvoorbeeld tot in de helft van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst – na twee jaar – zodat steeds de nodige expertise aanwezig blijft. Een 
dergelijke afstemming van de cycli kan enkel doeltreffend zijn indien de 
bestuursovereenkomsten niet steeds verlengd worden en de onderhandelingen dus tijdig 
aanvangen. De afhankelijkheid van de onvoorspelbare politieke situatie brengt met zich dat 
het afstemmen van de cyclus van de bestuursovereenkomst op de cycli van benoeming als 
administrateur-generaal en adjunct- administrateur-generaal in de praktijk niet haalbaar is. 

660. Opportuniteit – Is het nodig met sancties te werken? Op het moment van de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen werd geoordeeld dat sancties, positief dan 
wel negatief, gunstig zouden zijn en goede incentives zouden vormen om te komen tot de 
goede uitvoering van de bestuursovereenkomsten door de OISZ. De vraag moet nu, (ex post) 
na de evaluatie van de eerste bestuursovereenkomsten opnieuw worden gesteld. 

Een onvermijdelijke vraag hierbij is of er überhaupt in bijzondere sancties moet worden 
voorzien? Vanuit de (meeste) OISZ lijkt – zoals gebleken uit de eerste evaluaties – voldoende 
inzet aanwezig om de bestuursovereenkomsten na te leven zonder dat er bijzondere sancties 
noodzakelijk zijn. Het waren ook de administrateurs-generaal zelf die de figuur van de 
bestuursovereenkomst ontwikkeld hebben. Zodra er een nieuwe generatie van 
administrateurs-generaal wordt benoemd, geldt dit argument niet meer en kan de nood aan 
bijkomende incentives groter worden. 

661. Financieel – Financiële sanctionering van instellingen wordt door de bevoegde minister 
(politiek) niet opportuun geacht omwille van onder meer de negatieve weerslag op de 
dienstverlening en de wederzijdse afhankelijkheid tussen hemzelf en de uitvoerende 
overheidsorganisatie. Dit verklaart de geringe toepasbaarheid van financiële sancties. 
Bestuurskundig onderzoek in het kader van de Vlaamse beheersovereenkomsten waarin 
meestal voorzien wordt in financiële sanctioneringsmechanismen, heeft uitgewezen dat 

                                                
954 Indien de (adjunct) administrateur-generaal naar aanleiding van een goede eindevaluatie een nieuw mandaat 
voor zes jaar wordt toegekend, houdt dit in principe in dat deze de leiding van de OISZ heeft over de looptijd 
van drie bestuursovereenkomsten. In principe, want dit is voor zover de bestuursovereenkomsten tijdig worden 
hernieuwd. Door de automatische verlenging van de bestuursovereenkomsten is het evenwel moeilijk van een 
vaste duurtijd te spreken. 
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negatieve financiële sancties vanaf een bepaalde (door de instelling als onrechtvaardig 
gepercipieerde) hoogte eerder een negatieve invloed op de resultaatsverwezenlijking lijken te 
hebben. De dreiging van te hoge financiële sancties zet immers de instelling aan tot minder 
gewenst gedrag, bijvoorbeeld op het vlak van transparantie van resultaatsinformatie. Ze 
kunnen bovendien de afstemming tussen de instelling en de Staat bemoeilijken. Sterke 
negatieve sancties vereisen dus op hun beurt zeer uitgebreide en dure auditvoorzieningen.955  

662. Alternatieve sanctionering – Zijn er alternatieven voor de financiële positieve en 
negatieve sancties? In de eerste plaats kan worden gedacht aan een oplossende, verzoenende 
maatregel, zoals een vervroegd overleg of een bemiddelingsprocedure. Daarnaast kan een 
bijzonder stelsel van sancties worden ingevoerd, zoals de inperking van de autonome 
bestuursruimte door een grotere betrokkenheid van de regeringscommissarissen956, de 
verhoging van de intensiteit en de frequentie van rapportering en controle en interne sancties 
ten aanzien van het topmanagement en het bestuur.957 Ook kan de overheid bij niet-naleving 
van de bestuursovereenkomst door de OISZ beslissen de betreffende verbintenis om te zetten 
in wetgeving, zodat er bijkomende sancties aan de niet-naleving worden verbonden.  

Ten aanzien van de Staat dienen eveneens sancties bepaald te worden ter benadrukking van de 
rol van gelijkwaardige contractspartijen. Voor beide contractspartijen kan bijvoorbeeld 
worden geopteerd voor benchmarking en/of naming and shaming waarbij bijvoorbeeld zwarte 
en/of witte lijsten, dan wel een rangschikking publiek worden gemaakt. Hierin kan op een 
eenvoudige en duidelijk wijze aan de burger worden meegedeeld welke OISZ haar 
verbintenissen onvoldoende dan wel uitstekend heeft nagekomen; hetzelfde kan gebeuren 
voor de Staat (voor elke bestuursovereenkomst afzonderlijk). 

663. Overeengekomen sancties – VERSTRAETEN geeft een belangrijke plaats aan de sancties 
in de onderhandelingsfase.958 Indien sancties overeengekomen worden door beide 
contractspartijen zullen zij op een ruime (legitimiteits)basis rusten en sneller worden 
aanvaard. Het volstaat in dit geval dat de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen of het uitvoeringsbesluit voorziet in enkele algemene principes, 
die door de contractspartijen verder worden uitgewerkt. Het is belangrijk dat, indien 
gelijklopende taken worden verbonden aan parallelle doelstellingen, kredieten en evaluaties, 
ook de sancties vergelijkbaar zijn. 

                                                
955 K. VERHOEST, “Verzelfstandiging en sturing van agentschappen: enkele bevindingen en 
beleidsaanbevelingen uit recent onderzoek”, V.T.O.M. 2003, nr. 1, 36. 
956 Verslag aan de Koning bij K.B. 7 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van 
de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels, B.S. 30 april 1997, 
10472. 
957 Voor de agentschappen in Vlaanderen wordt hierbij nog gevoegd: de steeds aanwezige macht van de politieke 
bewindvoerders om tot reorganisatie of afschaffing van het betrokken agentschap over te gaan (K. VERHOEST, 
“Verzelfstandiging en sturing van agentschappen: enkele bevindingen en beleidsaanbevelingen uit recent 
onderzoek”, V.T.O.M. 2003, nr. 1, 36). 
958 J. VERSTRAETEN, “Techniek van de bestuursovereenkomst ter responsabilisering van de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, B.T.S.Z. 2001, 564. 
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AFDELING IV. DE JURIDISCHE KWALIFICATIE 

664. Binnen deze afdeling worden de bestuursovereenkomsten en de verbintenissen 
opgenomen in deze bestuursovereenkomst juridische gekwalificeerd. 

§1. De bestuursovereenkomst 

665. Algemeen – De juridische kwalificatie van de bestuursovereenkomst, is ondanks de 
wettelijke kwalificatie als overeenkomst niet vanzelfsprekend. Er zal naar de rechtsfiguur van 
de bestuursovereenkomst (ut singuli) gekeken moeten worden om een graduele kwalificatie te 
maken. In de eerste plaats moet worden onderzocht of de bestuursovereenkomst een 
daadwerkelijke overeenkomst is, dan wel een verdoken reglementaire, eenzijdige 
rechtshandeling of een intentieverklaring. Indien komt vast te staan dat de 
bestuursovereenkomst daadwerkelijk een overeenkomst is, moet worden onderzocht of de 
bestuursovereenkomst enerzijds geldig is en anderzijds al dan niet kan worden gekwalificeerd 
als een administratieve overeenkomst, een overeenkomst waarbij prerogatieven aan de 
overheid (kunnen) worden toegekend. 

Deze juridische analyse is een noodzakelijk schakel in dit hoofdstuk aangezien het de 
rechtmatigheid van het sturingsinstrument betreft en invloed heeft op de rechtszekerheid van 
de contractspartijen (en derden). 

A. De bestuursovereenkomst als overeenkomst? 

666. Overeenkomst – Een overeenkomst is “een op wilsovereenstemming berustende 
meerzijdige rechtshandeling waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere dan wel 
over en weer verbintenissen aangaan en derhalve bepaalde rechtsgevolgen doen ontstaan”.959 
De definitie van de bestuursovereenkomst “een contract gesloten tussen het orgaan dat 
delegeert (de Staat) en het orgaan dat de taak uitvoert (de openbare instelling van sociale 
zekerheid) met als voorwerp het kader waarbinnen de openbare instelling van sociale 
zekerheid wordt opgedragen een bepaalde dienstverlening te leveren” lijkt op het eerste 
gezicht in deze definitie van een overeenkomst te passen. Nader dient bekeken te worden of 
het constitutieve bestanddeel van een overeenkomst – de wilsovereenstemming – aanwezig is, 
en zo ja, of ook de geldigheidsvereisten van een overeenkomst – aanwezig zijn.  

De term ‘overeenkomst’ kan immers verkeerdelijk gebruikt, dan wel misbruikt worden, 
waarbij rechtsverhoudingen als contractueel worden bestempeld, hoewel enkel een consultatie 
van partijen heeft plaastgevonden. De rechter kan hierop op twee wijzen reageren, namelijk 
ofwel geen gevolg geven aan deze zogenaamde overeenkomst, dan wel de overeenkomst 
herkwalificeren als een eenzijdige rechtshandeling, al dan niet met rechtsgevolgen. 

1. Wettelijke kwalificatie 

667.  Wettelijke kwalificatie – In het rapport omtrent beheersovereenkomsten beveelt het 
Rekenhof het Vlaams parlement aan te voorzien in een kaderdecreet met betrekking tot de 
beheersovereenkomsten; waarin onder meer het juridisch statuut van de overeenkomsten 

                                                
959 W. VAN GERVEN en S. COVENMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 35. 
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duidelijk wordt weergegeven.960 De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen 
heeft in een dergelijke bepaling voorzien: “de bestuursovereenkomst is een overeenkomst en 
geen akte in de zin van artikel 14 van de wetten op de Raad van State”.961 Hoewel de juistheid 
ervan kan in twijfel worden getrokken, is het de verdienste van de federale wetgever om met 
betrekking tot de bestuursovereenkomsten dit statuut wettelijk te verankeren.  

668. Raad van State – Kan de wetgever zonder meer bepalen dat het in casu om een 
overeenkomst gaat, indien vragen kunnen worden gesteld bij het constitutieve bestanddeel 
en/of de geldigheidsvereisten van deze overeenkomsten? De afdeling wetgeving van de Raad 
van State heeft in het decreetontwerp houdende hervorming van de Waalse 
Watervoorzieningsmaatschappij een advies geformuleerd, waarin bepaald wordt dat het 
contractueel karakter niet volgt uit de wet indien dit niet met de realiteit overeenstemt. In dit 
decreetvoorstel werd eenzelfde bepaling opgenomen als deze van artikel 5, § 4 Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. De afdeling wetgeving van de Raad van 
State bevond een dergelijke clausule betwistbaar: “il convient tout d’abord d’observer que la 
détermination de la nature juridique du contrat de gestion est avant tout tributaire d’un 
examen du contenu de la portée véritable de ses dispositions. A cet égard, l’utilisation du 
terme ‘contrat’ et le fait que l’acte dont il s’agit résulte d’un accord des volontés […] ne 
suffisent pas à empêcher que certaines dispositions dudit ‘contrat’ présentent un caractère 
intrinsèquement réglementaire”962. Het contractueel karakter van de bepalingen van de 
‘overeenkomst’ wordt dus niet door de wetgever, maar door een onderzoek naar inhoud en 
draagwijdte bepaald. 

Met betrekking tot de bestuursovereenkomsten werd een dergelijke bemerking niet gemaakt, 
misschien mede veroorzaakt door de juridische bron, waarin de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen gegoten is. 

669. Cassatie – Het Hof van Cassatie heeft omtrent de beheersovereenkomst tussen de Franse 
Gemeenschap en de RTBF geoordeeld: “overwegende dat het begrip overheidscontract 
refereert aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven; een dergelijk contract geen handeling of verordening van een 
bestuursoverheid is. Dat derhalve, zoals verweerster staande houdt, het beheerscontract geen 
wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek”963. Deze overweging toont aan 
dat met betrekking tot de bevoegdheid van het Hof van Cassatie de kwalificatie van de 
decreetgever als overeenkomst gevolgd wordt, zonder dat een (voor de betreffende 
beheersovereenkomst) kwalificatievraag wordt gesteld. 

Ook al stelde het Hof van Cassatie in casu geen vragen bij de decretale kwalificatie als 
overeenkomst, toch is het noodzakelijk na te gaan of de bestuursovereenkomst een 
daadwerkelijke overeenkomst is. Een kwalitatieve sturing door de overheid, houdt immers 

                                                
960 REKENHOF, Visienota beheersovereenkomsten, BBB 2001/02, 21; Auditrapport van het Rekenhof over het 
onderzoek naar de beheersovereenkomsten met Vlaamse openbare instellingen, Parl. St. Vl. Parl 2001-02, nr. 37, 
76 p. 
961 Art. 5, § 4 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
962 Advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State bij het ontwerp van decreet van het Waalse Gewest 
houdende hervorming van de Waalse Watervoorzieningsmaatschappij, Parl.St. Waalse Gewestraad, 2000-01, nr. 
171, 1. 
963 Cass. 21 december 2000, J.T. 2002, 402, R.W. 2001-02, 632. 
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onder meer in dat duidelijke instrumenten worden gehanteerd, waaraan duidelijke 
rechtsgevolgen kunnen worden verbonden. Heeft het instrument een ambigu statuut, dan is er 
van duidelijkheid zowel voor de contractspartijen als voor de betrokken derden geen sprake. 
In wat volgt zal worden nagegaan of de bestuursovereenkomst daadwerkelijk een 
overeenkomst is. Daarvoor zal eerst en vooral moeten worden nagegaan of er sprake is van 
een ‘daadwerkelijke wilsovereenstemming’. 

2. Wilsovereenstemming 

670. Wilsovereenstemming – Het basisbeginsel van het contractenrecht is de 
contractsvrijheid. Er is slechts sprake van een overeenkomst indien de beslissing over het 
bestaan en de inhoud van de overeenkomst steunt op de vrije wil van alle bij de overeenkomst 
betrokken partijen. Door de wilsovereenstemming komt de overeenkomst ‘solo consensu’ tot 
stand en verkrijgt zij tussen de partijen verbindende kracht. Een absolute vrijheid is echter niet 
noodzakelijk om van een overeenkomst te kunnen spreken; zo is men niet steeds ‘vrij’ om een 
overeenkomst aan te gaan met betrekking tot levensnoodzakelijke goederen, heeft de 
wetgever zelf een aantal grenzen aan de vrijheid gesteld (omwille van de openbare orde of 
omwille van de bescherming van de contractant) en wordt de vrijheid beperkt door het feit dat 
anderen over gelijkwaardige vrijheden en grondrechten beschikken. Uitzonderlijk kan iemand 
zelfs verplicht worden te contracteren, bijvoorbeeld in het geval van onteigening. 

Voor de bestuursovereenkomst zullen de aanwijzingen pro en contra de aanwezigheid van de 
wilsovereenkomst hieronder worden weergegeven. 

a.  Aanwijzingen wilsovereenstemming 

671. Wet – Argumenten pro een daadwerkelijke wilsovereenstemming zijn te vinden in de 
analyse van de bepalingen van de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen, 
zowel wat betreft de onderhandelings- als de uitvoeringsfase. Hierin kunnen elementen 
worden gevonden die enerzijds wijzen op een uitwisseling van een wil en anderzijds aantonen 
dat wederkerige rechten en verbintenissen hun oorsprong vinden in de bestuursovereenkomst. 

- Artikel 7, § 1 en 2 duidt de contractspartijen aan en bepaalt wie deze partijen bij het 
onderhandelen over en sluiten van de bestuursovereenkomst zal vertegenwoordigen. 

- Daarnaast voorziet artikel 7, § 2 in de terugkoppeling met de achterban van de OISZ, 
in casu het beheerscomité. Het beheerscomité van de OISZ dient het ontwerp van de 
bestuursovereenkomst goed te keuren voordat tot een sluiting van de overeenkomst 
tussen de OISZ en de Staat kan worden overgegaan. 

- De bestuursovereenkomst treedt pas in werking na goedkeuring van beide 
contractspartijen. Het feit dat de Koning eveneens zijn goedkeuring dient te geven 
doet dan weer geen afbreuk aan het contractueel element, aangezien deze goedkeuring 
niet het sluiten van de overeenkomst, maar de uitvoering ervan betreft. 

- Ook bepaalt artikel 8, § 3 van de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen dat de bestuursovereenkomst, buiten de jaarlijkse 
evaluatieprocedure, niet kan worden gewijzigd dan met akkoord van beide partijen. 
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Dit is een element dat duidelijk meer eigen is aan de overeenkomst dan aan de 
eenzijdige overheidshandeling. 

672. Initiatief – Het feit dat er een wilsovereenstemming is, kan ook worden afgeleid uit het 
initiatief met betrekking tot de bestuursovereenkomsten dat net bij de OISZ te vinden is. Dit 
initiatief betreft evenwel de figuur van de bestuursovereenkomst in het algemeen en gaat niet 
over de afzonderlijke bestuursovereenkomsten gesloten tussen de Staat en een OISZ. 

673. Deskundigheid – Bovendien is de grootste deskundigheid met betrekking tot de 
overeenkomst meestal verzameld in de partij, waarmee de overheid contracteert, waardoor de 
overheid – door gebrek aan specifieke knowhow – zich in een zwakkere positie bevindt. Dit 
vormt een tegengewicht ten opzichte van de machtige positie waarin de Staat zich bevindt. 
Het risico bestaat dan weer dat de overheid vanuit zijn zwakkere positie het algemeen belang 
wat laat wijken voor het (private) belang van de contractspartij om een compromis te 
bereiken. 

b. Tegenaanwijzingen wilsovereenstemming 

674. Ongelijke contractspartijen – Het leidt geen twijfel dat er een ongelijkheid bestaat tussen 
de Staat en de OISZ. Maar staat deze ongelijkheid het bestaan van een echte 
wilsovereenstemming – en dus het bestaan van een overeenkomst – in de weg? Het feit dat de 
overheid, als behartiger van het algemeen belang, zich steeds in een superieure positie 
bevindt964, beïnvloedt de gelijkheid van partijen in een concrete rechtsverhouding niet. Anders 
zou er nooit sprake kunnen zijn van een overeenkomst met de Staat: wat ook het onderwerp 
en voorwerp van de overeenkomst moge zijn, de Staat bevindt zich steeds in een superieure 
positie ten opzichte van de andere contractspartij, of dit nu een publieke rechtspersoon dan 
wel een private (rechts)persoon is. Er zal bij overeenkomsten met de Staat – net zoals bij de 
gemeenrechtelijke overeenkomsten, waarbij de gelijkheid ook soms ver te zoeken is – in 

concreto moeten worden gekeken of de ongelijkheid dermate groot is dat van een 
wilsovereenstemming geen sprake meer kan zijn.  

Voorbeelden ter illustratie van deze ongelijkheid zijn: 

- de overeenkomst treedt pas in werking indien goedgekeurd door de Koning; ook de 
datum van inwerkingtreding wordt door dit besluit bepaald. Enerzijds werd 
hieromtrent reeds aangehaald dat dit niet het sluiten van de overeenkomst zelf betreft, 
anderzijds is het de Koning als hoofd van de uitvoerende macht (en dus als andere 
vertegenwoordiger van een van de contractspartijen) die ervoor kan en moet zorgen 
dat de bestuursovereenkomst ook daadwerkelijk in werking treedt.  

- de overheid heeft, als wetgever of als uitvoerende macht, bij de onderhandelingen 
steeds de mogelijkheid om bepaalde punten waarover geen overeenstemming werd 
bereikt, in wetgeving of in een eenzijdig bindend besluit te gieten.  

                                                
964 De verhouding tussen de overheid en de rechtsonderhorige is gekenmerkt door een fundamentele 
ongelijkheid. Het algemeen belang dat de overheid dient te vrijwaren, primeert op het belang van de 
medecontractant (R.v.St. 31 maart 1950, R.J.D.A. 1950, 144-148, noot J. LESPES; R.v.St. nr. 18308, 9 juni 
1977, A.P.T. 1977-78, 73-80). 
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- het is wettelijk bepaald dat zes maanden voordat de bestuursovereenkomst ten einde 
loopt, de OISZ een ontwerp van nieuwe bestuursovereenkomst aan de voogdijminister 
overhandigt. Het lijkt dus één contractspartij die eenzijdig de bestuursovereenkomst 
opstelt, waarna deze kan worden aangevuld door de Staat. Dit gebeurt natuurlijk ook 
bij andere overeenkomsten, die meestal slechts door een van de contractspartijen 
worden opgesteld en waarbij de tweede contractspartij zich beperkt tot het nalezen, het 
eventueel formuleren van opmerkingen en het (al dan niet) ondertekenen van de 
overeenkomst. 

- indien een jaar nadat de bestuursovereenkomst afgelopen is – met dien verstande dat 
de bestuursovereenkomst van rechtswege wordt verlengd – geen nieuwe 
bestuursovereenkomst in werking is getreden, heeft de Koning de bevoegdheid 
eenzijdig voorlopige regels vast te stellen inzake de aangelegenheden geregeld door de 
bestuursovereenkomst. Deze regels zullen als nieuwe bestuursovereenkomst gelden tot 
het ogenblik dat een nieuwe bestuursovereenkomst in werking treedt.965 Dit houdt in 
dat de OISZ de ‘keuze’ heeft tussen contracteren dan wel een eenzijdige regeling 
opgelegd krijgen. Van een echte ‘vrijheid’ lijkt er in dit geval geen sprake. 

675. Onevenredige verbintenissen – De Staat verbindt zich, in vergelijking met de 
socialezekerheidsinstelling, op een zeer beperkte wijze, namelijk tot het ter beschikking 
stellen van de middelen vereist voor de uitvoering van haar wettelijke opdracht(en). Daarnaast 
verbindt de Staat zich in grote lijnen tot:  

- het overleg van de Staat met de socialezekerheidsinstellingen naar aanleiding van 
wijziging van de wetgeving, 

- het in rekening brengen, tijdens de evaluatie van de overeenkomst, van gebeurtenissen 
van overmacht of van politieke beslissingen die gevolgen zouden kunnen hebben op 
de verwezenlijking van de overeenkomst, 

- het starten van overleg om te komen tot een nieuwe wijzigingsprocedure voor de 
bestuursovereenkomsten, 

- het naleven van de wettelijke bepalingen omtrent de bestuursovereenkomst, zoals de 
jaarlijkse evaluatie. 

Het is evenwel niet ondenkbaar dat ook voor de Staat andere dan financiële verbintenissen 
worden opgenomen. De inhoud van de bestuursovereenkomsten tussen de Staat en de 
publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen in Frankrijk betreft ook de regeling van de 
wettelijke sociale zekerheid op zich, en niet enkel het beheer van de sector. Hoewel ook deze 
overeenkomsten als einddoel het verbeteren van het beheer van de 
socialezekerheidsinstellingen en van de kwaliteit van de dienstverlening hebben966, zijn er ook 
verbintenissen ten aanzien van de Staat in opgenomen. Naast de financiële verbintenis, die het 
behalen van de doelstellingen door de socialezekerheidsinstellingen moet mogelijk maken, 
bestaan deze verbintenissen in een aantal realisaties of verduidelijkingen op politiek niveau 
die een invloed hebben op het beleid en de wijze van beheer van de 
socialezekerheidsinstellingen.967 De verbintenissen van de Staat die hieruit voortvloeien, 

                                                
965 Art. 8 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
966 C. BIGOT, “De contractualisering in Frankrijk”, B.T.S.Z. 1995, 506. 
967 Hierbij moet opgemerkt worden dat – in tegenstelling tot de beperkte bevoegdheid van de Belgische OISZ – 
de Franse nationale socialezekerheidsinstellingen sinds hun oprichting in 1967 belast zijn met een evenwichtig 
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worden door LIBAULT als belangrijk gekwalificeerd voor het voortbestaan van deze 
overeenkomsten; zonder deze specifieke verbintenissen riskeert deze overeenkomst immers 
snel een verouderd instrument te worden.968 Moeten hier conclusies uit worden getrokken 
voor de Belgische bestuursovereenkomsten? 

676. Beperkte contractuele houding van de Staat – Zoals hierboven beschreven heeft het 
Rekenhof vastgesteld dat het grootste deel van de bestuursovereenkomsten eenzijdig door de 
OISZ werden opgesteld. De overheid blijft vasthouden aan het historisch bepaald budget en 
gaat niet in op de voorgestelde berekeningswijze van de budgetten voor de OISZ. Het 
Rekenhof heeft ook vastgesteld dat in het algemeen de toezichthoudende ministers de meeste 
voorstellen van de instellingen zonder veel discussie hebben goedgekeurd.969 Dit gebrek aan 
overleg, gebrek aan naleving door en duidelijkheid wat betreft de rol van de Staat als 
contractspartij zijn duidelijk aanwijzingen contra de kwalificatie van de 
bestuursovereenkomst als overeenkomst. 

677. Nieuw rechtsregime – Het feit dat door het sluiten van de bestuursovereenkomst de 
OISZ niet meer ressorteert onder de Wet Toezicht Parastatalen als 
socialezekerheidsparastatale, maar onder een eigen rechtsregime wordt geplaatst als OISZ, 
wordt in het juridisch onderzoek rond bestuursovereenkomsten op vraag van het Instituut 
Administratie-Universiteit970 terecht als argument contra de contractuele kwalificatie 
aangehaald. Het belang hiervan moet evenwel worden gerelativeerd. Het ging enkel over het 
sluiten van de eerste generatie bestuursovereenkomsten, waarbij de wet van toepassing werd 
die de bestuursovereenkomsten reglementeert en daarnaast het nieuwe statuut van de OISZ 
omvat. Het was duidelijker geweest indien de wetgever niet het verschuiven van de 
toepasselijke wetgeving op de OISZ had verbonden aan het sluiten van een overeenkomst, 
maar aan een bepaalde datum. Risico hierbij was dan dat de overeenkomst tegen die datum 
niet zou gesloten zijn en de – toen nog – socialezekerheidsparastatale niet meer onder de Wet 
Toezicht Parastatalen zou vallen. De wetgever heeft geopteerd voor de meest praktische 
oplossing. 

678. Voogdij – Het nieuwe rechtsregime wijzigt de verhouding tussen de instelling en de 
overheid (in de figuur van de minister), van een voogdijrelatie naar een contractuele relatie. 
Binnen deze relatie is er eveneens (voornamelijk a posteriori) toezicht, waarbij een bijzondere 
rol wordt voorbehouden aan de regeringscommissaris. In beginsel oefent de 
regeringscommissaris toezicht uit op alle beslissingen. Deze regeringscommissaris, als 
vertegenwoordiger van de Staat, heeft een grote ‘macht’ over de bestuursovereenkomst: hij 
kan tegen alle beslissingen beroep instellen, toch voor zover deze beslissingen onder de 
bevoegdheid van de minister die hem heeft voorgedragen (namelijk de voogdijminister of de 
minister van begroting) ressorteren. De regeringscommissaris stelt een beroep in tegen een 
beslissing, wanneer hij deze beslissing strijdig acht met de wet, het algemeen belang en (nu 

                                                                                                                                                   
risicobeheer (E. MARIE, “La convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la CNAF”, Droit Social 1997, 
813). 
968 D. LIBAULT, “Réformer de l’intérieur la Sécurité sociale: les conventions d’objectifs et de gestion”, Droit 

Social 1997, 802. 
969 REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 
26, http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf. 
970 M. MARESCHAL, La contractualisation au sein de la sécurité sociale, onderzoek in opdracht van het IAU 
en de FOD Sociale Zekerheid, 2006, 218 p. 
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ook met) een bepaling van de bestuursovereenkomst.971 De voogdijminister dan wel de 
minister van begroting kan de beslissingen waartegen de regeringscommissaris beroep instelt, 
vernietigen. Kan nog worden gesproken van een overeenkomst indien door een eenzijdige 
bindende beslissing in het kader van het bestuurlijk toezicht maatregelen kunnen worden 
genomen indien de OISZ handelt in strijd met de bestuursovereenkomst? 

679. Bestuurskundig onderzoek – Uit bestuurskundig onderzoek over – de ruimere groep van 
– beheersovereenkomsten kunnen eveneens argumenten contra de kwalificatie als 
overeenkomst worden gehaald. Bestuurskundig onderzoek heeft benadrukt dat “een 
‘beheersovereenkomst’ niet mag worden gepercipieerd als een instrument dat toelaat om 
verbintenissen via juridische weg af te dwingen, maar vooral moet worden beschouwd als een 
instrument voor een effectief ‘relatiemanagement’ tussen de sturende overheid en de 
instelling, waarmee de overeenkomst wordt aangegaan. De overeenkomst heeft geen 
juridische draagkracht in de echte zin van het woord, omdat het zich inschrijft in het kader 
van een hiërarchisch systeem van de Staat of van een departement. Het geeft eerder een wil tot 

respecteren van bepaalde wederzijdse engagementen weer. Maar dit respect is dan ook zeer 
bepalend voor het succes, het halen van de operatie”.972 Indien dit de bedoeling is van een 
instrument dient deze figuur niet ‘overeenkomst’ genoemd te worden. 

c. Evaluatie 

680. Inhoud – Vaak wordt onterecht ook naar de inhoud gekeken voor de kwalificatie van 
een overeenkomst indien deze gesloten wordt in de uitvoering van het beleid. Naar gelang de 
inhoud worden overeenkomsten tussen de overheid en een andere contractspartner 
gekwalificeerd als vrijblijvende, juridisch niet bindende beleidsafspraken die veeleer op te 
vatten zijn als praktische richtsnoeren, als volwaardige, juridisch bindende overeenkomsten, 
waarvan de niet-naleving kan worden gesanctioneerd door de rechter of als eenzijdige 
rechtshandelingen die derden binden. 

681. Wilsovereenstemming – De kwalificatie als overeenkomst dient evenwel niet op basis 
van de inhoud, maar op basis van de essentiële elementen van een rechtsfiguur te gebeuren, 
met betrekking tot de overeenkomst gaat het dus om de wilsovereenstemming. Op basis van 
de aangehaalde elementen pro en contra kan moeilijk tot een vaststaand besluit worden 
gekomen, aangezien deze elementen beide kanten op wijzen. Het zal dus afhangen van de 
contractspartijen zelf en de wijze waarop zij het instrument percipiëren.973 Wordt door beide 
partijen ervaren dat er een daadwerkelijke wilsuiting en –overeenstemming heeft plaats 
gevonden, lijkt het daadwerkelijk om een bestuursovereenkomst te gaan. Probleem hierbij kan 
zijn dat niet alle OISZ de bestuursovereenkomsten op dezelfde wijze percipiëren. Mogelijke 
alternatieve kwalificaties van de bestuursovereenkomst zijn de zelfregulering, de figuur van 
de gentlemen’s agreement en de eenzijdige verbindende rechtshandeling.  

                                                
971 Art. 23, § 3 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
972 K. VERHOEST, “Verzelfstandiging en sturing van agentschappen: enkele bevindingen en 
beleidsaanbevelingen uit recent onderzoek”, V.T.O.M. 2003, nr. 1, 34. 
973 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement betreffende het gebruik van convenants in de Vlaamse 
Gemeenschap, Parl. St. Vl. Parl. 2002-2003, St. 38, nr.1/31; P. QUERTAINMONT, “Les nouveaux instruments 
contractuels utilisés par l’Administration et la compétence du juge administratif”, T.B.P. 2000, 44. 
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682. Zelfregulering – Het gebruik van de bestuursovereenkomst kadert in een tendens naar 
gecommuniceerde zelfregulering.974 De Belgische bestuursovereenkomsten zouden dan als 
beleidsplannen of ‘kwaliteitshandvest’975 gekwalificeerd kunnen worden, waarbij “niet de 
juridische sancties doorwegen, maar de negatieve beeldvorming van de partijen”976 indien zij 
niet het vooropgestelde kwaliteitsniveau of beleidsprogramma behalen. Vergelijkbaar 
hiermee, maar juridisch afdwingbaar, is de eenzijdige verbintenis, namelijk de verbintenis die 
ontstaat vanuit een loutere verklaring van één partij. Een dergelijke eenzijdige verbintenis is 
in elk geval mogelijk indien dit in de wet wordt voorzien of contractueel wordt 
overeengekomen. Doordat in de bestuursovereenkomst ook ten aanzien van de Staat 
verbintenissen werden opgenomen en niet duidelijk een oogmerk aanwezig is rechtsgevolgen 
te doen ontstaan ten behoeve van derden, kan in casu niet gesproken van respectievelijk 
zelfregulering en eenzijdige verbintenissen.  

683. Gentlemen’s agreement – De figuur van de gentlemen’s agreement zou voor de 
oplossing kunnen zorgen; dit zijn “afspraken waaraan partijen een juridisch afdwingbaar 
karakter willen ontzeggen, doch die onder omstandigheden toch rechtsgevolgen kunnen 
hebben op grond van de kwalificatie als natuurlijke verbintenis of op grond van de 
buitencontractuele aansprakelijkheid”.977 In theorie lijkt deze ‘afspraak’ waaraan gevolgen 
kunnen worden verbonden wel een rechtsfiguur, waaronder de bestuursovereenkomst zou 
kunnen passen, maar enkel op voorwaarde dat het afdwingbare karakter van de 
bestuursovereenkomsten uit de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen wordt 
geschrapt. 

684. Eenzijdige bepaling – De bestuursovereenkomst kan niet worden beschouwd als een 
eenzijdige dwingende regel uitgaand van de Staat. Het feit dat beide partijen hun goedkeuring 
dienen te verlenen als bestaansvoorwaarde van de bestuursovereenkomst, weerlegt deze 
hypothese. Indien de OISZ de bestuursovereenkomst niet percipiëren als een overeenkomst, 
zou dit kunnen betekenen dat het om een eenzijdig opgelegde rechtsregel gaat. In dat geval 
moet het wetgevend kader worden aangepast en is het niet langer noodzakelijk dat de OISZ 
toestemt in de bestuursovereenkomst.  

685. Besluit – Het is moeilijk één lijn te trekken in de verschillende argumenten pro en 
contra de kwalificatie als overeenkomst. Toch lijken de argumenten contra zwaarder door te 

                                                
974 Hetzelfde geldt volgens het Rekenhof voor het Vlaamse convenantgebruik (Verslag van het Rekenhof aan het 
Vlaams Parlement betreffende het gebruik van convenants in de Vlaamse Gemeenschap, Parl. St. Vl. Parl. 2002-
2003, St. 38, nr.1/29; C. GARBAR, “Les conventions d’objectifs et de gestion: nouvel avatar du 
‘contractualism’”, Droit social 1997, 817). 
975 Een kwaliteitshandvest kan gedefinieerd worden als “een eenzijdige verklaring door een overheidsdienst, dat 
deze dienst bereid is om, binnen de taken die haar door de wetten en regels zijn gesteld, een aantal normen te 
formuleren en te publiceren ten aanzien van de eigen dienstverlening, waar de burgers vervolgens zo direct 
mogelijk aanspraak op kunnen maken en bij een niet voldoen (zo mogelijk) compensatie zullen krijgen van de 
verantwoordelijke dienst” (G. BOUCKAERT en N. THIJS, Kwaliteit in de overheid, Gent, Academia Press, 
2003, 133; G. BOUCKAERT en S. VANDEWEYER, Kwaliteit in de overheid, Brugge, die keure, 1999, 205- 
209; M. MUNTINGA en D. NOORDHOEK, Werken met kwaliteitshandvesten. De kracht van de 

kwetsbaarheid, Deventer, Kluwer, 1997, 28). 
976 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement betreffende het gebruik van convenants in de Vlaamse 
Gemeenschap, Parl. St. Vl. Parl. 2002-2003, St. 38, nr.1/31. 
977 E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN, De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, 
Intersentia, 2001, 137. 
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wegen. Vandaag kan volgens mij niet van een overeenkomst en een contractuele verhouding 
gesproken worden. Mits een wijziging van de positie die de Staat inneemt, een ruimer overleg 
en meer concrete – en dus beter afdwingbare – verbintenissen en een sanctionering bij het niet 
naleven van de verbintenissen door een van de partijen is de contractuele kwalificatie veel 
meer aannemelijk. 

De praktijk lijkt deze discussie ontgroeid en houdt zich bezig met de invulling van de 
bestuursovereenkomst en het bijhorende beleid. In wat volgt wordt de bestuursovereenkomst, 
zoals de wetgever, de (beperkte) rechtspraak, de OISZ978 en de meerderheid van de 
rechtsleer979 het doen, gekwalificeerd als een overeenkomst. Steeds zal worden gestreefd om 
zo veel mogelijk de burgerrechtelijke voorwaarden van en gevolgen verbonden aan de 
overeenkomst aan de bestuursovereenkomst te verbinden. 

B. De bestuursovereenkomst als geldige overeenkomst 

686. Geldigheidsvereisten – Uitgaand van de meerderheidsopvatting dat de 
bestuursovereenkomst een overeenkomst is, is de volgende vraag of de bestuursovereenkomst 
geldig is; hiertoe moet voldaan zijn aan de geldigheidsvereisten, die in het gemeen 
contractenrecht aan de overeenkomst worden opgelegd, namelijk met betrekking tot de 
wilsuiting, de handelingsbekwaamheid, het voorwerp en de oorzaak.980 

687. Wilsuiting – De wilsuiting, ofwel de toestemming van de partij, die zich verbindt, moet  
- volwaardig zijn (uitgaan van een persoon, die in staat is de gevolgen van zijn daden te 

overzien),  
- rechtsgevolgen beogen,  
- geuit worden,  
- gericht zijn tot de partij met wie wordt gecontracteerd, 
- vrij zijn van wilsgebreken (dwaling, geweld, bedrog of benadeling). 

De eerste vier voorwaarden zijn vervuld voor de bestuursovereenkomst: de overheid en de 
OISZ zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, die overeenkomsten kunnen aangaan. De 
wilsovereenstemming beoogt rechtsgevolgen, wordt geuit op een schriftelijke wijze en is 

                                                
978 COMITE VAN DE ADMINISTRATEURS-GENERAAL VAN DE AUTONOME PUBLIEKE 
INSTELLINGEN VAN DE SOCIALE SECTOR, Memorandum. Van inputbudgettering en regelgeving naar 

outputbudgettering en overtuiging. Besturen op afstand – beheerscontract – zelfbeheer – integraal management, 
1993, 22 ; J. VERSTRAETEN, “Techniek van de bestuursovereenkomst ter responsabilisering van de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, B.T.S.Z. 2001, 558. 
979 A. LEGRAIN, H. LARMUSEAU en T. AUWERS, “De bestuursovereenkomst: kansen en gevaren van een 
complexe omgeving”, B.T.S.Z. 2005, 421; M. MARESCHAL, La contractualisation au sein de la sécurité 

sociale, onderzoek in opdracht van het IAU en de FOD Sociale Zekerheid, 2006, 41; P. QUERTAINMONT, “La 
technique du ‘contrat d’administration’ en vue de ‘responsabiliser’ les organismes de sécurité sociale: panacée 
ou placebo”, A.P.T. 1999, 280 ; P. QUERTAINMONT, “Les nouveaux instruments contractuels utilisés par 
l’Administration et la compétence du juge administratif”, T.B.P. 2000, 44 ; P. VANDERVORST, “Les 
institutions publiques de sécurité sociale (parastataux sociaux) et la réforme de la fonction publique Belge 
modernisation – responsabilisation – de Nora à Copernic”, A.P.T. 2001, 185-186; J. VERSTRAETEN, 
“Techniek van de bestuursovereenkomst ter responsabilisering van de openbare instellingen van de sociale 
zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, B.T.S.Z. 2001, 558-559. 
980 Art. 1108 B.W. 
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gericht tot de andere contractspartij. Van dwaling, geweld of bedrog zal in het geval van de 
bestuursovereenkomst normaliter ook geen sprake zijn.  

688. Handelingsbekwaamheid – Contractspartijen dienen handelingsbekwaam te zijn. 
Publiekrechtelijke instellingen zijn handelingsbekwaam; de OISZ zijn in staat een 
overeenkomst aan te gaan voor zover dit hen niet verboden wordt en voor zover de 
overeenkomst verenigbaar is met de aard van deze rechtspersonen. Wat de 
bestuursovereenkomst betreft, bestaat er geen dergelijk verbod en is er geen sprake van een 
onverenigbaarheid. 

689. Voorwerp – Bij een overeenkomst ligt het voorwerp in een of meerdere, eenzijdige dan 
wel over en weer aangegane verplichtingen tot geven, doen of niet doen.981 Dit voorwerp 
moet (1) bestaan of kunnen bestaan, (2) in de handel zijn, (3) bepaald of bepaalbaar zijn en (4) 
geoorloofd zijn. Hoewel de sociale zekerheid geen goed is dat ‘in de handel is’ omwille van 
het karakter van algemeen belang, kan sociale zekerheid toch het voorwerp van een 
overeenkomst uitmaken. Uitzonderingen op de vereiste dat het voorwerp in de handel moet 
zijn, kunnen immers bij wet bepaald worden; dit is voor de bestuursovereenkomsten gebeurd 
in de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 

Het voorwerp van de bestuursovereenkomst wordt in de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen opgenomen en voldoet aan deze eisen. 

690. Oorzaak – Ook de oorzaak van de bestuursovereenkomst is te vinden in de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen en ligt in de verbintenis van de andere 
contractspartij. 

691. Conclusie – Beide partijen bij de bestuursovereenkomst zijn handelingsbekwaam, voor 
zover zij met het sluiten van de bestuursovereenkomst niet ingaan tegen de wet of tegen de 
aard van de socialezekerheidsparastatale. De verbintenissen van de partijen bij de 
overeenkomst, die het voorwerp en de oorzaak van de overeenkomst uitmaken, voldoen aan 
de hierboven omschreven vereisten. We kunnen aldus besluiten dat de 
bestuursovereenkomsten aan de geldigheidsvoorwaarden van de overeenkomst voldoen. Eens 
men beslist de bestuursovereenkomst als overeenkomst te kwalificeren, mag men er in 
principe van uitgaan dat het gaat om een geldig gesloten overeenkomst. 

C. De bestuursovereenkomst als bijzondere overeenkomst 

1. Kwalificatie als administratieve overeenkomst 

692. Algemeen – In de piste waarin de bestuursovereenkomst als een contractuele figuur 
wordt behandeld, is de volgende stap na te gaan of deze geldige overeenkomst op een 
bijzondere wijze dient behandeld te worden omwille van het feit dat de overheid een 
contractspartij is en/of het voorwerp ervan de uitvoering van de sociale zekerheid is. Daarbij 
kan spontaan worden aangevoeld dat er een verschil in benadering moet plaats vinden tussen 
een koopovereenkomst en een overeenkomst waarbij een dienstverlening van algemeen 
belang aan een (private of publieke) rechtspersoon wordt toevertrouwd. Zijn er bijzondere 

                                                
981 Art. 1126 B.W. 
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kenmerken verbonden aan de overeenkomst waarbij een van de contractspartijen de Staat is? 
Heeft de Staat als behartiger van het algemeen belang bepaalde privileges, die normaal niet 
aanwezig zijn in een contractuele rechtsverhouding? Wat bijvoorbeeld indien het in het 
algemeen belang nodig is dat een overeenkomst niet langer wordt nageleefd? Wat als uit de 
begrotingswet blijkt dat de Staat zich niet kan houden aan de financiële verbintenissen 
aangegaan in overeenkomsten? De rechtsfiguur die inhoud geeft aan deze overheidsprivileges 
binnen een contractuele rechtsverhouding is deze van de administratieve overeenkomst. 

693. Administratieve overeenkomst – In België wordt het onderscheid gemaakt tussen 
gewone overeenkomsten met de overheid en administratieve overeenkomsten. Dit gebeurt in 
navolging van het Franse recht, waar reeds lange tijd het onderscheid gemaakt wordt tussen 
‘contrats de l’administration’ (overeenkomsten met de overheid als contractspartij) en 
‘contrats administratifs’ (administratieve overeenkomsten).982 Dit onderscheid steunt op de 
opvatting dat voor de gewone overeenkomsten gesloten met de overheid, de overheid en de 
medecontractant op gelijke voet staan of dat het voorwerp ervan geen bijzonder belang heeft, 
terwijl bij administratieve overeenkomsten de ongelijkheid de regel is. De overheid treedt bij 
het sluiten van de gewone overeenkomsten op zoals een privaatrechtelijke persoon (bv. 
huurovereenkomst) en bij de administratieve overeenkomsten vanuit de overheidspositie.  

694. In België is deze leer niet in dezelfde mate aanvaard en ontwikkeld als het geval is in het 
Franse recht. In het Flandria-arrest kan een belangrijk argument contra de leer van de 
administratieve overeenkomsten worden gelezen. Het onderscheid tussen gewone 
overeenkomsten met de overheid en de administratieve overeenkomsten berust voornamelijk 
op het onderscheid tussen de Staat als privé-persoon en de Staat als openbare macht; een 
onderscheid dat in het Flandria-arrest losgelaten werd.983 Daarnaast is er een praktisch 
bezwaar: het is moeilijk een onderscheid te maken tussen de gevallen waarbij de 
overeenkomst rechtsreeks de behartiging van het algemeen belang tot voorwerp heeft en die 
waarbij dit niet het geval is. De overheid moet immers steeds in het algemeen belang optreden 
zodat elk contractueel overheidshandelen door de vereisten van het algemeen belang moet 
ingegeven zijn, ook deze van (meer) ‘privaatrechtelijke aard’.984 

695. Toch wordt in de Belgische rechtspraak regelmatig al dan niet direct verwezen naar de 
rechtsfiguur van de administratieve overeenkomst. Zo oordeelde het Hof van Cassatie in een 
arrest van 31 mei 1978, dat “de overeenkomst waarbij de openbare overheid een natuurlijke 
persoon of een rechtspersoon gelast een openbare dienst te verzekeren, een concessie 
uitmaakt; dat de concessie van een openbare dienst in de vorm van een contract een 
overeenkomst sui generis is die, wegens de doeleinden van openbaar nut door de 
concessionerende overheid nagestreefd en wegens het voorwerp zelf van de concessie niet 

                                                
982 A. DE LAUBADERE, F. MODERNE en P. DELVOLVE, Traité des contrats administratifs, Parijs, L.G.D.J., 
1984, 1124 p. 
983 Cass. 5 november 1920, Pas. 1920, I, 193, concl. P. LECLERCQ. In zijn conclusie bij het Flandria-arrest 
schreef advocaat-generaal P. LECLERCQ dat "le gouvernement ou le pouvoir exécutif, agissant à ce titre de 
pouvoir exécutif, passe des contrats et n’est pas, à ce titre, hors le droit civil"; M. BOES, Administratief recht, 
Leuven, Acco, 2003, 241. 
984 W. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Overeenkomsten met de overheid”, T.P.R. 1987, 1717 en 1737. 
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uitsluitend door de regels van het burgerlijk recht wordt beheerst”.985 Het belangrijkste 
element uit dit arrest is dat de theorie van de administratieve overeenkomst in België een 
zuiver jurisprudentiële constructie is, die buiten elke rechtsregel om sommige 
overheidscontracten van gemeen recht onttrekt aan bepaalde regels van het burgerlijk recht; er 
wordt niet bepaald welke regels van gemeen recht nog wel, en welke niet meer van toepassing 
zouden zijn.986  

Ut singuli wordt voor een overeenkomst waarbij de overheid partij is, onderzocht of een 
afwijking van het burgerlijk recht verantwoord is.987 Daarnaast kan ook de wetgever zelf in 
afwijkende bepalingen voorzien in het wettelijk kader van de ‘administratieve 
overeenkomsten’. 

696. Criteria – Vanaf wanneer kan van een ut singuli overeenkomst, waarvoor bijzondere 
rechtsregels kunnen gelden, worden gesproken? In de Belgische rechtsleer werd een aantal – 
uit het Franse recht afgeleide – criteria voorgesteld, zoals het bevatten van een groot aantal 
van het burgerlijk recht afwijkende regels die met het oog op de administratieve behoeften en 
het algemeen belang op bepaalde overeenkomsten worden toegepast988 of de aanwezigheid in 
het contract van exorbitante clausules989.  

Voorbeelden van exorbitante bepalingen zijn het recht van de overheid om indien het 
algemeen belang dit eist, de overeenkomst eenzijdig te wijzigen of te beëindigen of het 
verbod voor de medecontractant zich tegenover de overheid te beroepen op de ‘exeptio non 

adempleti contractus’. De aanwezigheid van dergelijke exorbitante clausules is in feite een 
gevolg van de omstandigheid dat de overheid, al maakt zij gebruik van een privaatrechtelijk 
instrument, steeds als taak heeft het algemeen belang te dienen. Het is volgens VAN GERVEN 

dan ook deze speciale taak – of overheidstaak – die eerder dan de aanwezigheid van 
dergelijke clausules als bepalend dient te worden beschouwd.990  

697. Relativering – Hoewel kan worden aangenomen dat het nastreven van het algemeen 
belang een aantal afwijkingen op het gemeen contractenrecht noodzaakt, moet worden 
nagestreefd dat de overeenkomsten met de overheid zo veel mogelijk – zo niet volledig – 

                                                
985 Cass. 31 mei 1978, R.W. 1978-79, 231; P. ORIANNE, La loi et le contrat dans les concessions de service 

public, Brussel, Larcier, 1961, 102-112; P. WIGNY, Droit administratif: Principes généraux, Brussel, Bruylant, 
1962, 284. 
986 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 153. 
987 D. D’HOOGHE, “Overeenkomsten met de overheid”, in M. STORME (ed.), De overeenkomst vandaag en 

morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 133. 
988 Het zwakke punt van dit kwantitatief criterium is het ontbreken van een maatstaf die zou toelaten te bepalen 
welke hoeveelheid afwijkende en bijzondere regels vereist zijn om het administratief contract te funderen. F. 
DEVISSCHERE, “Het administratief contract, de stand van het vraagstuk naar Belgisch recht”, R.W. 1961-62, 
2396. 
989 W. VAN GERVEN, Hoe blauw is het bloed van de prins? De overheid in het verbintenissenrecht, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, 62-68. 
990 Er is bijgevolg sprake van een administratieve overeenkomst als de overheid een rechtstreekse behartiging 
van het algemeen belang op het oog heeft, door de onmiddellijke uitvoering van een openbare dienst of de 
onmiddellijke bevrediging van een collectieve nutsfunctie (W. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, 
“Overeenkomsten met de overheid”, T.P.R. 1987, 1716; W. VAN GERVEN, “Beleidsovereenkomsten”, in X. 
(ed.) Academiae Analectia, Brussel, Koninklijke academie voor wetenschap, letteren en schone kunsten van 
België, 1984, 41). 
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ressorteren onder het contractenrecht. Met betrekking tot convenanten is het Rekenhof 
dezelfde mening toegedaan: “aangezien het convenant een overeenkomst is en dus niet 
juridisch als een nieuw instrument kan worden beschouwd, blijven de contractuele regels met 
betrekking tot voorwaarden om te contracteren, rechten en plichten van partijen en derden [… 
] bestaan”.991

 Bovendien zal het algemeen belang in de meeste gevallen te voorzien zijn bij 
aanvang van de overeenkomst, zeker indien de overeenkomst voor een bepaalde – en beperkte 
– duur gesloten is. Net omwille van dit (wijzigende) algemeen belang is het ook af te raden 
dat de overheid overeenkomsten van onbepaalde duur sluit.  

De zin om een burgerrechtelijke overeenkomst als sturingsinstrument te gebruiken wordt wel 
erg klein indien men een heel aantal – administratiefrechtelijke – afwijkingen gaat inschrijven 
in het toepasselijke burgerlijke overeenkomstenrecht. De in het contractenrecht bepaalde 
basiselementen van een overeenkomst en van de uitvoering van een overeenkomst dienen ook 
wanneer de overheid deze overeenkomst aangaat, behouden te blijven. Het enige alternatief is 
te vinden in een volledige aparte regeling van overeenkomsten waarbij de overheid 
contractspartij is, naar voorbeeld van het Franse recht. 

698. Het valt dan ook aan te bevelen de cassatierechtspraak te blijven volgen en 
overeenkomsten met de Staat ut singuli te bekijken om uit te maken of en in welke mate deze 
administratieve overeenkomst bijzondere gevolgen heeft992, steeds vanuit de idee dat zoveel 
mogelijk het contractenrecht wordt gevolgd. Bovendien is een ut singuli benadering nodig 
omdat het algemeen belang ook bepaalde afwijkingen (prerogatieven) kan vereisen van een 
traditioneel civielrechtelijke overeenkomst, zoals een huurovereenkomst. In de rechtspraak 
wordt aldus aan het onderscheid tussen gewone overeenkomsten met de overheid en 
administratieve overeenkomsten weinig belang gehecht en wordt geval per geval onderzocht 
of een afwijking van het burgerlijk recht zich opdringt op grond van bijzondere wettelijke 
voorschriften of administratiefrechtelijke beginselen.993 

699. Kwalificatie bestuursovereenkomst – Indien gekeken wordt naar de opgesomde criteria 
kan niet anders dan over te gaan tot de kwalificatie van de bestuursovereenkomst als een 
‘administratieve overeenkomst’, of een overeenkomst sui generis. De Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen voorziet in een exorbitante bepaling, eigen aan administratieve 
overeenkomsten: “elke uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde in de bestuursovereenkomst 
wordt voor niet geschreven gehouden”. Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is niet van 
toepassing op de bestuursovereenkomst. De partij ten aanzien van wie een verbintenis in de 
bestuursovereenkomst niet is uitgevoerd, kan slechts de uitvoering van de verbintenis 
vorderen, onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere sancties bepaald in de 
bestuursovereenkomst”.994 Ook de bijzondere regeling bij niet-tijdige hernieuwing van de 
bestuursovereenkomst, die de continuïteit garandeert, ondersteunt de kwalificatie als sui 

generis overeenkomst. Bovendien is het voorwerp van de bestuursovereenkomst de 
uitoefening van een openbare dienst en dus ook een taak van algemeen belang. Ten slotte 

                                                
991 REKENHOF, Verslag over het gebruik van convenants in de Vlaamse Gemeenschap, Par.St. 2002-03; St. 38/ 
1. 
992 W. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Overeenkomsten met de overheid”, T.P.R. 1987, 1717. 
993 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, die keure, 2004, 26-
27. 
994 Art. 5, § 3 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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wordt de bestuursovereenkomst door de minister ondertekend en goedgekeurd bij koninklijk 
besluit.995  

Zoals hierboven geponeerd, is het aan te bevelen niet van een ‘administratieve overeenkomst’ 
– als algemene rechtsfiguur – te spreken, maar ut singuli te kijken in welke afwijkingen de 
wetgever voorziet voor de bestuursovereenkomst en voorzichtig na te gaan welke bijkomende 
afwijkingen verantwoord kunnen zijn of worden. Hierbij wordt teruggekoppeld naar de idee 
dat indien geopteerd wordt voor een overeenkomst zo veel mogelijk het gemeen recht wordt 
toegepast. 

2. De gevolgen van de kwalificatie als administratieve overeenkomst 

700. De gedeeltelijke navolging van het Franse recht wat betreft de figuur van de 
administratieve overeenkomst impliceert niet dat aan dit onderscheid dezelfde gevolgen 
worden verbonden als in Frankrijk. In Frankrijk is deze theorie verankerd in het administratief 
recht.996 In de Belgische rechtsorde wordt met betrekking tot de rechtsfiguur van de 
administratieve overeenkomst vertrokken vanuit het contractenrecht, waarop 
administratiefrechtelijke afwijkingen kunnen bestaan. 

a. Toepasselijk recht 

701. Burgerlijk recht – Het burgerlijk recht is van toepassing op overeenkomsten en de 
burgerlijke rechter is bevoegd voor alle overeenkomsten, ook deze waarbij de overheid partij 
is: “le gouvernement ou le pouvoir exécutif, agissant à ce titre de pouvoir exécutif, passe des 
contrats et n’est pas à ce titre, hors le droit civil".997 

702. Administratiefrechtelijke tempering – De overheid stapt echter nooit helemaal uit het 
administratief recht – en de beginselen van de openbare dienst – wanneer zij deelneemt aan 
het privaatrecht. Het privaatrecht zal dan ook dikwijls op grond van het algemeen belang een 

                                                
995 De Franse Raad van State heeft in diezelfde zin geoordeeld met betrekking tot de overeenkomsten gesloten 
tussen de ‘organismes représentatifs des professions de santé’ en de ‘caisses nationales de sécurité sociale’. Deze 
overeenkomsten hebben een administratief karakter en de goedkeuring van deze overeenkomsten bij 
(inter)ministerieel besluit heeft het gevolg dat hun een reglementaire waarde wordt toegekend (C.E. 18 februari 
1977, Droit ouvrier 1977, 350; C.E. 9 oktober 1981, A.J.D.A. 1982, 357). Maar zelfs indien geen 
goedkeuringsbesluit aanwezig is en de minister mee – als partij – de overeenkomst ondertekent, samen met de 
representatieve organisatie en de socialezekerheidsinstelling, heeft de Franse administratieve rechter aanvaard de 
administratieve rechtsvordering op grond van ‘exces de pouvoir’ ontvankelijk is, gezien de overeenkomst wordt 
beschouwd als een reglementaire akte. Meer nog, de Raad van State heeft aanvaard dat de bepalingen van een 
overeenkomst, gesloten tussen een vakbond en een onderneming een reglementair karakter hebben (C.E. 10 juli 
1996, Rev. fr. dr. admin. 1997, 89). 
996 F. DEVISSCHERE, “Het administratief contract, de stand van het vraagstuk naar Belgisch recht”, R.W. 1961-
62, 2395; A. DE LAUBADERE, F. MODERNE en P. DELVOLVE, Traité des contrats administratifs, Parijs, 
L.G.D.J., 1984, 551. 
997 Conclusie Adv. Gen. P. LECLERCQ bij Cass. 4 november 1920, Pas. 1920, I, 193. Aan het eind van de 19de 
eeuw en het begin van de 20ste eeuw waren heel wat auteurs voorstander van de strikte toepassing van het 
burgerlijke recht (J. DE FOOZ, Le droit administratif belge, Doornik, Casterman, 1859, nrs. 229-230 en nrs. 
270-271) waarbij een aantal toch reeds voorzagen in een soepelheid bij de interpretatie door de rechter wanneer 
de overheid een contractspartij is. Voor verwijzingen zie: M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans 

l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 280. 
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bijzondere inkleuring krijgen wanneer de overheid een rechtssubject is.998 Deze 
administratiefrechtelijke tempering van het burgerlijk recht kan gebeuren door de wet, door de 
overeenkomst en door de rechter.999 Hierbij is evenwel op te merken dat ondanks de 
kwalificatie als sui generis overeenkomst1000, de rechter – gelukkig – afkerig is afwijkingen 
van het burgerlijke contractenrecht toe te passen. Een voorbeeld hiervan is de weigering van 
de rechter om, bij gebrek aan wettelijke bepalingen of contractuele clausules, de 
imprevisieleer (infra randnr. 717) toe te passen.1001 

703. Noodzakelijke tempering? – Het is duidelijk dat de overeenkomst de functie van het 
eenzijdig overheidsoptreden niet kan vervangen, aangezien aan de overeenkomst niet dezelfde 
prerogatieven verbonden zijn als aan het eenzijdig optreden. Moeten deze prerogatieven 
worden toegekend aan de overheid die een overeenkomst uitvoert? Of biedt het burgerlijk 
recht voldoende mogelijkheden voor de overheid om het algemeen belang te behartigen, 
zonder dat er bijzondere prerogatieven moeten worden toegekend? 

704. Pacta sunt servanda – Uitgangspunt is de gebondenheid van de overheid aan de door 
haar gesloten overeenkomsten. De kwalificatie als overeenkomst impliceert immers de 
bindende kracht van de overeenkomst voor de contractspartijen. Het vaak gebruikte argument 
dat de overheid toch de vrijheid moet hebben haar beleid aan de wijzigende omstandigheden 
aan te passen wanneer dit voor het algemeen belang noodzakelijk wordt geacht, doet geen 
afbreuk aan deze principiële gebondenheid van de overheid aan de door haar gesloten 
overeenkomsten. De overheid is immers vrij de overeenkomst al dan niet aan te gaan. De 
overheid moet zich daarbij realiseren dat zij de beleidsvrijheid die zij heeft, door het sluiten 
van een overeenkomst, verliest. Daar staan dan zekere voordelen tegenover, die door de 
wederpartij worden toegezegd. Afweging van de voor- en nadelen moet door de overheid 
zorgvuldig gebeuren.1002 

Over de mate van gebondenheid van de overheid aan een administratieve overeenkomst 
bestaat geen eensgezindheid. Prerogatieven, die aan de overheid (als contractspartij) kunnen 
toekomen, zijn bijvoorbeeld de eenzijdige wijziging van de overeenkomst en het eenzijdig 
beëindigen van de overeenkomst. In een overeenkomst kan in bijzondere clausules worden 
afgeweken van het gemeen contractenrecht; zo kan de overheid bedingen dat zij beroep kan 
doen op een eenvoudige verbreking of eenzijdige wijziging van de overeenkomst. Door de 
mogelijkheid van deze clausules gebruik te maken wordt de nood aan bijkomende 
prerogatieven voor de overheid bij het sluiten en nakomen van een administratieve 
overeenkomst overbodig. BOSMANS ziet het dan ook als een regel van behoorlijk bestuur dat 
de overheid in elke overeenkomst een clausule opneemt voor mogelijke wijziging van de 
                                                
998 A. BLOEMBERGEN, “Overheidsprivaatrecht: schets van een algemeen deel”, T.B.P. 1992, 955. 
999 M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2003, 245; M. BOSMANS, “De verhouding tussen het privé-
contractenrecht en het publiek recht”, R.W. 1985-86, 2102; Y. DE GRANDY en J. VANDEN BOSSCHE, De 

overeenkomsten voor rekening van de Staat, Brugge, die keure, 1972, 17; O. ORBAN, Manuel de droit 

administratif, Brussel, Dewit, 1909, 8; W. VAN GERVEN, Hoe blauw is het bloed van de prins?, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, 62; W. VAN GERVEN en S. COVENMAEKER, Verbintenissenrecht, 
Leuven, Acco, 2001, 36. Voor meer verwijzingen zie: M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans 

l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 281-282. 
1000 Cass. 31 mei 1978, R.W. 1978-79, 1229; Cass. 27 mei 1983, R.W. 1983-84, 926. 
1001 R. ANDERSEN, “Autorité et contrat dans l’administration moderne en Belgique”, Annuaire Européen 

d’Administration Publique 1997, 37. 
1002 D. LUBACH, Beleidsovereenkomsten, Deventer, Kluwer, 1982, 216-217. 
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contractsvoorwaarden, herziening en vroegtijdige beëindiging. Daartegenover staat dan dat – 
eveneens als regel van behoorlijk bestuur – een regeling voor de schadeloosstelling van de 
medecontractant in al deze gevallen opgenomen dient te worden.1003 

705. Bestuursovereenkomst – In de bestuursovereenkomsten zelf worden geen bijzondere 
clausules opgenomen; er bestaat (nog) geen rechtspraak omtrent de sui generis 

bestuursovereenkomst in de sociale zekerheid. Het wetgevend kader rond de 
bestuursovereenkomst voorziet wel in een aantal afwijkingen van het gemeen contractenrecht, 
zoals de bepalingen dat elke uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde in de 
bestuursovereenkomst voor niet geschreven wordt gehouden en dat de stilzwijgende 
ontbindende voorwaarde, zoals voor wederkerige overeenkomsten voorzien in artikel 1184 
Burgerlijk Wetboek, – omwille van de continuïteit van de openbare dienst – niet van 
toepassing is op de bestuursovereenkomst.1004 Daarnaast kan de rechter van de bindende 
kracht afwijken door de overheid het prerogatief toe te kennen de bestuursovereenkomst 
eenzijdig te wijzigen of eenzijdig op te zeggen; het lijkt ten zeerste onwaarschijnlijk dat de 
rechter dit zal doen, gezien de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen het 
statuut van de bestuursovereenkomst bepaalt en enkel voorziet in de mogelijkheid wijzigingen 
aan te brengen mits wilsovereenstemming van de beide partijen.1005 

706. Aanpassing bestuursovereenkomst – Er bestaat een bijzonder systeem om de 
bestuursovereenkomst aan te passen, maar dit blijkt niet erg soepel toe te passen zodat – 
afgezien van enkele begrotingsaanpassingen – geen wijzigingen in de belangrijkste 
bepalingen van de bestuursovereenkomsten werden aangebracht, hoewel de OISZ op dat vlak 
bepaalde wensen hadden geformuleerd.1006 Om dit logge systeem te ontlopen werden ook 
aanpassingen aangebracht in de vorm van bij-akten, die door wilsovereenstemming (en in 
principe goedkeuring door de Koning) worden gesloten. 

Het is niet ondenkbaar dat in de bestuursovereenkomst de Staat zou overgaan tot een 
eenzijdige wijziging, bijvoorbeeld door het overeengekomen budget te verminderen. Het is 
dan aan de rechter om de gerechtvaardigdheid hiervan na te gaan. Het is hierbij aan te raden 
om, indien de mogelijkheid eenzijdige wijzigingen aan te brengen aanvaard wordt, steeds een 
schadevergoeding aan de andere contractspartij toe te kennen. Het probleem dat zich in de 
praktijk stelde (en zal stellen), is dat de Staat haar financiële verbintenissen niet steeds is 
nagekomen, maar hiervoor de overeenkomst niet heeft gewijzigd. Met andere woorden de 
verbintenissen van de OISZ werden niet (steeds) aangepast aan de gewijzigde financiën. 
Aangezien de niet nakoming van de verbintenissen door de Staat ontstaat vanuit een 
financiële oorsprong, is er evenmin ruimte om te voorzien in een schadevergoeding aan de 
OISZ bij wijziging van de bestuursovereenkomst omwille van financiële tekorten. Ten slotte 
moet worden opgemerkt dat in Frankrijk een financiële wijziging net een uitzondering vormt 
op de bevoegdheid van de Staat de administratieve overeenkomst eenzijdig te wijzigen. 

                                                
1003 M. BOSMANS, “De verhouding tussen het privé-contractenrecht en het publiek recht”, R.W. 1985-86, 2116. 
1004 Art. 5, § 3 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1005 Art. 8, § 3, tweede lid Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1006 REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 
2005, 8, http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf. 
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b. Bevoegde rechter 

707. Bevoegde rechter – Op basis van het Franse voorbeeld kan de vraag worden gesteld naar 
de ontvankelijkheid in België van een vernietigingsverzoek voor de Raad van State tegen een 
bepaling van de overeenkomst. De wetgever heeft deze mogelijkheid in het geval van de 
bestuursovereenkomsten zelf uitgesloten via de bepaling in artikel 5, § 4 Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen, waarin wordt bepaald dat “de 
bestuursovereenkomst geen akte of reglement is bedoeld in artikel 14 van de wetten op de 
Raad van State”. Alle clausules in de bestuursovereenkomst worden geacht contractueel te 
zijn’. 

708. Burgerlijke rechter – De overeenkomst doet als een ‘res inter alios acta’ burgerlijke 
rechten ontstaan. In België is de burgerlijke rechter bevoegd voor de overeenkomsten, door 
wie ze ook worden aangegaan. Betwistingen inzake de totstandkoming, interpretatie, 
uitvoering, ontbinding… van (administratieve en andere) overeenkomsten behoren tot de 
exclusieve bevoegdheid van de burgerlijke rechter. Ook betwistingen omtrent de bevoegdheid 
van de bestuursovereenkomsten dienen voor de burgerlijke rechtbank gebracht te worden. De 
vraag kan hier worden gesteld of men niet beter geopteerd had de Raad van State bevoegdheid 
te geven aangaande betwistingen rond de bestuursovereenkomst?1007 En indien men dan toch 
niet voor een administratief rechtscollege wilde opteren ook niet kon worden gedacht aan de 
arbeidsrechtbank? Deze beslecht immers ook de geschillen tussen de OISZ en de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, toch de geschillen die de uitvoering van de 
socialezekerheidsreglementering betreffen.1008 In navolging van het voorgestelde 
uitgangspunt zoveel mogelijk de burgerrechtelijke rechtsfiguur te volgen, kan echter enkel 
worden ingestemd met de keuze voor de burgerlijke rechtbank. 

§2. De verbintenissen 

709. Juridische waarde – Er moeten verschillende ‘aangelegenheden’ worden opgenomen in 
de bestuursovereenkomsten. Zijn dit allemaal verbintenissen tussen de OISZ en de Staat of is 
er een verschil in bindende kracht naar gelang van de ‘aangelegenheid’? In de volgende titels 
wordt eerst de juridische waarde van de verbintenissen ten aanzien van de contractspartijen – 
de Staat en de OISZ – geanalyseerd. Daarna volgt de vraag naar de aanwezigheid van 
derdenwerking van bepaalde verbintenissen. 

A. Verbintenissen van de contractspartijen 

1. OISZ 

710. Wettelijke en bijkomende taken – Het opnemen van de wettelijke taken van de OISZ en 
de hieraan verbonden doelstellingen in de bestuursovereenkomst heeft als enige gevolg dat de 
Staat een bijkomende – contractuele – mogelijkheid krijgt om het niet uitvoeren van deze 

                                                
1007 Via de rechtsfiguur van de afsplitsbare handelingen kan de bestuursovereenkomst (gedeeltelijk) onder de 
beoordelingsbevoegdheid van de administratieve rechter terechtkomen: als de overheid tot voorbereiding, 
vervollediging of uitvoering van een overeenkomst een beslissing neemt (een afsplitsbare handeling) kan de 
legaliteitscontrole zowel door de administratieve als de gewone rechter worden gevoerd (M. PAQUES, De l’acte 

unilatéral au contrat dans l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 183-184). 
1008 Art. 580, 4° Ger. W.  
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taken te sanctioneren. Anders is het wanneer bijkomende, niet wettelijk voorziene taken 
worden opgenomen in de bestuursovereenkomst; dan heeft de Staat geen andere 
actiemogelijkheid dan deze eigen aan of bepaald in de bestuursovereenkomsten om de OISZ 
deze taken te laten naleven. De Staat kan als contractspartij de instrumenten eigen aan de 
(bestuurs)overeenkomst gebruiken wanneer de OISZ in gebreke blijft deze andere taken uit te 
voeren. 

711. Aansprakelijkheid – De aansprakelijkheid van een van de partijen betrokken bij de 
overeenkomst vloeit voort uit de toerekenbare niet-nakoming van de overeenkomst door een 
contractspartij. Hierbij zal het onderscheid tussen de kwalificatie van een opdracht als een 
inspannings- dan wel een resultaatsverbintenis belangrijk zijn. Of deze verbintenissen voor de 
OISZ inspannings- dan wel resultaatsverbintenissen zijn, kan niet in het algemeen worden 
beantwoord. Steeds zal in concreto moeten worden gekeken naar de tekst van de 
bestuursovereenkomst en de hieruit voortvloeiende verbintenis. Het feit dat een verbintenis 
gekwalificeerd wordt als een resultaatsverbintenis impliceert dat prestatiedoelen adequaat 
geformuleerd en vertaald worden in meetbare indicatoren. Zo is de verbintenis van de RKW 
om ‘alles in het werk te stellen om de gezinnen op klantvriendelijke wijze te informeren en 
hen te helpen bij de uitoefening van hun rechten’ een inspanningsverbintenis. Waar de RKW 
de verbintenis aangaat de termijn tussen het ontvankelijkheidsonderzoek en de beslissing 
terug te brengen op drie maanden, gaat het dan weer om een resultaatsverbintenis. Hierbij valt 
onmiddellijk op te merken dat het noodzakelijk is dat parallelle verbintenissen voor 
verschillende OISZ of voor de Staat ten aanzien van verschillende OISZ op gelijke wijze (als 
inspannings- dan wel als resultaatsverbintenis) worden geïnterpreteerd.  

712. Afdwingbaarheid – De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen voorziet 
in artikel 5, § 3 in een exorbitante bepaling, eigen aan administratieve overeenkomsten: “elke 
uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde in de bestuursovereenkomst wordt voor niet 
geschreven gehouden. Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de 
bestuursovereenkomst. De partij ten aanzien van wie een verbintenis in de 
bestuursovereenkomst niet is uitgevoerd, kan slechts de uitvoering van de verbintenis 
vorderen, onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere sancties bepaald in de 
bestuursovereenkomst”.  

713. Overleg – De tweede generatie bestuursovereenkomsten bevat de bepaling dat “wanneer 
één van de partijen de aangegane verbintenissen niet volledig of slechts gedeeltelijk kan 
naleven, die partij de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte zal brengen en met de 
andere partij overleg zal plegen om maatregelen af te spreken om die situatie te verhelpen of 
op te vangen. In geval van een geschil over de al dan niet naleving van alle of een gedeelte 
van de in deze overeenkomst opgenomen verbintenissen of in geval van een fundamenteel 
meningsverschil over de maatregelen die moeten worden genomen om een tekortkoming te 
verhelpen, geraken de partijen het in een contradictoir verslag eens over de beste manier om 
uit elkaar te gaan. Bij gebrek aan een afgesproken akkoord of in geval van de niet-naleving 
van het gevolg dat aan een dergelijk akkoord wordt gegeven, zal het dossier worden 
voorgelegd aan de ministerraad, na advies van het beheerscomité van de betrokken instelling 
en van het College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid.”1009 Dit is een zeer 

                                                
1009 Bv. art. 102 tweede bestuurstovereenkomst tussen de Staat en het FAO; art. 78 tweede bestuursovereenkomst 
tussen de Staat en de RSZ. 
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vreemde bepaling. In de eerste plaats moet worden uitgegaan van het burgerlijk recht en dus 
lijkt toegang tot de rechter in eerste aanleg de meest voor de hand liggende stap bij 
contractuele conflicten tussen een OISZ en de Staat. Men kan hier wel denken aan een soort 
‘ombudsfunctie’ die kan bemiddelen bij conflicten; noodzakelijk hierbij is dat het gaat om een 
onafhankelijke derde. In casu wordt bevoegdheid gegeven aan de ministerraad, geen 
onafhankelijke derde, maar (zeer) betrokken partij, namelijk als eindverantwoordelijke voor 
de uitvoering van (de staatsverbintenis opgenomen in) de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen. Deze clausule in de bestuursovereenkomsten is bovendien niet 
duidelijk; er wordt enkel gemeld dat het dossier wordt voorgelegd aan de ministerraad; wat 
deze precies kan doen, wordt niet bepaald. 

Deze bepaling betekent evenwel niet dat geen beroep meer kan worden gedaan op de rechter 
bij een geschil omtrent de uitvoering van de bestuursovereenkomst. Afstand van recht wordt 
immers niet vermoed en kan slechts worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere 
uitlegging vatbaar zijn.1010 

2. Staat 

714. Verantwoorde niet-nakoming – Kan de Staat het niet naleven van verbintenissen uit de 
bestuursovereenkomst verantwoorden op basis van het beginsel van de veranderlijkheid van 
de openbare dienst? Dit beginsel impliceert immers dat het statuut, de organisatie en de 
werking van een openbare dienst door de overheid op elk moment gewijzigd en aan de 
wisselende eisen van het algemeen belang aangepast kunnen worden. In België wordt een 
dergelijke wijziging van de (administratieve) overeenkomst niet algemeen aanvaard.1011 De 
rechter kan wel casuïstisch beslissen in welke mate een uitzondering op de 
wilsovereenstemming kan worden verantwoord. De rechter kan zich hierbij opnieuw laten 
inspireren door het Franse recht waar de Staat bij het sluiten van administratieve 
overeenkomsten wel de mogelijkheid heeft om deze overeenkomsten die een openbare dienst 
behartigen eenzijdig te wijzigen, ook zonder dat hem dit recht uitdrukkelijk werd gegeven in 
de overeenkomst.1012 Er wordt aldus aanvaard dat door de overeenkomst te wijzigen, de 
overheid geen fout maakt; vandaar dat de rechtspraak in dit kader niet het begrip fout 
hanteert, maar wel ‘fait de l’administration’ of ‘fait du Prince’.1013 Belangrijk hierbij is dat 
steeds een schadevergoeding wordt toegekend aan de contractspartij. 

                                                
1010 Cass. 10 februari 2005, Pas. 2005, II, 345. 
1011 Wel voor de overeenkomsten van de concessie van openbare dienst (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN 
DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 
153). 
1012 De wijzigingen die de overheid kan aanbrengen, zijn echter niet onbegrensd: (1) zij moeten ingegeven zijn 
door het algemeen belang; (2) zij zijn niet toelaatbaar wanneer een ‘changement bouleversement de l’économie 
générale du projet’ het gevolg zou zijn, dan wel de ‘essence’ van de overeenkomst zou worden gewijzigd; (3) 
van de wederpartij kan niet verwacht worden een ‘ouvrage nouveau’ (vreemd aan het overeengekomen voorwerp 
van de overeenkomst, zonder link hiermee of in volledig nieuwe omstandigheden) tot stand te brengen; (4) de 
overheid kan evenmin eenzijdig de financiële bepalingen van de overeenkomst wijzigen (CE 10 januari 1905, 
Rec.Lebon 1905, 60; CE 11 maart 1910, Rec.Lebon 1910, 216, Revue du droit public 1910, 270). 
1013 ‘Fait de l’administration’ duidt op wijzigingen die rechtsreeks door de overheid aan de betreffende 
overeenkomst worden aangebracht; ‘fait du Prince’ duidt op indirecte wijzigingen, die worden veroorzaakt door 
overheidsoptreden dat niet direct in verband staat met de overeenkomst, maar er een zeker invloed op uitoefent 
bv. fiscale maatregelen (W. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Overeenkomsten met de overheid”, T.P.R. 
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715. Overmacht – Er zal geen aansprakelijkheid zijn indien de contractspartij zich kan 
beroepen op overmacht. Naar Belgische rechtspraak is de overmacht die de schuldenaar van 
de verplichting tot schadevergoeding omwille van het niet nakomen van de overeenkomst 
bevrijdt, de gebeurtenis die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de 
verbintenissen en die, wat de totstandkoming betreft, niet aan een fout van de schuldenaar te 
wijten is.1014  

Een verkeerde begrotingsinschatting kan niet als overmacht worden gekwalificeerd. Een 
vooruitziende contractsluitende overheid moet een realistische begroting kunnen opmaken 
wat betreft de financiering van de OISZ. Slechts indien de rechter vaststelt dat de overheid 
zich in de onmogelijkheid bevond deze toestand te voorzien, zullen de artikelen 1147 en 1148 
van het Burgerlijk Wetboek worden toegepast en zal de overheid vrijuit gaan.1015 Het is de 
rechter die hierover oordeelt.  

716. Imprevisie – Aansluitend op het overmachtvraagstuk, is de vraag rond de 
‘imprevisieleer’ te formuleren. In tijden van economische en monetaire instabiliteit wordt het 
evenwicht tussen contractprestaties, dat bestaat op het moment van de sluiting van de 
overeenkomst, vaak grondig verstoord door omstandigheden die op dat moment niet konden 
worden voorzien. De imprevisieleer houdt in dat de rechter de bevoegdheid heeft tussen 
partijen gemaakte afspraken te wijzigen of zelfs op te heffen, indien zich na het sluiten van de 
overeenkomst en buiten de wil van de partijen, abnormale en onvoorziene omstandigheden 
van economische of financiële aard hebben voorgedaan waardoor de verbintenis van een van 
de partijen in zeer belangrijke mate wordt verzwaard en het evenwicht tussen de 
contractsprestaties grondig wordt verstoord.1016 In het Belgische recht wordt de imprevisieleer 
niet algemeen aanvaard; wel kan de wetgever een imprevisiebepaling opnemen in het 
wettelijke kader van de administratieve overeenkomsten. Ook in de overeenkomst kan 
hieromtrent een clausule worden opgenomen1017, wat niet gebeurd is voor de 
bestuursovereenkomsten. 

717. Bestuursovereenkomsten – Uit de evaluaties met betrekking tot de eerste 
bestuursovereenkomsten is gebleken dat de Staat vaak in gebreke is gebleven zijn 
overeengekomen verbintenissen uit te voeren. Praktisch gevolg van het niet naleven van deze 
(financiële) verplichting is dat de OISZ in kwestie in (financiële) problemen komt met 
betrekking tot het uitvoeren van haar verbintenissen. Het lijkt noodzakelijk, zowel voor het 
evenwicht tussen de contractspartijen als voor het uitvoeren van de overeenkomst te goeder 
trouw en de praktische mogelijkheid voor de OISZ om de verbintenissen na te leven, dat 
gevolgen worden verbonden aan het in gebreke blijven van de Staat. De contractspartijen 

                                                                                                                                                   
1987, 1737; J. RIVERO en J. WALINE, Droit administratif, Parijs, Précis Dalloz, 2002, 126); CE 2 februari 
1983, R.D.publ. 1984, 212.)  
1014 Cass. 9 december 1976, R.W. 1977-78, 695. 
1015 M. BOSMANS, “De verhouding tussen het privé-contractenrecht en het publiek recht”, R.W. 1985-86, 2117. 
1016 Hiervan te onderscheiden is de overmachtsituatie, die slaat op onvoorziene omstandigheden die ontstaan na 
de afsluiting van de overeenkomst, waardoor een of beide partijen in de onmogelijkheid verkeren de 
overeenkomst verder uit te voeren evenals de leer van de onvoorziene omstandigheden, waarbij het gaat om 
situaties die reeds bestonden voor het sluiten van de overeenkomst maar waarvan partijen zich redelijkerwijze 
niet bewust waren of konden zijn (W. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Overeenkomsten met de 
overheid”, T.P.R. 1987, 1740-1741). 
1017 Cass. 8 maart 1991, R.W. 1990-91, 1447. 
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beschikken bij fout van de wederpartij niet – zoals in Frankrijk het geval is – over de 
mogelijkheid zich te beroepen op de exceptio non adempleti contractus of om andere sancties 
op te leggen.1018  

718. Het burgerrechtelijke kader bevat evenmin een oplossing. Geen gedwongen 
tenuitvoerlegging tegen de overheid is mogelijk, wat niet wegneemt dat zonder dit beginsel te 
schenden een herstel in natura kan worden bevolen.1019 Alleen blijft met betrekking tot 
dwanguitvoering de immuniteit van de overheid onder bepaalde voorwaarden bestaan 
opnieuw omwille van het principe van de continuïteit van de openbare dienst. De wederpartij 
kan de rechter wel vragen de overeenkomst zelf of door een derde te laten uitvoeren op kosten 
van de debiteur. Daarnaast kan een bijkomende schadevergoeding worden toegekend. 
Wanneer uitvoering in natura niet mogelijk is, kan een compenserende schadevergoeding 
worden toegekend.1020  

Wat de bestuursovereenkomst betreft, zal de uitvoering van de overeenkomst in natura in 
principe onmogelijk zijn; gezien het intuïtu personae karakter van de bestuursovereenkomst 
zal een uitvoering door een derde partij evenmin een optie zijn. Voor wederkerige 
overeenkomsten is het alternatieve rechtsmiddel de ontbinding van de overeenkomst, met 
toekenning van bijkomende schadevergoeding of de inroeping van de exceptie van niet-
nakoming1021. Zoals hierboven reeds meegegeven is de – uitdrukkelijke of stilzwijgende – 
ontbindende voorwaarde evenmin mogelijk in het kader van de bestuursovereenkomst. Enkel 
de uitvoering van de overeenkomst kan worden gevraagd. Dit is een problematische 
oplossing, gezien het karakter van de verbintenis en van de contractspartij. Als ultimum 

remedium kan een schadevergoeding voor de rechtbank worden gevraagd, opnieuw 
problematisch in het licht van de niet-nakoming van een financiële verbintenis. 

719. Sui generis – De figuur van de bestuursovereenkomst vraagt een specifieke oplossing bij 
het niet nakomen van de overeenkomst door de Staat. Eerste en beste optie lijkt het uitbreiden 
van de (negatieve) sancties van de OISZ naar de Staat, althans van zodra ze worden 
ingevoerd. Een andere optie is naar Frans voorbeeld het voorzien van een bijzondere 
schadevergoeding indien de Staat gebruikt maakt van het ‘Staat zijn’ in de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst. In Frankrijk, waar de overheid ten opzicht van haar wedercontractant 
over prerogatieven beschikt, die geen equivalent hebben voor de wederpartij, wordt deze 
fundamentele ongelijkheid begrensd op financieel gebied: ter compensatie ligt de verplichting 

                                                
1018 Namelijk (1) vermogensrechtelijke sancties; (2) sancties, die ertoe leiden dat de overeenkomst wordt 
uitgevoerd: met deze ‘sanctions correctives’ kan de overheid zelf de overeenkomst verder uitvoeren of dit door 
derden laten doen. Dit impliceert evenwel niet het einde van de overeenkomst: de verdere uitvoering geschiedt 
voor rekening en voor het risico van de partij met wie aanvankelijk werd gecontracteerd Deze sanctie wordt 
enkel gebruikt bij grove schuld van de wederpartij; (3) de eenzijdige ontbinding van de overeenkomst mits grove 
schuld en na ingebrekestelling. Deze sancties kunnen worden toegepast ongeacht of de overeenkomst er al dan 
niet in voorziet. Wanneer de overeenkomst echter in duidelijke sancties voorziet, kan de overheid niet 
teruggrijpen naar deze sancties (CE 31 mei 1907, Rec. Lebon 1907, 514; J. SPIER, Overeenkomsten met de 

overheid, Deventer, Kluwer, 1981, 156-157; J. RIVERO en J. WALINE, Droit administratif, Parijs, Précis 
Dalloz, 2002, 126-127). 
1019 Cass. 26 juni 1980 Pas. 1980, I, 1341, concl. VELU, R.W. 1980-81, 1661. 
1020 Partijen kunnen een schadebeding in de overeenkomst opnemen waarin het bedrag van de schadevergoeding 
reeds wordt bepaald, zodat de rechter dit niet hoeft te doen. 
1021 De ‘exceptio non adempleti contractus’ verzet zich tegen de eis van nakoming van de eigen prestatie ten 
opzichte van de in gebreke blijvende partij. 
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op de overheid het financiële evenwicht in stand te houden door de wederpartij in bepaalde 
omstandigheden, bijvoorbeeld bij eenzijdig wijzigen of vroegtijdig beëindigen van de 
overeenkomst, schadeloos te stellen.1022 Probleem hierbij is dat indien de Staat zijn financiële 
verbintenis niet nakomt, een financiële compensatie niet veel soelaas zal brengen. Men kan 
overgaan tot beslag, maar in de praktijk lijkt het ondenkbaar dat een openbare instelling van 
sociale zekerheid – een overheidsinstelling – beslag zal leggen op goederen van de 
overheid.1023 Indien de Staat de mogelijkheid gegeven wordt om bepaalde verbintenissen niet 
na te leven, lijkt het noodzakelijk dat steeds wanneer dit gebeurt of dreigt te gebeuren, een 
nieuwe overlegronde plaats vindt waarbij het evenwicht tussen de verbintenissen hersteld 
wordt. Bovendien zal de openbaarmaking van de aanpassingen aan de overeenkomst, de 
openbaarheid van het falen van de overheid duidelijk maken. 

3. Sanctionering 

720. Burgerrechtelijke sancties – De jure is er – gezien de juridische waarde als 
overeenkomst – een aantal burgerrechtelijke sancties dat kan worden gehanteerd. Het feit dat 
een overeenkomst als instrument gebruikt wordt om de OISZ aan te zetten zich blijvend in te 
spannen en zo te evolueren naar een kwalitatieve dienstverlening, houdt in dat aan deze figuur 
de typische (contractenrechtelijke) sancties verbonden zijn. De volledige toepassing van het 
stelsel van burgerrechtelijke sancties is niet mogelijk gelet op de continuïteitsverplichting 
voor openbare dienst. De contractspartij heeft dus ook burgerrechtelijk weinig 
sanctioneringsinstrumenten in handen: de partij jegens wie een verbintenis niet of niet 
behoorlijk werd uitgevoerd, zal slechts de uitvoering ervan of in tweede instantie een 
schadevergoeding kunnen vorderen. 

B. Positie van de derde in de verbintenis 

721. Algemeen – Men kan derden niet wegdenken uit een contractuele rechtsverhouding. In 
de eerste plaats mag een overeenkomst derden geen nadeel berokkenen. Daarnaast dient een 
derde het bestaan van een overeenkomst, als rechtsfeit, te respecteren. Een derde kan in 
bepaalde gevallen aan dit rechtsfeit rechten ontlenen en de overeenkomst kan aan derden 
worden tegengeworpen.1024 Het zijn vaak ook derden die belang hebben bij het correct 
uitvoeren van de overeenkomst.1025 

722. Relativiteit – Met betrekking tot de verbintenissen tussen de Staat en de OISZ geldt in 
principe dat deze als res inter alios acta vreemd zijn aan derden/niet-contractanten. De 

                                                
1022 J. RIVERO en J. WALINE, Droit administratif, Parijs, Précis Dalloz, 2002, 125. 
1023 De mogelijkheid beslag te leggen op de goederen van de overheid is in strijd met het beginsel van 
continuïteit van de openbare dienst. Het is echter niet de bedoeling dat de overheid zich steeds achter de 
onbeslagbaarheid van haar goederen kan verschuilen om zich te onttrekken aan haar schuldeisers. Artikel 1412 
bis gaat uit van de onbeslagbaarheid van de goederen van de overheid. Deze onbeslagbaarheid is echter niet 
absoluut. In de eerste plaats kan de overheid de goederen aanduiden die wel voor beslag beschikbaar zijn. Indien 
geen of onvoldoende goederen zijn aangeduid, heeft de schuldeiser in de tweede plaats de mogelijkheid beslag te 
leggen op deze goederen, die ‘kennelijk niet nuttig’ zijn voor de uitoefening van de taak van de overheid of de 
continuïteit van de openbare dienst. 
1024 Cass. 27 mei 1909, Pas. 1909, I, 272; W. VAN GERVEN en S. COVENMAEKER, Verbintenissenrecht, 
Leuven, Acco, 2001, 135-157. 
1025 Dit geldt ook voor bepaalde regelgeving, zoals de erkenningsnormen, normen die louter de rechtsverhouding 
tussen de Staat en (in casu de privaatrechtelijke) socialezekerheidsinstellingen betreffen. 
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rechtspositie van de sociaal verzekerde verandert in principe niet; hij heeft – net zoals voor 
het bestaan van de bestuursovereenkomsten – enkel de mogelijkheid om in een concrete zaak 
de naleving van de wet door de OISZ voor de arbeidsrechtbank af te dwingen, dan wel een 
burgerrechtelijke schadevergoeding te eisen.  

Wel kunnen sommige bepalingen worden gehanteerd als invulling van de zorgvuldigheid in 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure. Het bestaan van een overeenkomst leidt 
immers tot de uitbreiding van de algemene zorgvuldigheidsplicht aangezien de schuldenaar in 
een overeenkomst weet – of minstens behoort te weten – dat de niet-nakoming van zijn 
verbintenissen aan derden schade kan berokkenen. Derden moeten met andere woorden 
kunnen vertrouwen op de nodige zorgvuldigheid van de contractanten in de nakoming van de 
contractuele verbintenis. Zo zouden termijnen waartoe de instelling zich in de 
bestuursovereenkomst verbindt, zoals maximumtermijn om bepaalde dossiers af te handelen 
of een bepaalde beslissing te nemen, een invulling zijn van de redelijketermijnvereiste als 
beginsel van behoorlijk bestuur.1026 

723. Gebruikersgerichte bepalingen – Een mogelijk probleem dat volgt uit het gebruik van de 
overeenkomst houdt verband met het personeel toepassingsgebied van de overeenkomst. 
Regelgeving kan voor iedereen gelden – al hangt dit af van de rechtsverhouding waarbinnen 
deze moet gepositioneerd worden en de ‘soort’ van regelgeving –, waar overeenkomsten in 
beginsel enkel bindend zijn voor de contractspartijen. Uit de bestuursovereenkomsten zijn 
duidelijk bepalingen te halen die gericht zijn tot de sociaal verzekerden, of waar minstens 
eisen worden gesteld aan de dienstverlening van de OISZ ten aanzien van de sociaal 
verzekerde. De bestuursovereenkomst omvat dus meer dan enkel de rechtsverhouding tussen 
de Staat en de OISZ, maar ook deze tussen de OISZ en de sociaal verzekerden. De overheid 
stuurt dan wel de OISZ, maar koppelt deze sturing aan bepaalde rechten of minstens 
voordelen van de sociaal verzekerden. 

Zo bepaalde de eerste bestuursovereenkomst tussen de RSZ en de Staat dat de RSZ binnen 10 
werkdagen na ontvangst van de DIMONA-aangifte een bericht van ontvangst zal terugsturen 
naar de werkgever (als gekwantificeerde doelstelling). Deze resultaatsverbintenis, die geldt 
voor elke DIMONA-aangifte, heeft een duidelijke gebruikersgerichtheid aangezien het aan de 
werkgever is dat een ontvangstbericht wordt verzonden.  

Andere voorbeelden van gebruikersgerichte bepalingen zijn: 

- RIZIV (eerste bestuursovereenkomst): het RIZIV verbindt zich tot de verkorting van 
de maximale afhandelingstermijn voor 90 % van de dossiers met betrekking tot het 
Bijzonder Solidariteitsfonds van 5 maanden tot 3 maanden; 

- RKW (eerste bestuursovereenkomst): de RKW verbindt er zich toe tegen het einde van 
2004 de formulieren met betrekking tot de rechthebbende gehandicapten, studenten, 
gehandicapte kinderen en huispersoneel te herwerken in een duidelijke en begrijpelijke 
taal en eenvoudig te beantwoorden; 

                                                
1026 J. PUT, “Bestuursovereenkomsten openbare socialezekerheidsinstellingen”, T.v.W. 2002, 279. 
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- FAO (tweede bestuursovereenkomst): het FAO verbindt zich ertoe betalingen te 
verrichten op de reglementaire vervaldag in 96 % van de gevallen. 

- DOSZ: De DOSZ verbindt zich er toe om inzake de toekenningsopdracht tegen 2005 
een termijn van 63 werkdagen (te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag) na te 
leven ten belope van 80 % van de gevallen, wanneer de beslissing een toekenning van 
een pensioen betreft en ten belope van 90 % van de gevallen, wanneer de beslissing 
een toekenning van invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen in de sector ongevallen 
betreft. Inzake terugbetaling van de ziektekosten wordt deze termijn op 21 werkdagen 
teruggebracht in de wettelijke regeling en op 42 werkdagen in de contractuele 
regeling, telkens in 90 % van de gevallen. 

724. Derdenwerking – Zijn deze gebruikersgerichte bepalingen ook verbintenissen met 
juridische gevolgen voor de bestemmeling van deze bepalingen? De enige manier waarop 
derden toch de OISZ kunnen aanspreken deze taken uit te voeren is via de rechtsfiguur van de 
derdenwerking. 

1. De derdenwerking als rechtsfiguur 

725. Beding ten behoeve van een derde – Het beding ten behoeve van derden1027 wordt 
traditioneel als dé uitzondering gezien op de relativiteit van de overeenkomst. Dit beding is 
een contractuele clausule waarbij een van de contractspartijen (de stipulant), optredend in 
eigen naam, de wederpartij (de belover) een prestatie laat beloven ten gunste van een derde, 
die aldus schuldeiser wordt van de beloofde prestatie en dit krachtens een overeenkomst 
waaraan hij zelf niet heeft deelgenomen.1028 De geldigheidsvoorwaarden van een dergelijk 
beding zijn dat: 

- de overeenkomst geldig werd gesloten, 
- de bedinger enig persoonlijk belang heeft bij het beding ten behoeve van derde, 
- de bedinger en belover de duidelijke bedoeling hadden aan de derde een nieuw eigen 

recht toe te kennen, 
- de begunstigde derde bepaald of bepaalbaar is. 

726. Het gevolg is dat de derde een eigen recht heeft en  
- dit recht tegen de belover door middel van een rechtstreekse vordering kan uitoefenen, 
- dit recht, van bij de impliciete of expliciete aanvaarding door de derde, niet meer kan 

worden herroepen door de bedinger, 
- dat het rechtstreeks in het vermogen van de derde terecht komt.  

Hierdoor ontstaat een driepartijenverhouding: een dekkingsverhouding, een valutaverhouding 
en de verhouding tussen de derde en de belover. De dekkingsverhouding is de 
hoofdovereenkomst gesloten tussen de bedinger en de belover die ook het derdenbeding 
bevat. De valutaverhouding is dan de verhouding tussen de bedinger en de derde; in deze 
verhouding zonder juridische gevolgen is de reden waarom de bedinger de derde wenst te 
begunstigen terug te vinden. De verhouding tussen de derde en de belover is de resultante van 

                                                
1027 Art. 1121 B.W. 
1028 S. STIJNS, “Contractanten en derden: derde-medeplichtigheid en de actio pauliana, sterkmaking en 
schijnvertegenwoordiging, derdenbegunstiging”, in S. STIJNS (ed.), Verbintenissenrecht, Brugge, die keure, 
2007, 45-46, 
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de dekkings- en valutaverhouding. De begunstigde kijgt een rechtstreeks vorderingsrecht ten 
aanzien van de belover.1029 

727. Administratief derdenbeding – Kan een administratieve overeenkomst een beding ten 
behoeve van een derde bevatten? Aangezien hier steeds uitgegaan wordt van het 
contractenrecht, is het beroep op het beding ten behoeve van een derde een logische optie 
voor de begunstigde, toch indien aan al de voorwaarden is voldaan. Het Hof van Cassatie 
heeft hierover in het verleden al uitspraak gedaan. Het Hof kwalificeerde in een overeenkomst 
tussen de stad Mons en een ‘société d’éclairage’ de bepaling waarin vermeld stond dat 
wanneer een andere stad betere tarieven kreeg, deze betere tarieven ook aan de inwoners van 
Mons werden toegekend, als een beding ten behoeve van een derde.1030 Anderzijds kan in het 
advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State de visie worden gelezen waarin een 
‘beding ten behoeve van een derde’ net omwille van de rechten die worden toegekend aan 
derden, een reglementair karakter heeft. De derde zal zich dus niet dienen te beroepen op het 
beding ten behoeve van een derde, maar rechtstreeks op deze bepaling van de 
(administratieve) overeenkomst.1031 Beide pistes worden hieronder kort verkend. 

2. De derdenwerking van de bestuursovereenkomsten 

728. Kunnen de hierboven beschreven contractuele verbintenissen in de 
bestuursovereenkomst worden beschouwd als een derdenbeding? Met andere woorden: is 
voldaan aan de beschreven voorwaarden?  

De bestuursovereenkomst werd geldig gesloten en de Staat heeft belang bij het beding ten 
behoeve van derde, aangezien dit de rechtsbescherming van de sociaal verzekerde en de 
afdwingbare kwaliteit van de socialezekerheidsuitvoering ten goede komt. Dit volstaat 
aangezien de vereiste van persoonlijk belang ruim geïnterpreteerd wordt.1032 Ook is de groep 
van potentiële belanghebbenden duidelijk bij het sluiten van de bestuursovereenkomst; 
eenmaal de verbintenissen worden nageleefd, gaat het om individuele identificeerbare sociaal 
verzekerden. 

729. Bedoeling – Een probleem doet zich voor met betrekking tot de voorwaarde dat de 
bedinger en belover de duidelijke bedoeling dienen te hebben aan de derde een nieuw eigen 
recht toe te kennen. 

Een antwoord hierop kan twee richtingen uitgaan. Enerzijds lijkt de keuze voor een 
overeenkomst, een keuze te zijn voor een intern instrument tussen de Staat en de OISZ. Indien 

                                                
1029 S. STIJNS, “Contractanten en derden: derde-medeplichtigheid en de actio pauliana, sterkmaking en 
schijnvertegenwoordiging, derdenbegunstiging”, in S. STIJNS (ed.), Verbintenissenrecht, Brugge, die keure, 
2007, 46-47. 
1030 “Par suite du contrat et de leur abonnement les habitants étaient devenus chacun personnellement et 
directement créanciers de la société d’éclairage; en conséquence, ils pouvaient seuls, à l’exclusion du stipulant, 
demander le remboursement promis” (Cass. 25 juli 1888, Pas. 1888, I, 316). 
1031 Advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State bij het ontwerp van decreet van het Waalse Gewest 
houdende hervorming van de Waalse Watervoorzieningsmaatschappij, Parl.St. Waalse Gewestraad, 2000-01, nr. 
171/1. 
1032 S. STIJNS, “Contractanten en derden: derde-medeplichtigheid en de actio pauliana, sterkmaking en 
schijnvertegenwoordiging, derdenbegunstiging”, in S. STIJNS (ed.), Verbintenissenrecht, Brugge, die keure, 
2007, 48. 
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het de bedoeling was rechten aan derden toe te kennen, zijn hiervoor andere, meer geschikte 
beleidsinstrumenten aanwezig. Bovendien is nergens expliciet aangegeven dat derden worden 
begunstigd.1033 Hierover werd in het verslag aan de Koning bij de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen noch in de voorbereidende stukken van de administrateurs-
generaal iets bepaald; daarnaast wordt er in de bestuursovereenkomst hieromtrent evenmin 
iets opgenomen. Ten slotte kan de bestuursovereenkomst in de sturingsverhouding tussen de 
Staat en de OISZ beschouwd worden als een bescherming van de Staat tegen 
aansprakelijkheidsvorderingen wegen onrechtmatig of onzorgvuldig gedrag van de OISZ. De 
Staat zoekt nieuwe instrumenten om de OISZ op te leggen de sociale zekerheid zorgvuldig uit 
te voeren. Het ‘persoonlijke belang’ van de Staat kan in dit geval gevonden worden in het 
vermijden dat haar eigen aansprakelijkheid in het gedrang komt en niet zozeer in het 
begunstigen van ‘derden’. Een tegenargument kan dan weer gevonden worden in het feit dat 
de bestuursovereenkomsten er zijn gekomen op initiatief en ontwerp van de OISZ. 

730. Anderzijds zijn bepaalde taken duidelijk en specifiek naar derden geformuleerd en enkel 
te bekijken in de verhouding met de sociaal verzekerde1034 of andere 
socialezekerheidsinstellingen.1035 De opname van deze taken lijkt in zich te dragen dat derden 
zich hierop kunnen beroepen en dat minstens aan de (derde) geldigheidsvoorwaarde met 
betrekking tot de bedoeling van de bedinger is voldaan. 

Er kan in deze visie zelfs worden geopperd een stap verder te gaan en uit doelstellingen 
waarbij een 100 % naleving wordt vooropgesteld, een vermoeden van derdenbeding af te 
leiden. Een dergelijke verbintenis toont immers aan dat de bedinger de bedoeling had hierbij 
de derde de garantie te geven dat deze verbintenis zal worden nagekomen en dat dus een 
beding ten behoeve van een derde bestaat. Dit vermoeden kan worden weerlegd door de 
betreffende contractspartij. Het is dan ook niet toevallig dat via een ‘avenant’ of ‘bijcontract’ 
de doelstellingen van de RVA die in de eerste bestuursovereenkomst op 100 % waren 
vastgelegd, worden verminderd tot 99 %. 

3. Reglementair karakter van een contractueel beding 

731. Franse rechtsorde – Een tweede piste is het reglementaire karakter dat toegekend kan 
worden aan contractuele bepalingen uit een administratieve overeenkomst, waarbij aan derden 
rechten worden toegekend. Opnieuw moet hier naar de Franse rechtsorde worden verwezen. 
De Franse Raad van State heeft in het arrest Cayzeele1036 geoordeeld dat bepaalde clausules 
van een administratieve overeenkomst, waarbij onder meer het functioneren van een 
organieke dienst overeengekomen werd, een reglementair karakter kunnen hebben. 
Voorwaarde is dat deze clausules de rechtsverhouding tussen de contractanten dienen te 

                                                
1033 Men kan hier de vergelijking maken met de milieubeleidsovereenkomsten; deze bevatten evenmin een 
expliciet beding ten gunste van een derde (in die zin dat men burgers als derden zou beschouwen) (A. VAN 
OEVELEN, “Privaatrechtelijke aspecten van milieubeleidsovereenkomsten”, in H. BOCKEN en I. TRAEST 
(eds.), Milieubeleidsovereenkomsten, Brussel, Story-Scientia, 1991, 47). 
1034 Zoals de hierboven beschreven ‘ruling’ van de RVA of de krachtlijnen van het RIZIV. 
1035 Zo engageert de HVW zich “opdat de werkloze zijn recht kan openen of vrijwaren, om maandelijks via 
elektronische gegevensstroom het aantal vergoedbare dagen over te maken aan de RKW en om jaarlijks een 
bijdragebon over te maken aan de mutualiteiten” (art. 79 en 80 eerste bestuursovereenkomst tussen de Staat en 
de HVW). 
1036 C.E. 10 juli 1996, Cayzeele, Revue francaise de droit administratif 1997, 89. 
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overschrijden. In hetzelfde arrest oordeelt de Raad dat overeenkomsten die het functioneren 
en de organisatie van een openbare dienst betreffen, eveneens een reglementair effect hebben, 
toch indien zij rechten van derden betreft.1037 In België bestaat hierover geen duidelijkheid. 

732. Concessie openbare dienst – Wel wordt aanvaard dat de concessieovereenkomst van een 
openbare dienst deels bestaat uit reglementaire bepalingen en deels uit contractuele 
bepalingen. “Vermits door de concessie aan een particulier bepaalde prerogatieven worden 
verleend die eigen zijn aan de overheid zal men noodzakelijkerwijze, naast de contractuele 
bepalingen, eenzijdige voorschriften van reglementaire aard vinden, waarvan de uitwerking 
minstens even belangrijk is als de bepalingen van het eigenlijke contract”.1038 De kenmerken 
van de sui generis overeenkomst van de concessie van de openbare dienst met dubbel 
rechtskarakter kunnen niet zonder meer worden toegepast op andere administratieve 
overeenkomsten. Wel blijkt hieruit dat reglementaire overeenkomstclausules mogelijk zijn in 
de Belgische rechtsorde. 

733. Raad van State – De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft ook deze 
mogelijkheid aanvaard: “il convient tout d’abord d’observer que la détermination de la nature 
juridique du contrat de gestion est avant tout tributaire d’un examen du contenu de la portée 
véritable de ses dispositions. A cet égard, l’utilisation du terme ‘contrat’ et le fait que l’acte 
dont il s’agit résulte d’un accord des volontés […] ne suffisent pas à empêcher que certaines 
dispositions dudit ‘contrat’ présentent un caractère intrinsèquement réglementaire”.1039 

Indien deze redenering gevolgd wordt, moet ten aanzien van elke administratieve 
overeenkomst een dubbele kwalificatie plaatsvinden. In de eerste plaats gaat het om een 
‘externe kwalificatie’, waarin op basis van de wilsovereenstemming al dan niet besloten wordt 
tot de kwalificatie als overeenkomst. In tweede instantie zal via een ‘interne kwalificatie’ op 
basis van de inhoud van de bepalingen van de overeenkomst nagegaan worden of bepaalde 
clausules een reglementair karakter hebben.  

De afdeling wetgeving van de Raad van State volgt de weg van de reglementaire clausules 
niet met betrekking tot de bestuursovereenkomsten. In het advies van de afdeling wetgeving 
van de Raad van State bij de goedkeuringsbesluiten van de bestuursovereenkomsten werd 
bepaald dat indien een bestuursovereenkomst toch bepalingen bevat die bij een eerste lezing 
een normatieve draagkracht lijken te hebben, die bepalingen niet als dusdanig mogen worden 
gelezen, omdat dit niet verenigbaar is met de aard van de bestuursovereenkomst.1040 Waarom 
de ene keer wel en de andere keer niet naar de inhoudelijke bepalingen van administratieve 
overeenkomsten wordt gekeken bij de kwalificatie als contractueel of reglementair, is 
onduidelijk. 

                                                
1037 A. DE LAUBADERE, F. MODERNE en P. DELVOLVE, Traité des contrats administratifs, Parijs, 
L.G.D.J., 1983, 119. 
1038 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 151. 
1039 Advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State bij het ontwerp van decreet van het Waalse Gewest 
houdende hervorming van de Waalse Watervoorzieningsmaatschappij, Parl.St. Waalse Gewestraad, 2000-01, nr. 
171, 1. 
1040 Advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State bij het de goedkeuringsbesluiten van de 
bestuursovereenkomsten, B.S. 4 juni 2002. 
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4. Slotopmerking 

734. Hoewel hier steeds gepleit wordt voor de integrale toepassing van het burgerlijk recht op 
administratieve overeenkomsten, is met betrekking tot de derdenbescherming een bijkomende 
actie noodzakelijk opdat verbintenissen die de dienstverlening aan derden beogen een 
afdwingbare derdenwerking verkrijgen. Vandaag kan er niet gesproken worden van een 
beding ten behoeve van een derde, aangezien de bedoeling van de contractspartijen niet 
(uitdrukkelijk) is terug te vinden in de bestuursovereenkomst. Indien het de bedoeling is de 
derden een bijkomende ‘actiemogelijkheid’ te geven, zal deze bedoeling uitdrukkelijk geuit 
moeten worden. Is dit niet de bedoeling, dan hebben deze verbintenissen geen derdenwerking 
en zullen ze enkel een juridische waarde hebben ten aanzien van de sociaal verzekerde als 
invulling voor de algemene zorgvuldigheidsplicht of de ABBB. 

735. Hoewel geen criteria aan het reglementair karakter van contractuele clausules zijn 
verbonden, lijkt het niet opportuun bepaalde clausules van de bestuursovereenkomst als 
reglementair te beschouwen. De burger vindt een basisbescherming in de sectorale en 
sectoroverschrijdende regelgeving. Indien een veralgemeende bijkomende rechtsbescherming 
van de sociaal verzekerde beoogd wordt, is een overeenkomst hiervoor geen legitiem 
instrument. 

AFDELING V. DE BESTUURSOVEREENKOMST BINNEN HET KWALITATIEF 
KADER 

736. In deze afdeling wordt gekeken in hoeverre de rechtsfiguur van de 
bestuursovereenkomst de OISZ stuurt naar kwaliteit en of deze sturing op een kwalitatieve 
wijze gebeurt. 

§1. Sturing naar kwaliteit 

A. Kwaliteit van dienstverlening 

737. Rechtmatigheid – Door het hanteren van de bestuursovereenkomst wordt het recht niet 
geschonden. Wel houdt de figuur van de bestuursovereenkomst het risico in van een 
beperktere rechtsbescherming van de burger1041, zij het dat dit ook het geval is voor de andere 
sturingsinstrumenten in de strikte rechtsverhouding tussen de Staat en de 
socialezekerheidsinstellingen, zoals de erkenning. Bovendien blijft de rechtsbescherming, 
zoals voorzien in de Wet Handvest Sociaal Verzekerde, de ABBB en de specifieke 
administratiefrechtelijke wetgeving, bestaan. Indien het de bedoeling was van de wetgever 
een directe rechtsbescherming te creëren ten aanzien van de sociaal verzekerde zou de 
bestuursovereenkomst geen legitiem instrument zijn. 

De bestuursovereenkomst gaat uit van een rechtmatige dienstverlening. De rechtmatigheid 
zelf van de dienstverlening wordt slechts zijdelings – en niet systematisch – meegenomen in 
de bestuursovereenkomst. De meeste verbintenissen gaan verder dan wat wettelijk verplicht 
is. De rechtmatigheid betreft voornamelijk de socialezekerheidsreglementering en de 

                                                
1041 W. DEVROE, “Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen (autonome overheidsbedrijven, 
publiekrechtelijke naamloze vennootschappen)”, T.R.V. 1998, 487-488. 
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overkoepelende rechtsbeschermende regelgeving en niet de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, voor zover deze in bijkomende verplichtingen voorzien. 

738. Transparantie – De transparantie van de dienstverlening ten aanzien van de sociaal 
verzekerden wordt slechts gedeeltelijk in de bestuursovereenkomst nagestreefd. Niet alle 
wettelijke taken van de OISZ zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst en niet aan alle 
opgenomen taken zijn kwalitatieve indicatoren of doelstellingen verbonden. De publicatie van 
de bestuursovereenkomst in het Belgisch Staatsblad zorgt dan wel voor transparantie, maar de 
dienstverlening ten aanzien van de sociaal verzekerden wordt hierdoor niet transparanter. 

Heel wat bestuursovereenkomsten hebben bijzondere aandacht voor de 
informatieverschaffing, de invulling van de openbaarheids- en motiveringsregelgeving en de 
ABBB. Probleem hierbij is enerzijds dat dit niet voor elke bestuursovereenkomst (op dezelfde 
wijze) het geval is en anderzijds dat dit moeilijk extern te controleren is, tenzij door de sociaal 
verzekerden zelf hieromtrent te bevragen.  

Bovendien is de rechtspositie van de sociaal verzekerden ten aanzien van de in de 
bestuursovereenkomst opgenomen verbintenissen erg onduidelijk, waarbij de 
afdwingbaarheidsmogelijkheid kan schommelen tussen onbestaande, gedeeltelijk via het 
derdenbeding en volledig via het reglementair karakter dat aan bepaalde verbintenissen zou 
kunnen worden toegekend. Dit komt de rechtszekerheid allerminst ten goede. Daarbij wordt 
door deze verschillende (verdergaande) invulling van ‘deugdelijk handelen’ en 
rechtsbescherming een onduidelijke situatie gecreëerd, waarin niet elke OISZ ten aanzien van 
de sociaal verzekerden dezelfde verplichtingen heeft. 

739. Verantwoording – De bestuursovereenkomst geeft een soort van maatschappelijke 
verantwoording betreffende het gebruik van de beheersbudgetten binnen de sociale zekerheid. 
Er wordt aangegeven welke taken met dit budget worden vervuld (hoewel dit onvolledig is) 
en welke doelstellingen hierbij worden nagestreefd. Ook ten aanzien van de sociaal 
verzekerden wordt indirect verantwoording afgelegd via de individuele en collectieve 
evaluatieverslagen, al gebeurt dit niet vanuit de OISZ. De doelstellingen opgelegd aan de 
OISZ zijn door de stakeholders te consulteren; de evaluaties zouden in principe ook moeten 
openbaar worden gemaakt, maar dit gebeurt de facto slechts gedeeltelijk. 

740. Continuïteit – De beschikbaarheid van dienstverlening wordt op zich niet beoogd door 
de bestuursovereenkomst. In het licht van de continuïteit van de openbare dienst zijn evenwel 
een aantal civielrechtelijke bepalingen, eigen aan het contractenrecht, niet van toepassing 
verklaard, waardoor de overeenkomst niet eenzijdig kan beëindigd worden.  

De bereikbaarheid wordt wel in de bestuursovereenkomst benadrukt, voornamelijk via 
websites en aanspreekpunten als de fysieke (veralgemeende) toegang tot de gebouwen. 

741. Participatie – De bestuursovereenkomsten bevorderen de participatie van de sociaal 
verzekerden in de dienstverlening niet. De contractspartijen beschikken wel over de 
mogelijkheid hieromtrent in de bestuursovereenkomst bepalingen op te nemen; bijvoorbeeld 
door zich te verbinden (in bepaalde gevallen) de sociaal verzekerden te horen. 
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742. Belangenafweging – De uitvoering van de sociale zekerheid op een efficiënte en 
doelmatige wijze in het algemeen belang, staat centraal in de bestuursovereenkomst. De 
aandacht voor de verbetering (op het vlak van efficiëntie en performantie) van de inwendige 
processen van de OISZ door de bestuursovereenkomst leidt tot een kwalitatief intern beheer 
wat repercussies heeft op de kwaliteit van de aangeboden dienst.  

Het doel en de aan te wenden middelen voor het beheer van een socialezekerheidssector 
worden a priori bij de onderhandelingen van de bestuursovereenkomsten vastgelegd. Door de 
onderhandelingen over doelstellingen verbonden aan wettelijke en bijkomende taken wordt 
expliciete aandacht gevraagd voor de wijze waarop het beheer van de sociale zekerheid 
gebeurt en op welke wijze dit doelmatig moet gebeuren. Aangezien de OISZ voornamelijk 
zelf deze doelstellingen bepalen, is het effect hiervan minder groot. 

B. Kwaliteit van bestuur 

743. Aandeelhouders – De bestuursovereenkomst voorziet in twee belangrijke garanties ten 
aanzien van de ‘aandeelhouders’ van de sociale zekerheid. De overheid wordt immers partner 
en kan mee de (interne) doelstellingen van de OISZ bepalen. Daarvoor is evenwel vereist dat 
duidelijk gemandateerde vertegenwoordigers van de Staat die hiervoor over voldoende tijd en 
middelen beschikken, samen met de OISZ de bestuursovereenkomst inhoudelijk opstellen, of 
minstens bespreken wat door de OISZ wordt voorgesteld. 

Via de herwaardering van het paritair beheer, die de bestuursovereenkomst met zich brengt, 
worden opnieuw garanties ten aanzien van het bestaande paritaire beheer door werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers in de wet geschreven. 

744. Stakeholders – Er worden geen verdere bepalingen omtrent het beheer van de 
instellingen of het betrekken van stakeholders bij het beheer opgenomen. 

745. Gelijke behandeling – De Staat en de OISZ worden als stakeholders de jure gelijk 
behandeld. Uit wat hierboven omschreven is, valt duidelijk af te leiden dat de hiërarchische 
positie van de Staat gecombineerd wordt met de contractspositie, wat de gelijke behandeling 
niet ten goede komt. Bovendien kan de rechtspraak van het burgerlijk recht afwijkende 
maatregelen genomen door de Staat bevestigen in het raam van de ‘administratieve 
overeenkomst’. Aangezien hierover geen regelgeving of eenduidige rechtspraak bestaat, is het 
onduidelijk voor de contractspartijen of van een dergelijke afwijking gebruik kan worden 
gemaakt. Is dat het geval dan wordt de gelijkheid van de stakeholders verder ondermijnd. 

746. Transparantie – In de bepalingen omtrent de overleg- en sluitingsprocedure van de 
bestuursovereenkomst worden nieuwe termen (basis- en tussenoverlegcomité) en nieuwe 
deelgroepen (tussenoverlegcomité) binnen het beheersorgaan ingevoerd, zonder deze te 
definiëren. Dit komt de transparantie niet ten goede. 

Binnen de OISZ zorgt de bestuursovereenkomst voor transparantie aangezien via het 
bestuursplan, een eenzijdig intern instrument, wordt aangegeven hoe de opdrachten worden 
uitgevoerd en welke doelstellingen door de (beheersinstelling van de) OISZ worden 
nagestreefd. De mate van transparantie hangt hier af van het bestuursplan van de individuele 
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OISZ en de mate waarin de OISZ dit plan samen met tussentijdse resultaten communiceert 
naar het personeel. 

747. Verantwoordelijkheid – De verantwoordelijkheid van de OISZ wordt uitgebreid als 
gevolg van de bevoegdheidsuitbreiding en de ruimere autonomie waarin de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen voorziet. De bestuursovereenkomst bevat in 
duidelijke onderdelen de verbintenissen van de Staat en de OISZ. Op dit vlak kan van een 
duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling gesproken worden, waarbij vastgesteld wordt voor 
welke verbintenissen de OISZ de eindverantwoordelijkheid draagt.  

Deze duidelijkheid verdwijnt echter zodra de OISZ de verbintenissen niet naleeft als gevolg 
van het niet (volledig) naleven van de financiële verbintenissen van de Staat. Op 
burgerrechtelijke gronden kan de OISZ zich niet roepen om haar verbintenissen niet na te 
leven en het afdwingen van de financiële verbintenis van de Staat lijkt de facto niet 
realistisch. 

Bij een gebrek aan nakoming zal de eindverantwoordelijkheid niet bij het beheerscomité, 
maar bij de administrateur-generaal gelegd worden, aangezien diens evaluatie gestoeld is op 
het bereiken van de in de bestuursovereenkomst vooropgestelde doelstellingen.  

Bovendien veroorzaakt de dubbelzinnige rol van de regeringscommissaris een mogelijke 
omkering van de verantwoordelijkheid; ook de regeringscommissaris (en de voogdijminister) 
met voogdijbevoegdheid is (zijn) verantwoordelijk voor de beslissingen van de OISZ, 
waaronder de uitvoering van de bestuursovereenkomst valt. De combinatie van de 
responsabilisering van de OISZ via de bestuursovereenkomst en het handhaven van de figuur 
van de regeringscommissaris en de voogdijminister met voogdijbevoegdheden zorgt voor een 
diffuse verantwoordelijkheidsverdeling.  

748. Governancekader – Door de bestuursovereenkomst wordt een kader gecreëerd waarin 
het streven naar kwaliteit van dienstverlening een plaats krijgt. Hierbij neemt de efficiëntie en 
de effectiviteit van de (werking van de) OISZ een belangrijke plaats in; de doelstellingen 
moeten immers worden behaald met de vooropgestelde budgetten.  

De daadwerkelijke waarde van dit kader wordt beperkt door problemen die vandaag nog met 
de bestuursovereenkomst verbonden zijn, zoals het niet volledig nakomen van de 
verbintenissen door de Staat, het onvoldoende performant, eenvormig en vergelijkbaar zijn 
van de indicatoren, de onvoldoende eenvormigheid in de taken en opdrachten van de OISZ en 
het gebrek aan een overkoepelend extern toezicht dat aan deze problemen kan refereren. 

§2. Kwaliteit van sturing 

749. Noodzakelijkheid – Het doel de efficiëntie en effectiviteit van het beheer en als gevolg 
hiervan de dienstverlening te verbeteren, is een doelstelling die niet enkel met betrekking tot 
de grondwettelijke eindverantwoordelijkheid, maar ook met betrekking tot de legitimiteit van 
de OISZ noodzakelijk is. Deze doelstellingen worden zonder bijkomende sturing niet vanuit 
de OISZ zelf uitgevoerd, of toch niet in voldoende mate. 
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750. Doeltreffendheid – Het doel van de bestuursovereenkomst kan deels worden bereikt via 
andere sturingsinstrumenten, zoals de bijzondere wetgevende kwaliteitsbepalingen. Ten 
aanzien van de OISZ is er niet onmiddellijk een bestaand instrument dat hiertoe kan worden 
ingeschakeld. Bij privaatrechtelijke instellingen daarentegen zouden dergelijke eisen kunnen 
worden ingeschreven in erkennings- dan wel subsidiëringsnormen. 

Is de bestuursovereenkomst een doeltreffend instrument? Vandaag kan daar geen algemeen 
antwoord op gegeven worden. In principe kan de bestuursovereenkomst een daadwerkelijk 
intern kwaliteitsbeleid met zich brengen, waarbij de kwaliteit van het beheer en van de 
dienstverlening centraal staan. Zoals hierboven net aangehaald, is het bereiken van deze 
doelstellingen niet afhankelijk van de overeenkomst zelf, maar van het wettelijk kader. Dit 
wordt veroorzaakt door de van het contractenrecht afwijkende bepalingen opgenomen in de 
Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen en de afwijkende principes eigen aan 
de administratieve overeenkomst. Door deze afwijkingen wordt een aantal mogelijke acties 
waarover een contractspartij beschikt bij problemen in de uitvoering van de overeenkomst, in 

casu onmogelijk gemaakt. Zo zal de OISZ, naast een burgerrechtelijke schade-eis, geen actie 
kunnen ondernemen indien de Staat de financiële verbintenis niet naleeft en aan deze niet-
naleving niet de voorziene overlegprocedure koppelt.  

Daarnaast is de doeltreffendheid deels afhankelijk van de bereidwilligheid en het engagement 
van de OISZ. De wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, wordt bepaald door het 
interne bestuursplan. Het hangt af van de bereidwilligheid en het intern functioneren van de 
OISZ in hoeverre dit bestuursplan als een daadwerkelijk kwaliteits(metings)instrument wordt 
benaderd en gehanteerd. 

De doeltreffendheid wordt daarnaast ook bepaald door de mogelijke sanctionering, die 
vandaag zeer beperkt is. 

751. Doelmatigheid – Een afweging zal moeten worden gemaakt tussen de doelstellingen 
opgenomen in de bestuursovereenkomst en de kost van dit instrument, niet alleen financieel 
(beheerskosten worden sowieso betaald), maar ook wat betreft de tijd die in het 
onderhandelen, uitvoeren, evalueren en toezicht kruipt.  

752. Juist niveau – De bestuursovereenkomst wordt geregeld door de wetgever en gesloten 
door de uitvoerende macht. Met betrekking tot het niveau van de sturing bestaat geen 
probleem.  

Vragen kunnen gesteld worden bij de bijzondere bevoegdheid van de Koning om een besluit 
met kracht van wet te sluiten. Een parlementaire voorbereiding en discussie omtrent het 
sturingsinstrument (uitgebreider dan een Verslag aan de Koning) was nuttig geweest en had 
een aantal lacunes en/of gebreken kunnen vermijden. 

753. Samenhang – Ten aanzien van de OISZ is het aantal sturingsinstrumenten beperkt. De 
samenhang met andere instrumenten heeft aandacht gekregen; op de naleving van de 
verbintenissen opgenomen in de bestuursovereenkomst kan administratief toezicht worden 
uitgeoefend, de financiering van de administratiekosten wordt gekoppeld aan de 
bestuursovereenkomst en het paritair beheer van de OISZ wordt in de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen bevestigd. 
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754. De formele samenhang komt in de praktijk niet in deze mate naar boven. Hoewel in de 
wet opgenomen, lijkt de samenhang enkel de jure en niet de facto te bestaan. Het paritair 
beheer wordt dan wel bevestigd, maar lijkt eerder een soort ‘troostprijs’ die aan de OISZ werd 
toegekend. Doorheen de jaren is de bevoegdheid van de OISZ (en de hiermee samenhangende 
betekenis van het paritair beheer) verwaterd. De bestuursovereenkomst voorziet in een nieuwe 
beheersbevoegdheid en autonomie om opnieuw een impuls te geven aan dit paritair beheer, 
maar zal in de praktijk volledig afhangen van de welwillendheid van de Staat om mee te gaan 
in het contractsdenken. 

Het toezicht dat aan de autonomie werd aangepast, kadert de facto nog steeds binnen een 
voogdijrelatie wat de contractuele rechtsverhouding tussen de Staat en de OISZ niet ten goede 
komt. Bovendien werd enerzijds meer autonomie toegekend aan de OISZ, maar werden 
tegelijkertijd de bevoegdheden van de regeringscommissarissen uitgebreid, zodat van een 
sturingsparadox sprake is: de verworven autonomie en verantwoordelijkheid van de OISZ op 
financieel en personeelsvlak, wordt voor een deel onderuit gehaald door bijkomende 
toezichtsmogelijkheden van de regeringscommissarissen. De financiering van de 
administratiekosten is dan wel verankerd in de bestuursovereenkomst, maar indien de Staat 
haar verbintenis niet nakomt, heeft de OISZ weinig of geen actiemogelijkheid hiertegen, meer 
nog de OISZ zal hierdoor zelf in gebreke blijven de overeengekomen verbintenissen na te 
leven. 

De samenhang met de wetgeving ontbreekt eveneens. De keuze voor een administratieve 
overeenkomst impliceert immers niet zonder meer de keuze voor het verbintenissenrecht. 
Evenwel zijn de grenzen van dit verbintenissenrecht, wanneer het in conflict komt met het 
algemeen belang of het administratief recht, niet duidelijk afgebakend. Ten aanzien van 
andere administratieve overeenkomsten is er evenmin een samenhangend, laat staan 
gezamenlijk, wetgevend kader of uitgangspunt. Elke administratieve overeenkomst zal als sui 

generis overeenkomst gekwalificeerd worden zonder dat er een duidelijke lijn wordt gevolgd 
met betrekking tot de juridische behandeling van de overeenkomst, de contractspartijen en de 
betrokken derden. 

755. Bij de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen kan ook de vraag naar 
eenheid van wetgeving gesteld worden, en of het (betere) alternatief voor nieuwe wetgeving, 
de aanpassing van de Wet Toezicht Parastatalen was.1042 Op die manier zouden de werkings- 
en toezichtsregels van en op de verschillende openbare instellingen met een taak van 
algemeen belang in een wetgevend document terug te vinden zijn en zou steeds worden 
rekening gehouden met een voldoende afstemming tussen de verschillende statuten. De Raad 
van State merkt in zijn advies op dat reeds geen sprake meer was van een absolute eenheid in 
de regelgeving sinds de Wet Economische Overheidsbedrijven van 21 maart 1991. Toch is er 
een duidelijk verschil tussen de Wet Economische Overheidsbedrijven en de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen: waar de OISZ hun rechtsvorm – parastatale 
instellingen – behouden, worden de economische overheidsbedrijven omgevormd tot NV’s 

                                                
1042 Advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State bij het ontwerp van K.B. houdende maatregelen 
met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van 
artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
wettelijke pensioenstelsels, B.S. 30 april 1997, 10481. 
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van publiek recht, en krijgen dus een volledig andere rechtsvorm en ander statuut.1043 De Wet 
Paritair Beheer is een ander alternatief dat zou kunnen worden aangewend om het juridische 
statuut van de OISZ te regelen. 

756. Uitvoerbaarheid – Het feit dat de administrateurs-generaal zelf de bestuursovereenkomst 
hebben uitgedacht en uitgewerkt impliceert een plaatsing van deze rechtsfiguur binnen de 
realiteit; dit komt de uitvoerbaarheid ten goede. De uitvoering van de bestuursovereenkomst 
berust grotendeels bij de OISZ; indien zij – zoals het geval is voor de DOSZ – geen nieuwe 
ontwerpovereenkomst aan de Staat voorleggen, worden sui generis oplossingen getroffen, 
maar wordt niet langer vanuit een contractsdenken gehandeld. 

Binnen de OISZ is duidelijk welke organen en personen een taak hebben met betrekking tot 
het sluiten van de bestuursovereenkomst, toch indien het huishoudelijk reglement de 
samenstelling van het basis- en tussenoverlegcomité bepaalt. Met betrekking tot de andere 
contractspartij is dit minder duidelijk; voornamelijk de rol van de regeringscommissaris, die 
zowel contractspartner als toezichthouder zijn (een toezicht dat kan leiden tot dwangtoezicht 
door de minister), is minder transparant. Bovendien werden geen formele maatregelen 
getroffen aangaande samenwerking tussen minister, FOD, regeringscommissaris en de 
revisoren. 

Het gebrek aan participatieve elementen is voornamelijk problematisch voor de meewerkende 
instellingen, toch voor zover de bestuursovereenkomst elementen bevat die de dienstverlening 
ten aanzien van de sociaal verzekerde betreffen of er rechtstreeks naar de regelgeving 
betreffende privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen verwezen wordt. Door de 
privaatrechtelijke instellingen in de contractuele rechtsverhouding te betrekken kan op een 
realistische wijze het beheer van een sector worden geregeld, zonder dat contra legem 
verbintenissen voor de privaatrechtelijke instellingen in de bestuursovereenkomst worden 
opgenomen. 

757. Handhaafbaarheid – In principe is een overeenkomst handhaafbaar onder contractanten 
(volgens de contractuele clausules en het burgerlijk recht) en voor de burgerlijke rechter. De 
administratiefrechtelijke beperking van civielrechtelijke maatregelen, de conceptuele 
onmogelijkheid voor de OISZ om een schadevergoeding te eisen van de Staat en het 
ontbreken van belangrijke uitvoeringsbesluiten aangaande positieve en negatieve sancties 
verhinderen een deugdelijke handhaving van de bestuursovereenkomst. Met betrekking tot de 
nieuwe maatregelen voor preventieve handhaving – of minstens preventieve bemiddelende 
probleemoplossing – die in de bestuursovereenkomsten werden ingeschreven, is de OISZ dan 
weer volledig afhankelijk van de bereidwilligheid van de Staat. 

De inhoud van de verschillende bestuursovereenkomsten is in principe onderling 
vergelijkbaar, gezien de gemeenschappelijke wettelijke basis. In de praktijk is een 
vergelijking vaak moeilijk, zelfs onmogelijk. Hoewel de bestuursovereenkomsten een vrij 
gelijklopende indeling hebben, bestaat er nog onduidelijkheid met betrekking tot de invulling 
van deze structuur. Een probleem is het onderscheid enerzijds tussen abstracte beschrijving en 
concrete verbintenissen, en anderzijds tussen de (inhoudelijke taken en doelstellingen van de) 

                                                
1043 P. QUERTAINMONT, “La technique du ‘contrat d’administration’ en vue de ‘responsabiliser’ les 
organismes de sécurité sociale: panacée ou placebo?”, A.P.T. 1999, 282. 
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verschillende bestuursovereenkomsten. Hoewel hieraan ruim aandacht is besteed bij de 
onderhandelingen rond de tweede generatie bestuursovereenkomsten en het onderscheid 
tussen verbintenissen duidelijker en tussen bestuursovereenkomsten kleiner is geworden, blijft 
het moeilijk de bestuursovereenkomsten onderling te vergelijken. En deze vergelijking is 
noodzakelijk indien enerzijds de budgetten worden bepaald aan de hand van de verbintenissen 
in de bestuursovereenkomsten en anderzijds sancties aan de (niet) naleving worden 
verbonden. 

758. Sanctionering – De motivatie die vandaag bij de administrateurs-generaal als 
initiatiefnemers aanwezig is, vormt geen garantie voor dezelfde motivatie met betrekking tot 
de opstelling en uitvoering van de bestuursovereenkomst bij een volgende generatie van 
leidinggevenden in de OISZ. Dit is wel het geval voor de persoonlijke sanctie ten aanzien van 
de administrateur-generaal bij het niet bereiken van de vooropgestelde doelstellingen door de 
OISZ. Een dergelijke dreiging vormt het risico gematigde doelstellingen in de 
bestuursovereenkomst op te nemen, en is niet geschikt, of volstaat niet om de 
sanctioneringsdoelstelling van de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen te 
vervullen. 

Het negatief pecuniair sanctioneren van de OISZ lijkt moeilijk, aangezien dit implicaties zou 
kunnen hebben op de dienstverlening naar de sociaal verzekerde toe, iets waarvoor de 
eindverantwoordelijkheid toch bij de Staat blijft. Bij positieve ‘sanctionering’ komt het 
budget van de Staat in het gedrang, wat meteen de voornaamste reden is dat het koninklijk 
besluit omtrent de sancties nog steeds niet genomen is. Deze bezwaren die de Staat (in casu 
de Koning) heeft tot het nemen van het sanctiebesluit zijn toe te schrijven aan de intrinsieke 
band tussen OISZ en Staat en het de facto sluiten van een overeenkomst met zichzelf. 

De sanctionering is een duidelijke zwakke schakel in het proces van de 
bestuursovereenkomst. De contractuele aansprakelijkheid en de pecuniaire schadevergoeding 
zijn niet de juiste sanctioneringsinstrumenten voor de OISZ en de Staat; bij deze vaststelling 
kan opnieuw de vraag worden gesteld naar de ‘gepastheid’ van het instrument van de 
overeenkomst in deze rechtsverhouding. Niet enkel heeft het contractenrecht geen gepaste 
sancties; ook daarbuiten zijn – naast een nog niet ingevuld wettelijk kader – geen 
sanctiemogelijkheden. De – onbepaalde – rol die de ministerraad krijgt in de tweede generatie 
bestuursovereenkomsten, lijkt evenmin een oplossing te zijn. Zolang geen uitvoeringsbesluit 
werd genomen, lijkt het noodzakelijk dat de contractspartijen in de overeenkomst aangeven 
wat de gevolgen zijn van de niet-naleving van een verbintenis door een van de 
contractspartijen; hiervoor is geen wettelijk kader nodig. Al zorgt een wettelijk 
sanctioneringskader wel voor de gelijke behandeling van de verschillende OISZ. 

759. Gelijkheidsbeginsel – De gelijke behandeling door het hanteren van de 
bestuursovereenkomst is niet vanzelfsprekend, zowel wat betreft de 
socialezekerheidsinstellingen als de sociaal verzekerden. 

760. Socialezekerheidsinstellingen – De socialezekerheidsinstellingen worden onderling 
anders behandeld door het feit dat er logischerwijze verschillende bestuursovereenkomsten 
worden gesloten en het voornamelijk de OISZ zelf zijn die de doelstellingen opleggen en 
nagaan in hoeverre deze doelstellingen werden bereikt. In de bestuursovereenkomsten is 
duidelijk een verschil te zien tussen de grote OISZ met meer opdrachten en meer ambitieuze 
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doelstellingen en de kleinere OISZ. Het verschillend omspringen met deze rechtsfiguur zou 
moeten consequenties hebben met betrekking tot de financiële verbintenissen van de Staat en 
de mogelijke sancties bij het niet bereiken van de doelstellingen. Ten aanzien van 
gemeenschappelijke taken is het hoogstnoodzakelijk dat gemeenschappelijke doelstellingen 
en indicatoren worden gedefinieerd.  

Een tweede verschil in behandeling is dat tussen de privaatrechtelijke uitvoeringsinstellingen 
en de hulpkassen. Een verschillende behandeling kan gebaseerd worden op de objectieve en te 
verantwoorden grond van het publiekrechtelijke karakter van de hulpkassen. Evenwel wordt 
de wettelijke bepaling omtrent de gelijke behandeling van de hulpkas en de 
uitbetalingsinstellingen in de werkloosheidsverzekering, die in artikel 7, § 2 Besluitwet 
Maatschappelijke Zekerheid wordt vooropgesteld, geschonden. 

761. Sociaal verzekerden – De verschillende behandeling van de sociaal verzekerden op 
grond van de gebruikersgerichte bepalingen in de bestuursovereenkomsten met de hulpkassen 
– bepalingen die logischerwijze ontbreken ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen – 
maakt geen schending van het gelijkheidsbeginsel uit. De keuzevrijheid van de sociaal 
verzekerden om voor de uitvoering van een bepaalde socialezekerheidstak bij een 
privaatrechtelijke instelling of de publiekrechtelijke hulpkas aan te sluiten, impliceert de 
keuze voor de op deze instellingen en de bijhorende rechtsverhoudingen van toepassing zijnde 
regelgeving (en contracten). Wel kan hier opnieuw naar artikel 7, § 2 Besluitwet 
Maatschappelijke Zekerheid verwezen worden, aangezien deze wet in een gelijke behandeling 
van de uitvoeringsinstellingen en ipso facto van de sociaal verzekerden in hun relatie met 
deze instellingen voorziet. 

Aangezien de bestuursovereenkomst vandaag derdenwerking noch reglementaire werking 
heeft, kan de sociaal verzekerde er zich ook niet rechtstreeks op beroepen. Bovendien is het 
grootste deel van de gebruikersgerichte bepalingen toch af te leiden uit de Wet Handvest 
Sociaal Verzekerde, sectorspecifieke regelgeving, bestuursrechtelijke wetgeving, ABBB en de 
zorgvuldigheidsplicht. 

762. Rechtszekerheid – Hoewel de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen op 
het eerste zicht een duidelijk instrument in het leven roept, zijn er de jure en de facto heel wat 
onduidelijkheden aan dit instrument verbonden, voornamelijk met betrekking tot de juridische 
waarde en de (machts)positie van de Staat.  

763. Juridische waarde – De bestuursovereenkomst is als instrument niet duidelijk; dit is te 
wijten enerzijds aan de onduidelijke positie van de administratieve overeenkomst in de interne 
rechtsorde en anderzijds aan de ondervonden moeilijkheden bij de kwalificatie van de 
bestuursovereenkomst als overeenkomst. Hierdoor ontstaat ook onzekerheid over de 
rechtspositie van zowel de OISZ (en de Staat) als de derden die voor bepaalde verbintenissen 
als begunstigden zijn aangeduid. 

764. Machtspositie – Door de machtspositie van de Staat bevindt de OISZ zich in een 
contractuele rechtsverhouding, waarin zijn positie onzeker is, enerzijds omwille van de 
eventuele niet-nakoming van de verbintenissen van de Staat, die de facto niet afdwingbaar 
zijn en anderzijds door het risico dat de Staat de bestuursovereenkomst – op een andere wijze 
– eenzijdig zou wijzigen, zonder dat hieraan compenserende gevolgen worden verbonden of 
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bepaalde wettelijke maatregelen zou nemen die bijkomende verplichtingen opleggen aan de 
OISZ (zonder budgettaire aanpassing). 

765. Positie Staat – Het onderscheid tussen de sturende, uitvoerende, toezichthoudende en 
sanctionerende instanties is niet steeds duidelijk. De sturende overheid is de wetgever; de 
uitvoering van de sturing gebeurt door de bevoegde ministers, zij het niet langer in een 
hiërarchische sturingsrelatie, maar in een contractuele rechtsverhouding. Toch blijft ook de 
voogdijminister bevoegd voor het hiërarchisch toezicht, dat deels op de naleving van de 
bestuursovereenkomst gegrond is. De sanctionering gebeurt dan weer uitsluitend door de 
rechter, toch voor zover het uitvoeringsbesluit betreffende de sancties niet wordt genomen en 
voor zover in de bestuursovereenkomsten zelf niet in sancties wordt voorzien. 

De dubbele positie van de Staat als contractspartij is dan wel een logisch gevolg van het 
sluiten van een overeenkomst met de Staat, maar de mogelijkheid om aan de uitvoering van 
de contractueel bedongen bepalingen een dwangmaatregel te koppelen zorgt voor een 
rechtsonzekere positie voor de OISZ en een doorkruising van het contractueel uitgangspunt. 

766. Niet-retroactiviteit – De wetgeving omtrent de bestuursovereenkomsten hebben geen 
retroactieve werking. De bestuursovereenkomsten zelf zijn wel retroactief in werking 
getreden, wat de rechtszekerheid allerminst ten goede komt en daarnaast aantoont dat het 
contractuele aspect van de rechtsverhouding waaraan een bepaalde procedure is gekoppeld 
nog niet van binnenuit de OISZ en de Staat komt. Dit laatste geldt ook voor de verlengingen 
van elke bestuursovereenkomst in plaats van tijdig een nieuwe overeenkomst te sluiten. De 
(redelijke) termijn om een overeenkomst aan te gaan, wordt in de wet bepaald. De 
afwijkingsmogelijkheden zijn echter zo ruim, dat de termijnen steeds worden overschreden. 

767. Toegankelijkheid – De bestuursovereenkomsten werden openbaar gemaakt. Een gebrek 
aan openbaarheid bestaat omtrent de eventueel gesloten bijakten, indien een herziening niet 
via de formele weg gebeurt en de omtrent afzonderlijke evaluaties van de 
bestuursovereenkomsten. Net deze afzonderlijke evaluaties hebben een legitimerende 
werking, aangezien deze (kunnen) aantonen dat een kwalitatief beheer met aandacht voor 
kwalitatieve dienstverlening in de (betreffende) OISZ centraal staat. Het valt aan te bevelen 
deze in de jaarverslagen op te nemen, zoals de RVA heeft gedaan of te publiceren op de 
website, zoals het RIZIV doet. 

Ook het werken met een bestuursplan, indicatoren en boordtabellen maakt het instrument 
minder toegankelijk voor de sociaal verzekerden, wat geen probleem is indien dit 
gecompenseerd wordt door toegankelijke evaluatierapporten, iets wat vandaag dus ontbreekt. 

768. Transparantie – De bestuursovereenkomsten op zich zijn transparante instrumenten; zij 
zijn overzichtelijk en consistent. Via de boordtabel kan duidelijk een beeld worden gevormd 
van de engagementen van de OISZ, ook al kunnen vragen worden gesteld bij de juridische 
waarde van streefdata. De doelstellingen moeten niet enkel transparant geformuleerd zijn, 
maar ook de evaluatie ex post moet duidelijk gecommuniceerd worden naar alle stakeholders, 
dus ook naar de sociaal verzekerden en de toezichthoudende overheid. Zoals hierboven 
vermeld, vormt dat vandaag een probleem, en dit ondanks de Wet Openbaarheid Bestuur. 
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769. Onderbouw – Het maatschappelijk draagvlak voor de bestuursovereenkomsten is intern 
(vanuit de contractspartijen) zeer ruim en zal in het algemeen ook worden aanvaard. Het 
streven naar interne beheerskwaliteit en kwaliteit van dienstverlening kadert immers in de 
evolutie van wat van een overheid(sdienst) verwacht wordt. 

Doordat het om een overeenkomst gaat, zijn de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd 
in de totstandkoming van dit instrument. Ten aanzien van alle andere stakeholders ontbreekt 
deze participatiemogelijkheid volledig. Het deel van de bestuursovereenkomst dat de 
gedragsregels ten aanzien van het publiek vastlegt zou nochtans op basis van overleg met de 
sociaal verzekerden/stakeholders tot stand kunnen komen. En ten aanzien van gedragsregels 
en andere clausules, waarbij de medewerking va privaatrechtelijke instellingen speelt, moet 
een formeel participatiekanaal voor de privaatrechtelijke instellingen bestaan. 

Een risico van het gebruik van overeenkomsten door de overheid is een verminderde 
democratische controle.1044 Het gebrek aan democratische controle is voor 
bestuursovereenkomsten minder problematisch gezien het paritair beheer dat aan de basis ligt 
van de beheerscomités die de bestuursovereenkomsten dienen goed te keuren. Bovendien is er 
voldoende a posteriori toezicht door de bevoegde minister (en de regeringscommissarissen en 
revisoren), die verantwoording dient af te leggen aan het parlement, en het Rekenhof. 

770. Actualiteit – De rechtsfiguur van de bestuursovereenkomst is aangepast aan zowel 
beleidsevoluties, zoals New Public Management, als de actuele situatie waarbinnen de OISZ 
functioneert. Als voordeel van de beheersovereenkomsten wordt vaak de flexibiliteit 
aangehaald.1045 Het sluiten van een overeenkomst is een procédé dat eenvoudiger tot stand 
komt dan regelgeving; advies- en overlegprocedures verzwaren immers het 
regelgevingsproces. Daarbij komt dat overeenkomsten vrij snel en zonder al te veel 
formaliteiten kunnen worden aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen en dat zelfs 
kan worden geanticipeerd op bepaalde beleidsbeslissingen of maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

Hoewel dit ook als groot voordeel in de voorbereidende documenten van de 
bestuursovereenkomst wordt opgeworpen, is van dit flexibiliteitsvoordeel niet echt sprake bij 
bestuursovereenkomsten, die net als de regelgeving gekenmerkt zijn door een formele 
procedure (voor sluiting, herziening en hernieuwing). Het is inderdaad zo dat de 
overeenkomsten eenvoudig – mits wilsovereenstemming – kunnen worden aangepast aan de 
gewijzigde omstandigheden, maar deze flexibiliteit is voornamelijk nodig met betrekking tot 
de verbintenissen van de Staat. Indien tijdens het rechtstreeks overleg veel tijd verloren gaat 
aan het uitwerken van een compromis, verdwijnt dit tijdsvoordeel. Aangezien de 
bestuursovereenkomsten voornamelijk verbintenissen van de OISZ bevatten, is het 
flexibiliteitvoordeel van de Staat hier beperkt. De andere flexibiliteitvoordelen, die 
voortkomen uit van het gemeen contractenrecht afwijkende bijzondere bevoegdheden voor de 
Staat dienen zo veel mogelijk beperkt te worden. 

                                                
1044 W. DEVROE, “Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen (autonome overheidsbedrijven, 
publiekrechtelijke naamloze vennootschappen)”, T.R.V. 1998, 487-488. 
1045 W. DEVROE, “Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen (autonome overheidsbedrijven, 
publiekrechtelijke naamloze vennootschappen)”, T.R.V. 1998, 487-488. 
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771. Ten slotte is er op de bestuursovereenkomst de kritiek te leveren, zoals deze ook in het 
algemeen bestaat ten aanzien van het new public management: ook met betrekking tot de 
bestuursovereenkomst bestaat de dubbelzinnige positie van enerzijds de publieke taak en 
anderzijds het zoeken naar efficiëntie en een vorm van management naar het voorbeeld van de 
privésector. Dit heeft ertoe geleid dat ondanks de invoering van privaatrechtelijke 
mechanismen en instrumenten de rechtsverhouding tussen de bij de publieke taak betrokken 
actoren niet geëvolueerd is weg van een hiërarchische administratieve rechtsverhouding. 
“Bovendien leggen planningsmechanismen niet enkel het nodige beslag op hiërarchisch 
hogere beleidsverantwoordelijken, maar ook op operationele beleidsverantwoordelijken die 
daardoor in een positie terecht komen waarin de druk vanwege het operationele of het directe 
burgercontact zeer groot is, maar hiervoor in principe minder tijd kan worden 
vrijgemaakt.”1046 
 

                                                
1046 N. VALLET, Nieuw Publiek Management: de grenzen van de mythe (v/h)erkend, 2007, 3-4, 
http://www.uams.be/uploads/documentenbank/c95537b4f120cb60b6e53951eede6082.pdf. 
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772. Daadwerkelijk belang – Het daadwerkelijk belang van de bestuursovereenkomst is in 
het algemeen het grootst van al de sturingsinstrumenten. Er wordt aandacht besteed aan de 
kwaliteit van dienstverlening en van bestuur. Voor de kwaliteit van sturing bestond ook 
aandacht. Evenwel is het potentieel belang van de meeste kwaliteitsaspecten nog steeds groter 
dan het daadwerkelijke belang. Opdat de bestuursovereenkomsten legitimerend en als ‘image-
builder’ zouden werken, is het noodzakelijk dat zowel over de doelstellingen als over de 
resultaten en evaluaties van de bestuursovereenkomst meer gecommuniceerd wordt naar de 
stakeholder. Ten slotte dient de Staat haar sturende rol hier meer op te nemen; dit kan 
gebeuren door te zorgen voor een hogere graad van betrokkenheid bij het opstellen van de 
bestuursovereenkomst. 

AFDELING VI. AANBEVELINGEN 

773. Algemeen – De bestuursovereenkomsten hebben een duidelijk referentiekader, dat werd 
vastgelegd in de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. Uit wat beschreven is, 
kan in het algemeen vastgesteld worden dat de bestuursovereenkomst veel potentieel heeft, 
maar dat er gewerkt moet worden aan de mankementen van het systeem om het doel van de 
bestuursovereenkomsten te bereiken. Aan te bevelen is dan ook de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen opnieuw te bekijken en aan te passen aan de vastgestelde 
problemen en moeilijkheden rond deze rechtsfiguur en de uitvoering ervan. 

774. Wettelijk kader – Om de wettelijke samenhang en transparantie binnen de sociale 
zekerheid te verruimen is het aan te raden het wettelijk kader van de bestuursovereenkomsten 
te integreren in de Wet Paritair Beheer. Bijkomende aanbeveling is te voorzien in een 
wettelijk kader voor de administratieve overeenkomst, bijvoorbeeld in de Wet Toezicht 
Parastatalen of in een overkoepelende algemene wet bestuursrecht. Het bestaan van de 
rechtsfiguur en sectorale elementen moeten dan in de Wet Paritair Beheer een plaats krijgen. 

775. Rechtsfiguur – De kwalificatie van de gekozen rechtsfiguur moet niet zozeer worden 
opgenomen in de wettelijke basis van de rechtsfiguur, maar moet voornamelijk blijken uit de 
totstandkoming en uitvoering van deze wettelijke basis. De Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen moet niet zozeer aangeven dat het om een overeenkomst gaat, 
waarin geen enkele reglementaire bepaling is opgenomen, maar dient te voorzien in de 
organisatie van een systeem van wilsovereenstemming en een minimale gelijkheid tussen de 
contractspartijen.  

776. Consequente toepassing – Het uitgangspunt bij het hanteren van een specifiek 
instrument moet zijn dat zo veel mogelijk de hierop van toepassing zijnde gemeenrechtelijke 
regels gevolgd worden. Met andere woorden in casu moeten zo veel mogelijk de strikt 
privaatrechtelijke regels eigen aan overeenkomsten worden gehanteerd en dient zo min 
mogelijk gebruik gemaakt te worden van ‘publiekrechtelijke afwijkingen’. Wanneer 
afwijkingen steeds meer voorkomen in regelgeving van administratieve overeenkomsten, 
wordt best gekeken naar de noodzaak en mogelijkheid een juridisch kader te ontwerpen als 
basis van de afwijkingen van het contractenrecht voor administratieve overeenkomsten. 
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777. Rol van de Staat – Naast het verhogen van de transparantie en de juridische 
duidelijkheid en ondubbelzinnigheid van het instrument, moet de rechtszekerheid met 
betrekking tot de (gevolgen van de) bestuursovereenkomst eveneens worden verruimd door de 
rol van de Staat te verduidelijken. Het wettelijk sturingskader wordt immers uitgevoerd door 
de uitvoerende macht, die een dubbele positie inneemt, namelijk enerzijds als contractspartij 
en anderzijds als hiërarchisch toezichthouder met een (beperkte) dwangbevoegdheid. Voor de 
rechtszekerheid van de OISZ is het noodzakelijk dat er een strikte scheiding komt tussen de 
bestuursovereenkomst en het bestuurlijk toezicht. 

778. Positie van derden – De positie van derden-begunstigden moet duidelijk worden 
weergegeven in het wettelijk kader of in de overeenkomst zelf. Een verwijzing naar de 
derdenwerking in het wettelijk kader zorgt evenwel voor parallelle rechtmatigheidsproblemen 
als de wettelijke kwalificatie van de bestuursovereenkomst als overeenkomst. Daarom is het 
aan te bevelen dat in het wettelijk kader wordt opgenomen dat de contractspartijen in de 
overeenkomst de mate van derdenwerking zelf dienen aan te geven, evenwel met garanties 
van een minimale gelijkvormigheid in de verschillende bestuursovereenkomsten. 

Ook met betrekking tot de niet-gekwantificeerde ‘gedragsregels ten aanzien van het publiek’, 
zeker indien geen reglementair karakter of contractueel derdenbeding aanvaard wordt, is het 
de taak van de overheid toezicht uit te oefenen, bijvoorbeeld door de standaard bevraging van 
de sociaal verzekerden, waarmee de OISZ in contact treedt. 

779. Inhoud – Met betrekking tot de inhoud van de bestuursovereenkomsten bestaan er vier 
grote aanbevelingspunten, namelijk aangaande (1) de volledigheid van de inhoud, (2) de 
kwaliteit van de verbintenissen, doelstellingen en indicatoren, (3) de afstemming van de 
bestuursovereenkomsten en (4) de vaststelling van de verbintenissen van de Staat. 

780. Volledigheid – De bestuursovereenkomst moet alle wettelijke opdrachten van de OISZ 
in de uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid dekken, zodat zij kunnen dienen als enige 
basis voor het bepalen van de middelen en zorgen voor transparantie van dienstverlening. Is 
dit niet het geval, zullen de beheerskosten eigen aan de niet opgenomen taken op een 
bijzondere wijze verrekend moeten worden. 

781. Kwaliteit – De verbintenissen, doelstellingen en indicatoren moeten een kwaliteitstoets 
ondergaan. Het zichzelf opleggen van doelstellingen en hieraan indicatoren verbinden, kan op 
een veelheid van manieren gebeuren. Opdat de bestuursovereenkomst een doeltreffend en 
doelmatig instrument zou zijn, is het noodzakelijk dat de Staat zich systematisch vergewist 
van de kwaliteit van de doelstellingen en van de indicatoren.1047 De opvolging zal 
eenvoudiger worden, omdat op voorhand vast staat wat kan worden verwacht en wat idealiter 
mag worden verwacht bij elke doelstelling. 

782. Participatie – De bestuursovereenkomst is een geschikt instrument om de participatie 
van de sociaal verzekerde in individuele beslissingen te verruimen. Het valt aan te bevelen als 

                                                
1047 Opdat een overeenkomst de juiste indicatoren bevat, dient elke indicator door beide partijen betrokken bij de 
overeenkomst, getoetst te worden aan bepaalde kwaliteitsnormen. Het lijkt de verantwoordelijkheid van de Staat 
om voor deze kwaliteitsnormen te zorgen (REKENHOF, De bestuursovereenkomsten van de openbare 

instellingen van sociale zekerheid, Brussel, 2005, 7, 
http://www.rekenhof.be/docs/reports/2005/2005_04_bestuursovereenkomsten.pdf). 
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een doelstelling van de OISZ, die individuele dossiers beheren, het hoorrecht op te nemen, 
minstens voor een bepaalde doelgroep of ten aanzien van een bepaald percentage van de 
dossiers. Het hoorrecht wordt best toegekend wanneer de voorlopige beslissingen genomen 
zijn; dit wil zeggen dat aan de sociaal verzekerde de voorlopige beslissing wordt meegedeeld 
en hieraan wordt toegevoegd dat hij mondeling of schriftelijk binnen een beperkte termijn 
bijkomende informatie kan aanleveren of bijzonderheden kan toelichten. 

783. Afstemming – De nood aan afstemming van de bestuursovereenkomsten vindt plaats op 
verschillende vlakken. De bestuursovereenkomsten moeten in eerste instantie temporeel 
worden afgestemd; daarnaast is een onderlinge afstemming van bestuursovereenkomsten 
noodzakelijk en ten slotte kan ook een afstemming ten aanzien van de privaatrechtelijke 
meewerkende instellingen een goede zaak zijn. 

De afstemming van de bestuursovereenkomst op de realiteit waarin de bestuursovereenkomst 
wordt gesloten is belangrijk voor de doeltreffendheid van de bestuursovereenkomsten. Een 
bestuursovereenkomst kan maar doeltreffend worden uitgevoerd indien deze afgestemd wordt 
op beleidswissels van de Staat als contractspartij. Een nieuwe minister impliceert dan 
minstens een nieuwe overlegronde, zonder dat noodzakelijkerwijze een nieuwe 
bestuursovereenkomst wordt gesloten. Daarnaast is een afstemming op de begrotingscyclus 
noodzakelijk. 

Ook dient er afstemming te zijn tussen de verschillende bestuursovereenkomsten (en dus de 
verschillende OISZ) onderling. Het volledig realiseren van de vooropgestelde doelstelling 
heeft weinig ‘externe’ waarde, indien de taken en doelstellingen onderling niet vergelijkbaar 
zijn en/of geen toezicht wordt gehouden op de mate waarop bijzondere inspanningen dienen 
te worden geleverd om de doelstellingen te bereiken. Hiervoor zijn onder meer 
gemeenschappelijke opdrachten, gelijke en vergelijkbare doelstellingen en vergelijkbare, 
kwalitatieve indicatoren noodzakelijk. Een bestuursovereenkomst moet evolueren naar een 
instrument dat een evenwicht kan vinden tussen enerzijds een geïndividualiseerde 
methodologische benadering om aldus rekening te houden met de eigenheid van elke 
instelling en anderzijds een gemeenschappelijk luik.  

Er moet reeds worden gewaakt over de onderlinge coördinatie en consistentie van de 
ontwerpen van bestuursovereenkomst van de onderscheiden instellingen, alsook van de 
ontwerpen tot wijziging ervan. Dit gebeurt vandaag door de ontwerpen voor te leggen aan de 
betrokkenen zelf, namelijk het College van administrateurs-generaal. Een samenwerking van 
dit College met het – nog op te richten – College van regeringscommissarissen is beter 
geschikt, aangezien beide contractspartijen vertegenwoordigd zijn en door de samenstelling 
van de Colleges de vertegenwoordigers van beide contractspartijen een zicht hebben op het 
geheel van de bestuursovereenkomsten. Bovendien worden de regeringscommissarissen niet 
geëvalueerd op het behalen van de verbintenissen van de bestuursovereenkomsten. 

Tegelijk wordt de regeringscommissaris ook al vroeg in het contractsproces betrokken in de 
bestuursovereenkomst. Hiervoor is het evenwel noodzakelijk dat hem een formele rol en 
opdracht in de wetgeving – geëxpliciteerd door de voogdijminister – wordt toegekend.  

Ten slotte moeten ook de indicatoren op elkaar afgestemd zijn. Het valt aan te bevelen zo veel 
mogelijk met eenvormige – of minstens onderling vergelijkbare – indicatoren bij de 
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verschillende OISZ te werken. Hierin werd in de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen voorzien1048; de Koning heeft echter nog geen gebruik gemaakt 
van de bevoegdheid om de materies te bepalen waaromtrent eenvormige indicatoren in de 
boordtabellen van alle OISZ moeten worden opgenomen. Eenduidige indicatoren voor 
parallelle of gemeenschappelijke taken en minimale eisen waaraan indicatoren dienen te 
voldoen zouden de figuur van de bestuursovereenkomst meer legitimiteit en daadkracht geven 
en zou een belangrijk incentive zijn voor de OISZ. 

784. Verbintenissen Staat – Voor de overheid als contractspartner moeten er duidelijke 
contractuele verplichtingen en toetsbare doelstellingen worden opgenomen in de 
bestuursovereenkomst; dit is een opmerking die in het algemeen geldt waar de overheid 
gebruik maakt van het ‘contractsmanagement’1049. 

Bovendien moet de Staat op een objectieve wijze financiële middelen kunnen verbinden aan 
doelstellingen. Een onderzoek ter ontwikkeling van een instrument om objectief de middelen 
te bepalen die nodig zijn om de doelstellingen te verwezenlijken, is hierbij noodzakelijk.1050 

785. Operationalisering – De OISZ operationaliseren de doelstellingen van de 
bestuursovereenkomst in het bestuursplan, waar opnieuw het probleem van vergelijkbaarheid 
en kwaliteit speelt. Enerzijds moeten zo veel mogelijk doelstellingen een operationele 
uitwerking krijgen en anderzijds moeten deze aan een kwaliteitstoets kunnen worden 
onderworpen. Hiervoor is een basisontwerp van eenvormig bestuursplan noodzakelijk. 

786. Rol regeringscommissaris – De aanbevelingen rond de figuur van de 
regeringscommissaris zijn tweeledig. In eerste instantie moet gezorgd worden voor de 
afstemming van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de regeringscommissaris (en 
de voogdijminister) en de OISZ in de uitvoering van de bestuursovereenkomst. Eens deze 
bevoegdheid op de contractualisering is afgestemd, moet de rol van de regeringscommissaris 
als vertegenwoordiger van de minister/contractspartij verduidelijkt worden. Opdat de 
regeringscommissaris van bij de aanvang bij de procedure van het sluiten van een nieuwe 
bestuursovereenkomst betrokken zou worden, zijn twee wijzigingen noodzakelijk. Enerzijds 
moet hem een formele rol worden toegekend in de verschillende stadia van de cyclus van de 
bestuursovereenkomst. Bovendien is het noodzakelijk dat de rechtsverhouding tussen de 
voogdijminister en de regeringscommissaris wordt geformaliseerd. Het aanstellingspercentage 
als regeringscommissaris moet worden verruimd; dit is geen functie die naast en bovenop een 
andere job moet worden uitgevoerd, zeker niet indien de opdrachten worden verruimd. Ook 
de verhouding met de administrateur-generaal moet in een protocol worden vastgelegd, 
waarin een temporele informatie-uitwisseling een centrale plaats moet innemen. Ten slotte 
moeten concrete afspraken en een samenwerking bestaan in eerste instantie tussen de 
regeringscommissarissen binnen één OISZ, maar eveneens tussen de regeringscommissarissen 
van de verschillende OISZ. De oprichting van het College is noodzakelijk onder meer met het 
oog op de eenvormigheid van het gevoerde toezicht, de informatie-uitwisseling en – mits de 
uitbreiding van de functie – de eenvormigheid van de bestuursovereenkomsten 
                                                
1048 Art. 10 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1049 Auditrapport van het Rekenhof over het onderzoek naar de beheersovereenkomsten met Vlaamse openbare 
instellingen, Parl. St. Vl. Parl 2001-02, nr. 37, 28. 
1050 P. DEVRIES en N. MIRKOVIC, “De bestuursovereenkomsten van de overheidsinstellingen van sociale 
zekerheid. Een beheersinstrument voor de Staat”, B.T.S.Z. 2005, 406 en 410. 
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787. Meewerkende instellingen – Enkel door de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen een formele rol te geven in de bestuursovereenkomst kan een 
werkelijk netwerk binnen de sociale zekerheid ontstaan.  

Hiertoe moeten de private uitvoeringsinstellingen worden betrokken in de bestaande 
contractuele rechtsverhouding tussen de Staat en de OISZ, in een driehoeksverhouding met de 
Staat en de betrokken openbare instelling, dan wel via een afzonderlijke 
bestuursovereenkomst tussen de Staat en de private socialezekerheidsinstellingen of tussen de 
OISZ en de private partners, waarbij van de verschillende private partners binnen een 
socialezekerheidssector hetzelfde moet of kan worden verwacht. Best lijkt dit te gebeuren aan 
de hand van een van het hoofdcontract afhankelijke overeenkomst gesloten tussen de Staat, de 
OISZ en de gedelegeerd bestuurder van elke privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling. 
Enkel op die manier kan een werkelijk ‘netwerk’ gevoel ontstaan. 

Deze nieuwe contractuele rechtsverhouding zou ook tegemoet komen aan de eisen van artikel 
7, § 2 van de Besluitwet Maatschappelijke Zekerheid, dat ten aanzien van de 
uitbetalingsinstellingen in de werkloosheidsverzekering bepaalt dat de hulpkas “wordt 
gelijkgesteld met de andere door de Koning aangenomen uitbetalingsorganismen en dus met 
deze, wat de werking, de financiële verantwoordelijkheid en middelen betreft, op dezelfde 
voet wordt geplaatst”. Aan deze wettelijke eis van gelijke behandeling wordt vandaag niet 
tegemoet gekomen. 

788. Uitvoering Staat – Het is noodzakelijk, zowel voor het evenwicht tussen de 
contractspartijen als voor de praktische mogelijkheid voor de OISZ om de verbintenissen na 
te leven dat gevolgen worden verbonden aan het in gebreke blijven van de Staat. Naast de 
contractuele aansprakelijkheid, de schadevergoeding en het eventuele (beperkte) beslag op 
goederen van de Staat, vraagt de figuur van de bestuursovereenkomst een specifieke oplossing 
bij het niet nakomen van de overeenkomst door de Staat. Indien een uitvoeringsbesluit de 
sancties vastlegt, is het noodzakelijk dat dit voor beide contractspartijen geldt. 

Een alternatief is (naar Frans voorbeeld) een bijzondere schadevergoeding te voorzien indien 
de Staat gebruik maakt van het ‘Staat zijn’ in de uitvoering van de bestuursovereenkomst. 
Probleem hierbij is dat indien de Staat zijn financiële verbintenis niet nakomt een financiële 
compensatie weinig soelaas zal brengen. Toch zal dit voor de Staat een rem betekenen zich te 
beroepen op bijzondere van het contractenrecht afwijkende bepalingen. 

Het voorleggen van een conflict bij een gebrek aan akkoord aan de ministerraad is niet de 
juiste oplossing binnen het contractsdenken. Een bemiddelende niet-betrokken instantie, zoals 
de Ombudsman, kan optreden. Indien deze niet slaagt in zijn opdracht, kan de stap naar de 
rechter worden gezet. Belangrijk is dat het niet naleven van de verbintenissen openbaar wordt 
gemaakt, zodat ook het falen van de overheid duidelijk kan worden gemaakt. 

Het opstellen van primaire en secundaire doelstellingen is een goede waarborg bij het niet 
nakomen van de financiële verbintenis door de Staat. Op die manier is contractueel bedongen 
welke verbintenissen niet langer zullen worden nagestreefd door de OISZ. Daarnaast moet 
werk gemaakt worden van een soepele herzieningsprocedure. 
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789. Handhaving – Om de bestuursovereenkomsten te evalueren en er sancties aan te 
verbinden is opnieuw een onderlinge vergelijkbaarheid noodzakelijk. Deze vergelijkbaarheid 
moet ontstaan door een kwaliteitstoezicht op de interne audit van de OISZ en door – opnieuw 
– eenvormige of vergelijkbare taken en aan een kwaliteitstoezicht onderworpen 
verbintenissen, doelstellingen en indicatoren. Zolang er geen bijzondere sancties aan de 
bestuursovereenkomst worden verbonden en de budgetten buiten de contractualiseringslogica 
worden vastgesteld, is de vraag naar vergelijkbaarheid minder prangend. 

790. Toezicht – De uitvoering door de OISZ en de nakoming van de verbintenissen moeten 
worden gecontroleerd door de Staat. Indien de resultaten door de OISZ worden aangeleverd 
ontstaat er een omgekeerde informatieasymmetrie, waar niet langer de overheid, maar de 
OISZ over de volledige informatie beschikt en zelf kan kiezen bepaalde elementen al dan niet 
te communiceren. De OISZ zou via een uniform auditproces de resultaten moeten beoordelen 
en communiceren, onder een (kwaliteits)toezicht van de Staat om deze asymmetrie te 
doorbreken.1051 

791. Sanctionering – De sanctionering is duidelijk een zwakke schakel in het proces van de 
bestuursovereenkomst. Het is noodzakelijk dat de Koning de sanctiebepaling van de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen uitvoert. Het enige alternatief is dat de 
wetgever in de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen de sanctiebepaling 
wijzigt en al dan niet pecuniaire sanctiemogelijkheden opneemt. Het is noodzakelijk dat een 
onderzoek wordt gevoerd naar de meest geschikte sanctionering, rekening houdend met zowel 
de doeltreffendheid als de doelmatigheid. Aanbevolen zijn naming and shaming, 
benchmarking en een verruimd toezicht. Met betrekking tot de eerste twee voorgestelde 
sanctioneringsvormen moet evenwel opgemerkt worden dat de sociaal verzekerden, 
werkgevers of privaatrechtelijke instellingen geen alternatief hebbben (behalve voor de 
hulpkas) en dus ook niet naar een andere instelling kunnen overstappen bij een slecht resultaat 
van een bepaalde OISZ. Wel zal een dergelijke openbaarmaking van de evaluatie tussen de 
OISZ onderling een bepaalde druk met zich brengen. 

Zolang geen wettelijk kader bestaat voor de sanctionering, is het aangewezen dat de 
contractspartijen zelf een sanctioneringsvorm in de bestuursovereenkomst opnemen. Nadeel 
hiervan is het gebrek aan eenvormigheid.  

792. Openbaarheid – De openbaarheid van de bestuursovereenkomsten compenseert 
gedeeltelijk het gebrek aan democratische controle eigen aan de overeenkomst. Het is 
noodzakelijk dat dit in de toekomst ook gebeurt voor de individuele toezichtsverslagen. Een 
publicatie in het jaarverslag van de OISZ of op de website van de OISZ en de FOD is 
noodzakelijk. Via deze openbaarmaking hanteert men bovendien de naming and shaming 
sanctionering. 

793. Alternatief – Hoewel contractualisering een duidelijke tendens is, waarbij 
responsabilisering, efficiëntie en goede dienstverlening centraal staan, is het niet noodzakelijk 
dit privaatrechtelijk instrument te hanteren om de doelstellingen te realiseren. Deze 
doelstellingen kunnen ook via andere, meer publiekrechtelijke instrumenten worden bereikt, 

                                                
1051 M. STASSART en C. DE VISSCHER, “Theoretische grondslagen van de invoering van de 
bestuursovereenkomsten in de OISZ”, B.T.S.Z. 2005, 406. 
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zoals via wetgeving. 1052 Ook indien de overheid met publiekrechtelijke en zelfs 
privaatrechtelijke partners samen werkt kan een innoverende publiekrechtelijke regeling een 
meer verantwoorde keuze zijn. Het publiek recht geeft de overheid ruime mogelijkheden en 
maakt evenzeer overleg, inspraak en beleidsvrijheid mogelijk. Bovendien kan via een 
publiekrechtelijk instrument een bepaalde taak worden gedelegeerd aan de publiekrechtelijke 
instelling; autonomie kan ook worden verkregen door in de wet een aantal bevoegdheden 
terug te geven aan de OISZ; al dan niet gecombineerd met een bijkomend toezicht. 

Aan de andere kant zorgt de overeenkomst voor een ‘interiorisatie’ van de engagementen door 
de OISZ. Bovendien kunnen de engagementen specifieker en meer concreet worden 
uitgewerkt. 

794. Een alternatief (nieuw) sturingsinstrument is het wettelijk opleggen van een intern 
kwaliteitsbeleid, zoals (als erkenningsvoorwaarde) gebeurde ten aanzien van de 
(privaatrechtelijk) welzijns- en de gezondheidszorgvoorzieningen.1053 Het kwaliteitsbeleid dat 
aan de hand van wettelijke bepalingen wordt opgebouwd is een interne aangelegenheid, die 
onder het toezicht van de Staat valt en waaraan eveneens (positieve en/of negatieve) sancties 
kunnen worden gekoppeld. Dit instrument zal juridisch duidelijker zijn, maar zal de 
doelstellingen op zich niet beter nastreven dan gebeurt via de bestuursovereenkomst. De 
naleving zal opnieuw afhangen van het engagement van de OISZ, een overkoepelend 
deugdelijk wettelijk kader en een adequaat toezichts- en sanctioneringsmechanisme. De 
rechtsbescherming van de sociaal verzekerde is duidelijk, maar beperkt.  

De kost van een alternatief instrument moet, samen met de doeltreffendheid van dit potentiële 
instrument in overweging worden genomen. Indien een ‘kwaliteitsbeleid’ in de wetgeving zou 
worden opgelegd, zouden hieraan ongeveer dezelfde kosten verbonden zijn. Ook dit beleid zal 
moeten worden opgesteld, uitgevoerd, gecontroleerd en geëvalueerd opdat het doeltreffend is. 

AFDELING VII. BESLUIT 

795. De bestuursovereenkomst is een jonge rechtsfiguur geboren binnen het kwaliteitsdenken 
en vanuit het initiatief van de OISZ. Na de bestuursovereenkomst in het algemeen en juridisch 
te hebben geanalyseerd lijkt deze voornamelijk voort te komen uit de combinatie van een 
bestaansbevestiging door de OISZ en het responsabiliseringsdenken van de 
beleidsuitvoerders, in combinatie met een ‘sterke Staat’. Het politieke primaat wordt 
gekenmerkt enerzijds door de bijzondere rol van de Staat en anderzijds de bijzondere 
toezichtsbevoegdheden (zowel van de regeringscommissarissen als van de Minister). Het 
nagenoeg volledig ontbreken van een behoorlijk uitgewerkte controle- en 
sanctioneringsregeling is een bijzonder zwak punt van dit sturingsinstrument. 

796. Het grote potentieel belang van de bestuursovereenkomst wordt vandaag niet benut. Met 
de bestuursovereenkomst wordt naar een nieuw evenwicht gezocht tussen enerzijds het 
noodzakelijke toezicht dat door de Staat moet worden uitgevoerd op taken van algemeen 

                                                
1052 Zoals gebeurd is op straffe van een geldboete voor de sociale verzekeringsfondsen (art. 60, § 2bis Sociaal 
Statuut Zelfstandigen). 
1053 Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, B.S. 10 
november 2003. 



 377 

belang, en anderzijds de graad van autonomie van de publieke socialezekerheidsinstellingen, 
noodzakelijk om tot een performante en efficiënte uitvoering te komen. Met de 
bestuursovereenkomst wordt dus van de OISZ en de Staat verwacht een combinatie te maken 
van de logica van de administratie, van het management en van het contractenrecht. Dat is 
niet evident. Enerzijds vereist dit een bijkomende inspanning voornamelijk van de Staat om 
zich als contractspartij en niet als hiërarchische overheid op te stellen. Anderzijds zijn een 
aantal aanbevelingen geformuleerd die ervoor kunnen zorgen dat de bestuursovereenkomst als 
instrument verbeterd wordt en meer stuurt naar een evenwichtige rechtsverhouding tussen de 
contractspartijen. 

797. Belangrijk is dat duidelijkheid ontstaat omtrent het statuut van de bestuursovereenkomst 
en de verbintenissen; en meer in het algemeen van de administratieve overeenkomst en de 
bijzondere macht van de Staat als contractspartij. 
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HOOFDSTUK IV. MARKTWERKING 

AFDELING I. SITUERING EN POTENTIEEL BELANG 

798. Situering – Onze samenleving geeft steeds meer een overheersende positie aan het 
marktdenken; ook tal van overheidsactiviteiten worden steeds meer vanuit het marktdenken 
dan vanuit de openbare dienst benaderd.1054 VAN DALE definieert marktwerking als “de 
onbelemmerde confrontatie van vraag en aanbod”. Deze confrontatie is slechts mogelijk van 
zodra er concurrentie bestaat. Wordt onder concurrentie begrepen die marktsvorm waarbij 
partijen financieel worden afgerekend op hun prestaties en een faillissement tot de reële 
mogelijkheden behoort, dan is er voor concurrentie weinig ruimte binnen de non-profit en de 
publieke sector. Wordt concurrentie daarentegen gezien als een vorm van competitie zonder 
het prijsmechanisme te laten spelen, dan zijn de mogelijkheden ruimer.1055 Hiervoor is bij 
‘overheidstaken’ minstens een gedeeltelijke doorbreking van de monopoliepositie van de 
overheid noodzakelijk. 

In de sectoren waarin privaatrechtelijke instellingen (zijn blijven) bestaan als aan de 
uitvoering van een bepaalde socialezekerheidssector meewerkende instellingen, bestaat er een 
vorm van concurrentie tussen deze instellingen. Deze concurrentie bestaat enerzijds door de 
keuzevrijheid tussen de privaatrechtelijke uitvoeringsinstellingen onderling en (eventueel) het 
publiekrechtelijke alternatief, en anderzijds door de in de vrije markt georganiseerde en 
gereglementeerde keuze tussen de op winst gerichte uitvoeringsinstellingen. De concurrentie 
hangt gedeeltelijk af enerzijds van het aantal gemachtigde privaatrechtelijke dan wel 
opgerichte publiekrechtelijke instellingen en anderzijds van de rechtsvorm die werd opgelegd 
dan wel aangenomen. De in de vrije markt georganiseerde concurrentie is er enkel tussen de 
op winst gerichte instellingen met een internrechtelijke vennootschapsvorm, maar ook tussen 
de Europeesrechtelijke ‘ondernemingen’, die niet noodzakelijk ook een commerciële 
rechtsvorm hebben aangenomen. Zo is het niet uitgesloten dat ziekenfondsen met betrekking 
tot het aanvullende (sociale) verzekeringsaanbod als Europeesrechtelijke ondernemingen 
worden gekwalificeerd. 

799. Overheidsverstoring van de markt – De socialezekerheidssector heeft echter een aantal 
bijzondere kenmerken die ertoe (kunnen) leiden dat pure marktwerking toch niet tot het meest 
optimale resultaat leidt.1056 Naast het marktdenken kan immers niet worden voorbij gegaan 
aan de eindverantwoordelijkheid van de Staat voor een toegankelijke, betaalbare en 
kwalitatieve sociale zekerheid en de juridische omkadering (door wetgeving en rechtspraak) 
van deze taak van algemeen belang.1057 Marktwerking introduceren in de uitvoering van een 

                                                
1054 M. STASSAERT en C. DE VISSCHER, “Theoretische grondslagen van de invoering van de 
bestuursovereenkomsten in de OISZ”, B.T.S.Z. 2005, 392-392; P. VAN DER HEIJDEN en F. NOORDAM, De 

waarde(n) van het sociaal recht. Over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking, Deventer, W.E.J. 
Tjeenk Willink, 2001, 26. 
1055 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Het borgen van publiek belang, ’s-
Gravenhage, Sdu, 2000, 95, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2545. 
1056 Zie voor de opleidings- en begeleidingsmarkt: M. ANDRIES, “Naar een open markt van opleiding en 
begeleiding in Vlaanderen”, Over-werk 2004, afl. 1-2, 63. 
1057 S. DERIEUW en R. MERTENS, “Marktwerking in de zorg: enkele kritische kanttekeningen”, CM-

Informatie 2007, afl. 229, 10. 
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‘taak van algemeen belang’ noodzaakt immers het voor ogen houden dat de betrokken 
instellingen, ongeacht of zij een privaatrechtelijke dan wel een publiekrechtelijke rechtsvorm 
hebben, een maatschappelijke functie toebedeeld kregen; de aangeboden diensten moeten aan 
een behoefte van de bevolking tegemoet komen en in het belang ervan staan.1058 Het 
overheidsoptreden om dit na te streven, kan marktconform, wanneer de lijnen van de 
marktwerking worden bepaald1059, dan wel marktverstorend zijn. 1060 Zo kan de marktwerking 
worden belemmerd door het feit dat er bij de dienstverlening in de uitvoering van taken van 
algemeen belang vaak sprake is van een rechtsverhouding met de burger die niet vrijwillig en 
evenmin vrijblijvend is en dat deze niet zonder meer kan worden beëindigd of anders worden 
georganiseerd. 

800. Instrumentenmix – De machtiging, het opleggen van een rechtsvorm en de 
marktwerking zijn drie sturingsinstrumenten die verweven zijn met elkaar. De door de 
wetgever opgelegde rechtsvorm bepaalt hoe de instelling georganiseerd wordt, maar ook of er 
een activiteit kan worden uitgevoerd die gericht is op winst, waardoor de instelling als 
onderneming zal gekwalificeerd worden en dus onderworpen wordt aan onder meer de regels 
van de Europese markt. Het aantal gemachtigde instellingen houdt dan weer verband met de 
mogelijke keuzevrijheid en concurrentie tussen deze gemachtigde instellingen. Ook al gebeurt 
de uitvoering van de sociale zekerheid door een instellingen met een door de wetgever 
opgelegde privaatrechtelijke rechtsvorm, er zal maar een vorm van concurrentie zijn indien er 
meerdere instellingen gemachtigd dan wel betrokken zijn in de uitvoering van de sociale 
zekerheid en er een keuzemogelijkheid bestaat tussen de uitvoerende 
socialezekerheidsinstellingen. 

801. Potentieel belang – De marktwerking in de sociale zekerheid hangt samen met het 
historisch gegroeide institutioneel pluralisme in de uitvoering van de sociale zekerheid. 
Opnieuw moet hierbij de bedenking gemaakt worden dat de keuze voor een pluralistisch 
systeem met de bijhorende keuze tussen de veelheid aan instellingen niet het resultaat is van 
een ‘uitgewerkt’ proces, waarbij de markt in de socialezekerheidsuitvoering werd 
geïntroduceerd, noch van een ‘uitgedacht’ sturingsinstrument. Toch biedt het introduceren 
van marktwerking in de twee verschijningsvormen de potentie om als sturingsinstrument 
waarde te hebben. 

Het potentiële belang van marktwerking is de aandacht voor de sociaal verzekerden, die met 
hun ‘vraag’ en keuzevrijheid mee de kwaliteit van het aanbod kunnen bepalen. In het 
algemeen wordt van de introductie van concurrentie verwacht dat de instellingen meer 
aandacht zullen besteden aan de kwaliteit van de dienstverlening en aan de klantgerichtheid in 

                                                
1058 A. HEENE, “Kunnen en moeten publieke organisaties ‘effectief’ en ‘efficiënt’ zijn?”, Inaugurale rede in het 
kader van de Belgische Francqui leerstoel 2004-2005 aan de Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 16 februari 
2005, 34 p., http://www.popovggz.be/jaarvergadering2005/Tekst%20Prof%20Dr%20Heene.pdf. 
1059 Dit wil zeggen de spelregels van de marktwerking en de verhoudingen tussen de verschillende marktspelers 
respecteren (gereguleerde concurrentie); K. KESTELOOT en M. MARCHAND, “Hervormingsvoorstellen in de 
gezondheidszorg: een micro-economische benadering”, in M. DESPOTIN en M. JEGERS (eds.), De sociale 

zekerheid verzekerd?, Brussel, VUB Press, 1995, 385. 
1060 M. ANDRIES, “Naar een open markt van opleiding en begeleiding in Vlaanderen”, Over-werk 2004, afl. 1-
2, 64. 
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het bijzonder en meer bewust zullen omspringen met kosten.1061 Daarbij moet worden 
aangetekend dat de mate waarin deze voordelen zich voordoen afhankelijk is van de mate 
waarin de condities voor effectieve marktallocatie zijn gerealiseerd, namelijk voldoende 
vragers en aanbieders, het ontbreken van toetredingsbarrières, de afwezigheid van collusie en 
van misbruik van marktmacht door marktpartijen en de aanwezigheid van voldoende 
informatie voor alle marktpartijen.1062 De vraag hierbij is of de onzichtbare hand van de markt 
zijn werk nog doet indien deze gecorrigeerd wordt ter behartiging van het algemeen belang. 

802. Plan van behandeling – In wat volgt wordt vanuit het onderscheid tussen concurrentie 
door keuzevrijheid en concurrentie binnen de op winst gerichte vrije markt vertrokken. Eerst 
zal worden bekeken in hoeverre er concurrentie bestaat tussen de 
socialezekerheidsinstellingen op basis van de keuzevrijheid waarover de sociaal verzekerde 
beschikt. In een volgende afdeling wordt de concurrentie tussen de op winst gerichte 
commerciële verzekeringsondernemingen, die handelen binnen de eengemaakte markt, 
bekeken. Na een juridische omschrijving van het bestaan en de beperkingen van de 
concurrentie binnen de sociale zekerheid, zal in een vierde afdeling nagegaan worden in 
hoeverre de instellingen door deze concurrentie gestuurd worden naar een kwalitatieve 
dienstverlening. In een laatste afdeling worden aanbevelingen geformuleerd. 

AFDELING II. QUASI-MARKTWERKING 

§1. Keuzevrijheid en marktwerking 

803. Algemeen – Het institutioneel pluralisme waardoor de Belgische sociale zekerheid 
gekleurd is, houdt in dat de sociaal verzekerde voor de uitvoering van de meeste 
socialezekerheidstakken de keuze heeft tussen één (of meer) privaatrechtelijke instelling(en), 
meestal met levensbeschouwelijke achtergrond, en een alternatieve publiekrechtelijke 
instelling.1063 Waar het institutioneel pluralisme de oorzaak is van de keuzevrijheid in de 
sociale zekerheid, is het gevolg van de keuzevrijheid concurrentie tussen de instellingen. 

804. Marktwerking – De meeste gekende vorm van marktwerking is deze waarbij de vrije 
markt de prijs bepaalt; met andere woorden marktwerking in deze beperkte zin is op winst 
gericht.1064 Eigen aan de commerciële markt is enerzijds dat de vraag bepaald wordt door het 
vraag-en-aabodmechanisme en anderzijds dat men niet verplicht is om de prijs te betalen. De 
begunstigden van een zuiver collectief goed worden, in tegenstelling tot de spelers op de 
markt, niet gedwongen een kosten-baten analyse te maken alvorens te beslissen met welke 

                                                
1061 H. BOERSMA, Connection, consumer, citizens. Liberalising the european union gas market, 
Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid, 2007, 8, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=4044; 
WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 224-226, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
1062 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 60, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
1063 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 446. 
1064 Deze basisideeën zijn concurrentie, keuzevrijheid, vrije prijsbepaling, vrije vestiging, geen wettelijke 
(kwaliteits)normen en toezicht. Dit zijn uitgangspunten die sowieso moeten bijgestuurd worden indien ze in 
contact worden gebracht met de sociale zekerheid of een andere taak van algemeen belang. 
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aanbieder zij in zee gaan.1065 Ook zonder dit prijsmechanisme is de confrontatie tussen vraag 
en aanbod mogelijk, dan wordt er gesproken van marktwerking binnen een quasi-markt, 
waarbinnen het publieke belang voorop staat en concurrentie als dienstig voor dit publieke 
belang wordt beschouwd.1066 Een quasi-markt wordt gekenmerkt door: 

- de aard van de concurrentie: in een quasi-markt worden de spelers niet noodzakelijk 
gedreven door een winstmotief omdat er ook non-profit en publiekrechtelijke 
instellingen kunnen meedingen en/of een overwicht hebben. 

- de aard van de goederen: publieke goederen die door de overheid blijvend ter 
beschikking worden gesteld; de totale vraag zal dus niet veranderen door de 
marktwerking. 

- de koopkracht: de koopkracht ligt niet bij de individuele cliënt, maar bij een instantie 
die optreedt als opdrachtgever; het gaat om publieke middelen die blijvend ter 
beschikking worden gesteld door de overheid, waardoor de totale vraag zich slechts 
kan verplaatsen tussen aanbieders. 

 

Quasi-markten hebben twee centrale doelstellingen: enerzijds het verbeteren van de 
efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit en anderzijds het vergroten van de 
verantwoordelijkheid van de aanbieders en de keuzevrijheid van de cliënten/consumenten.1067 
De soevereiniteit van de ‘gebruiker’ zorgt hierbij niet voor de laagste prijs, maar wel dat 
‘producenten’ aandacht hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening die aangeboden 
wordt. Waar dan weer wel prijsconcurrentie een rol speelt, is in het aanvullende aanbod van 
de meewerkende instellingen. 

§2. Mogelijkheid keuzevrijheid op te leggen 

805. Conceptueel – De keuze van de overheid om de sociaal verzekerde zelf de 
uitvoeringsinstelling te laten kiezen, heeft dezelfde oorsprong als de keuze voor de uitvoering 
door privaatrechtelijke instellingen: historische redenen en de zoektocht naar een 
maatschappelijk draagvlak voor de wettelijke sociale zekerheid. Principieel is er niks mis met 
het organiseren van een keuzemogelijkheid voor de sociaal verzekerde, alleen is de ratio van 
deze keuzevrijheid in België de voorbije decennia verdwenen. In de negentiende-eeuwse 
verzuilde maatschappij was het enkel denkbaar dat (de aanzet van) een sociale verzekering 
binnen de zuil bleef waarin het maatschappelijk leven van burgers werd georganiseerd. 
Vandaag is de legitimering van de keuzevrijheid niet meer te vinden in de verzuiling. Waar in 
de zorgsector de vrije artsenkeuze of de vrije keuze van een zorgvoorziening, gebaseerd is op 
het grondwettelijk zelfbeschikkingsrecht, is wat betreft de uitbetaling van 
werkloosheidsuitkering of de terugbetaling van medische kosten, waarvan de hoogte van de 

                                                
1065 Zij krijgen de uitkeringen, waarop zij recht hebben zonder dat zij hiervoor rechtstreeks dienen te betalen of 
dat er een afrekening wordt gemaakt, behalve dan met betrekking tot de administratiekosten en het eventueel 
aanwezige aanvullende aanbod. De sociaal verzekerde is, ongeacht of hij al dan niet zal (moeten) beroep doen op 
een uitkering, verplicht zowel socialezekerheidsbijdragen als belastingen te betalen; B. PEETERS, De 

continuïteit van overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 52. 
1066 SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD, Ondernemerschap voor de publieke zaak, Den Haag, 2005, 199 p., 
http://www.ser.nl/~/media/DB_Adviezen/2000_2009/2005/b23491%20pdf.ashx. 
1067 J. LE GRAND en W. BARTLETT, Quasi markets and social policy, London, Macmillan Press, 1993, 241 
p.; SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD, Ondernemerschap voor de publieke zaak, Den Haag, 2005, 42, 
http://www.ser.nl/~/media/DB_Adviezen/2000_2009/2005/b23491%20pdf.ashx. 
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uitkering en de procedure van betaling wettelijk bepaald is, deze keuze niet verbonden met dit 
grondwettelijk recht.  

Een alternatieve legitimering is deze van de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening en 
(voor bepaalde sectoren het aanbod en de kwaliteit van) de aanvullende dienstverlening. 
Indien kwaliteit van dienstverlening als legitimiteit van keuzevrijheid wordt beschouwd, moet 
de vraag worden gesteld naar het verschil met de kwaliteit van dienstverlening waaraan geen 
keuzevrijheid voorafgaat, wat in casu kwaliteit van dienstverlening louter door een 
publiekrechtelijke instantie (zoals de RVP of het FBZ) inhoudt.  

806. Internrechtelijk – De keuzevrijheid in de sociale zekerheid is internrechtelijk mogelijk, 
zolang er garanties zijn voor de openbare dienst1068 en de gelijke behandeling van enerzijds de 
actoren waartussen gekozen kan worden en anderzijds de kiezende sociaal verzekerden. 
Binnen het Belgische socialezekerheidssysteem van institutioneel pluralisme is keuzevrijheid 
niet enkel een mogelijkheid, maar een grondwettelijk recht. De burger heeft het recht zich te 
verenigen; hiertegenover staat de plicht van de Staat dit recht te eerbiedigen. De 
grondwettelijke verenigingsvrijheid is niet enkel de vrijheid een vereniging op te richten, 
waarbij het uitvoeren van een taak van algemeen belang wel aan bijzondere eisen mag worden 
verbonden, maar ook het recht om niet aan te sluiten bij een vereniging.1069 Om aan deze 
contracteervrijheid tegemoet te komen heeft de wetgever steeds naast de privaatrechtelijke 
uitvoeringsinstellingen een publiekrechtelijke (neutrale) tegenhanger opgericht. De verplichte 
aansluiting bij de hulpkas, indien geen keuze werd gemaakt voor een privaatrechtelijk 
alternatief, is geen schending van de verenigingsvrijheid aangezien het om een openbare – en 
dus neutrale – instelling gaat.1070 

807. Europeesrechtelijk – In deel III is het Europeesrechtelijke luik aan bod gekomen; hier 
kan worden verwezen enerzijds naar de autonomie van de lidstaten het 
socialezekerheidsstelsel in te richten, al dan niet gebaseerd op institutioneel pluralisme en 
keuzevrijheid en anderzijds naar het universele dienstbegrip. Aangezien sociale zekerheid als 
universele dienst wordt gekwalificeerd en de Staat de grondwettelijke verantwoordelijke voor 
de sociale zekerheid is, heeft de staat ook de eindverantwoordelijkheid voor het naleven van 
de beginselen eigen aan de universele dienst. De uitvoering kan aan private instellingen 
worden overgelaten, maar er moeten garanties zijn voor de burger dat deze het recht behoudt 
op een welbepaald minimumpakket van diensten van een bepaalde kwaliteit, dat ongeacht de 
geografische locatie beschikbaar is voor een betaalbare prijs. Deze garanties zijn in het 
systeem ingebouwd en komen doorheen de tekst aan bod. 

                                                
1068 Waarbij reeds is aangehaald dat de beginselen van de openbare dienst (veranderlijkheid, continuïteit en 
gelijkheid) verouderd zijn. Zij zullen meer en meer ingevuld worden in het licht van de beginselen van de 
Europeesrechtelijke universele dienst. 
1069 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 446. 
1070 Het Hof van Cassatie heeft aanvaard dat het verplicht lidmaatschap van beroepsorden geen schending van 
het recht op vrije vereniging betreft aangezien het om publiekrechtelijke instellingen gaat, die naast de belangen 
van de aangeslotenen ook en vooral een doel van algemeen belang nastreven, en die als opdracht hebben te 
waken over de naleving van de plichtenleer en de instandhouding van de eer, de discretie, de eerlijkheid en de 
waardigheid van de leden (Cass. 4 mei 1972, J.T. 1974, 564). Zie ook Arbitragehof 6 oktober 1999, B.S. 23 
oktober 1999. 
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§3. Keuzevrijheid in de sociale zekerheid 

A. Keuzemogelijkheid 

808. Keuzevrijheid – Keuzevrijheid kan verschillende vormen aannemen; er kan keuze 
worden gelaten al dan niet deel te nemen aan de wettelijke sociale zekerheid; er kan keuze 
worden gelaten om aan bepaalde (aspecten van de) sociale verzekeringen niet deel te nemen 
(opting out), al dan niet met de verplichting zelf in die verzekering te voorzien; er kan keuze 
gelaten worden tussen de socialezekerheids(uitvoerings)instelling… In de meeste Belgische 
socialezekerheidssectoren is er een keuze mogelijk van uitvoeringsinstelling. Zo heeft de 
zelfstandige de keuze tussen sociale verzekeringsfondsen, de werkgever tussen 
kinderbijslagfondsen en arbeidsongevallenverzekeraars en de sociaal verzekerde tussen 
ziekenfondsen en uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkering. De pensioenen en de 
uitkeringen bij beroepsziekte worden door openbare instellingen uitbetaald; hiervoor bestaat 
dus geen keuzevrijheid. 

809. Gewaarborgde keuzevrijheid – Het grondwettelijk beginsel van verenigingsvrijheid eist 
dat de sociaal verzekerden volledig vrij zijn in hun keuze om bij een bepaalde instelling aan te 
sluiten, maar houdt ook het verbod in verplicht te worden bij een particuliere instelling aan te 
sluiten. Om de vrijheid van vereniging te waarborgen, heeft de wetgever daarom naast de 
vrije instellingen een openbare instelling opgericht onder de naam hulpkas, die onder dezelfde 
voorwaarden de socialezekerheidsprestaties toekent aan de sociaal verzekerden. Wenst de 
sociaal verzekerde bij geen van de in de sociale zekerheid betrokken privaatrechtelijke 
instellingen aan te sluiten, dan wordt zijn keuzevrijheid ‘gewaarborgd’ door deze openbare 
instelling. Zo heeft de sociaal verzekerde de mogelijkheid aan te sluiten bij de Hulpkas voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering1071, dan wel uitbetaald te worden door de Hulpkas voor 
Werkloosheidsuitkeringen1072. Deze laatste bezit geen eigen rechtspersoonlijkheid, maar 
wordt beheerd door de RVA.1073 De zelfstandige kan zich aansluiten bij de Nationale Hulpkas 
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, opgericht in de schoot van het RSVZ1074. In 
de kinderbijslag is geen afzonderlijke openbare instelling opgericht, maar neemt de RKW 
deze taak op zich.1075 Voor de arbeidsongevallenverzekering wordt niet in een 
publiekrechtelijk alternatief voorzien. Dit is enerzijds niet nodig omdat de verzekeraars niet 
gebaseerd zijn op ideologie en de werkgevers ook kunnen aansluiten bij een onderlinge 
verzekeringskas en anderzijds niet wenselijk, aangezien een gesubsidieerde publiekrechtelijke 
instelling, die dezelfde diensten aanbiedt, vragen in verband met de belemmering van de 
mededinging met zich zou brengen. 

                                                
1071 Art. 5 Ziekteverzekeringswet. 
1072 Art. 18 Werkloosheidsbesluit. 
1073 Over het statuut van deze instelling bestaat onenigheid in de rechtsleer: een gedeconcentreerde dienst van de 
RVA (A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, Brussel, Larcier, 1959, 199), een onderscheiden 
openbare instelling beheerd door het beheerscomité van de RVA (H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal 

recht, Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 425) of een openbare instelling zonder 
rechtspersoonlijkheid (M. MAGREZ, “Het openbaar beheer van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1968, 242); J. 
VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 149-150. 
1074 Deze voert dezelfde opdrachten uit als de vrije sociale verzekeringskassen. Deze kas bezit geen 
rechtspersoonlijkheid onderscheiden van de RSVZ, maar het beheer, onderworpen aan dezelfde controle als het 
algemeen beheer van de RSVZ, maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke boekhouding; art. 65 Besluit 
Sociaal Statuut Zelfstandigen 
1075 Art. 15, eerste lid Kinderbijslagwet Werknemers. 
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810. Hoewel de keuzevrijheid gewaarborgd wordt door een publiekrechtelijk alternatief, 
bestaat er toch een druk om aan te sluiten bij een bepaalde uitvoeringsinstelling.  

- Werkloosheidsverzekering – Het lidmaatschap bij een vakbond, is voor werklozen de 
logische keuze, aangezien ook de sociaal verzekerde die beroep doet of denk te zullen 
moeten doen op een werkloosheidsuitkering vaak nood heeft aan rechtsbijstand; een 
dienstverlening die enkel door de vakbonden en niet door de hulpkas wordt geboden.1076 
De facto worden werklozen dus gestuurd naar een aansluiting bij een privaatrechtelijke 
instelling, al hebben zij natuurlijk nog zowel de keuze tussen de uitbetalingsinstellingen 
(van de vakbonden) en de hulpkas in combinatie met een strikt privaatrechtelijke (en 
commerciële) rechtsbijstandsverzekering. Juridisch is dit geen probleem; de keuzevrijheid 
is de jure gewaarborgd door een publiekrechtelijk alternatief voor de privaatrechtelijke 
ideologisch gekleurde non-profit uitvoeringsinstellingen te voorzien. Ook in de praktijk 
kiest toch nog 10 % voor de uitbetaling door de HVW; het gaat dan voornamelijk om 
werklozen die geen nood hebben aan bijkomende juridische hulp.1077  

Daarnaast kan de keuze bepaald worden door de individuele vakbondsafgevaardigden die 
in een betreffende onderneming een rol vervullen, wat de grond van de keuze binnen het 
privaatrechtelijke aanbod verlegt van de kwaliteit van de dienstverlening als 
uitvoeringsinstelling naar de beoordeling van één of meer vertegenwoordigers van een 
vakbond op ondernemingsvlak. Dit weerhoudt juridisch er een werkloze niet van om van 
uitbetalingsinstelling te veranderen indien deze niet tevreden is met de kwaliteit van de 
dienstverlening. 

- Ziekteverzekering – Hetzelfde geldt voor de ziekenfondsen. Het aanvullende aanbod van 
een ziekenfonds, dat niet aanwezig is in de dienstverlening van de HZIV, zal, in 
combinatie met de bijdrage die hiervoor gevraagd wordt, een steeds belangrijkere grond 
vormen waarop een keuze gebaseerd wordt. Er is dan ook slechts 0,78 % van de sociaal 
verzekerden (die ressorteren onder het toepassingsgebied van de ziekteverzekering) 
aangesloten bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.1078

 In de uitvoering 
van de ziekteverzekering heeft de sociaal verzekerde het voordeel een ruimere 
keuzemogelijkheid te hebben, dan het geval is met betrekking tot de 
uitvoeringsinstellingen van de werkloosheidsverzekering. Naast de ziekenfondsen 
aangesloten bij een van de drie grote ‘gekleurde’ landsbonden, heeft de sociaal verzekerde 
ook de mogelijkheid te kiezen voor een privaatrechtelijke uitvoeringsinstelling, 
aangesloten bij de neutrale of onafhankelijke landsbond. 

- Sociaal Statuut Zelfstandigen – De sociale verzekeringsfondsen hebben dan weer een 
bijzondere adviesfunctie en informatiefunctie ten aanzien van de aangesloten 
zelfstandigen, die veel beperkter is bij de hulpkas binnen de RSVZ; ongeveer 1,95 % van 
de zelfstandigen is aangesloten bij de HSVZ.1079 Hier zal ook de aangerekende 
administratiekost een belangrijke rol in de keuze kunnen spelen; de hulpkas kan in elk 

                                                
1076 De hulpkas voert enkel de wettelijke sociale zekerheid uit en voorziet niet in aanvullende dienstverlening. 
1077 RVA, Jaarverslag 2007, 137, http://www.rva.be/D_stat/Jaarverslag/Jaarverslag_volledig/2007; HVW, 
Jaarverslag 2006, 24, http://hvw.fgov.be/NL/Info/Report/Report2006_nl.pdf. 
1078 RIZIV, Jaarverslag 2006, 92, 
http://www.riziv.fgov.be/information/nl/statistics/people/2006/pdf/statisticspeople2006all.pdf. 
1079 RSVZ, Jaarverslag 2006, 1 en 21, http://www.rsvz.be/nl/tools/publications/annual_report_06.pdf. 
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geval niet meer vragen aan bijdragen dan het hoogste bedrag dat toegelaten is voor de 
privaatrechtelijke sociale verzekeringsfondsen.  

- Gezinsbijslagen – Aangezien de kinderbijslagfondsen geen ander aanbod hebben dan de 
gezinsbijslag zal hier geen verschil zijn. De RKW is dan ook als hulpkas het buitenbeentje 
met het meest aantal aangesloten werkgevers; dit is evenwel mede te wijten aan het feit 
dat bepaalde werkgevers van rechtswege bij de RKW zijn aangesloten. Daarnaast zijn de 
werkgevers die zich niet binnen 90 dagen na het begin van hun activiteit bij een van de 
vrije fondsen aansluiten, die automatisch aangesloten bij de RKW.1080

 

- Arbeidsongevallen – In de arbeidsongevallenverzekering voorziet men niet in een door 
een publiekrechtelijke instelling gewaarborgde keuzevrijheid voor de werkgever, maar 
wel in een enerzijds privaat gewaarborgde keuzevrijheid van de werkgever en een 
openbaar gewaarborgde uitkering voor het slachtoffer van een arbeidsongeval. Hier is de 
garantie voor een keuzevrijheid die in overeenstemming is met de verenigingsvrijheid 
door een publiekrechtelijk alternatief voor de privaatrechtelijke aanbieders van een 
arbeidsongevallenverzekering niet nodig. De arbeidsongevallenverzekeraars zijn immers 
geen ideologisch gekleurde instellingen, waardoor de verplichte aansluiting kan botsen 
met de verenigingsvrijheid van de werkgevers; bovendien worden werkgevers doordat zij 
een verzekering aangaan bij een bepaalde arbeidsongevallenverzekeraar geen vennoten in 
de NV. Het gaat hier met andere woorden niet om de verplichte toetreding tot een 
vennootschap, maar het verplicht contracteren met een arbeidsongevallenverzekeraar naar 
keuze. 

Voor de uitzonderlijke gevallen waarin een werkgever op de markt geen verzekeraar zou 
vinden, waarschijnlijk omwille van de slechte ongevallenstatistiek van zijn bedrijf, hebben 
de verzekeraars een pool voor moeilijk te plaatsen risico’s opgericht zodat ook de 
arbeidsongevallen voldoen aan de eisen van een universele dienst. Deze pool wordt 
gevormd door alle in België erkende arbeidsongevallenverzekeraars en functioneert met 
de hulp van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Een 
werkgever die geen verzekeraar vindt, dient contact op te nemen met Assuralia, die onder 
haar leden kijkt of er een verzekeraar deze werkgever wenst te verzekeren. Is dat niet het 
geval, zal deze worden aangesloten bij de ‘pool’, waar er een tariferingscomité in het 
leven is geroepen om de verzekeringsvoorwaarden te bepalen.1081 Naast deze 
privaatrechtelijke garantie, bestaat een publiekrechtelijke garantie op uitkering ten aanzien 
van (de nabestaanden van) het slachtoffer van een arbeidsongeval. 

811. Keuzeplicht – De aansluiting bij een socialezekerheidsinstelling is een essentieel 
bestanddeel van ons socialezekerheidssysteem. Daarom bepaalt de wetgever dat binnen een 
bepaalde termijn aansluiting moet worden aangevraagd, zoniet vindt er een ambtshalve 
aansluiting bij de hulpkas (of de RKW) plaats. De aansluiting bij de hulpkas kan actief zijn 
(dus zoals bij de aansluiting bij een privaatrechtelijke instelling) en passief, wat een 

                                                
1080 Het aantal aangeslotenen bij de RKW kent grote schommelingen. De instroom van aangeslotenen betrof in 
2007 10.842 nieuw aangesloten werkgevers, waarvan er slechts 2 voorheen bij een ander fonds waren 
aangesloten. De uitstroom was ongeveer even groot en bedroeg 10066 aangesloten werkgevers die in 2006 niet 
meer aangesloten waren bij de RKW; RKW, Statistiek per kinderbijslagfonds, 2007, 11 en 79, 
http://www.rkw.be/Nl/Documentation/Publication/Statistics/StatPerFonds2007.pdf. 
1081 http://www.assuralia.be. 
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ambtshalve aansluiting inhoudt. Deze ambtshalve aansluiting is geen sanctie, behalve dan in 
de arbeidsongevallenverzekering1082, en garandeert de continuïteit van de (universele en 
openbare) dienstverlening. 

- Werkloosheidsverzekering – Wanneer een werkloze niet is aangesloten bij een 
vakbond/uitbetalingsinstelling zal deze enkel een beroep kunnen doen bij de HVW om 
zijn werkloosheidsuitkering uitbetaald te krijgen.1083 Het gaat hier niet om een 
daadwerkelijke aansluiting, maar wel om de garantie, dat indien een werkloze niet wenst 
aan te sluiten bij een vakbond dit niet betekent dat hij zijn werkloosheidsuitkering niet kan 
ontvangen.  

- Sociaal statuut zelfstandigen – De zelfstandige die nalaat, binnen 90 dagen na de 
aanvang van zijn beroepsbezigheid, een keuze te maken van een sociaal 
verzekeringsfonds wordt in gebreke gesteld door het RSVZ. Hij dient zich binnen dertig 
dagen vanaf de ingebrekestelling vrijwillig aan te sluiten bij een sociaal 
verzekeringsfonds; zoniet wordt hij ambtshalve aangesloten bij de hulpkas voor de sociale 
verzekeringen der zelfstandigen.1084 

- Gezinsbijslag – Ook de werkgever die binnen 90 dagen niet is aangesloten bij een 
kinderbijslagfonds of bijzondere compensatiekas, wordt van rechtswege aangesloten bij 
de RKW.1085 

- Ziekteverzekering – Er is een ambtshalve aansluiting bij de HZIV wanneer de 
arbeidsongeschikte of de persoon met medische kosten zich niet heeft aangesloten bij een 
ziekenfonds. De wetgever heeft ook hier geen termijnen bepaald voor aansluiting, dus er 
kan worden uitgegaan van de pragmatische oplossing dat wanneer een gerechtigde een 
beroep wenst te doen op de ziekteverzekering en niet aangesloten blijkt bij een 
ziekenfonds, deze een beroep kan doen op de (gratis) dienstverlening van de HZIV. 

- Arbeidsongevallen – In de arbeidsongevallenverzekering is er een aansluitingsplicht en 
een ambtshalve aansluiting bij het FAO door de werkgever die verzuimde zich te 
verzekeren (en bij moeilijkheden beroep te doen op de pool). In tegenstelling tot de andere 
ambtshalve aansluitingen, is de ambtshalve aansluiting bij het FAO een sanctie ten 
aanzien van de werkgever. Hij zal enerzijds een bijdrage moeten betalen aan het FAO 
voor de periode waarin hij verzuimde een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan en 
anderzijds de ‘kosten’ die het FAO had aan de uitbetaling van inkomensvervangende en 
kostencompenserende uitkeringen aan het slachtoffer van een arbeidsongeval moeten 
vergoeden. De keuze voor ambtshalve aansluiting is enkel in de wetgeving ingeschreven 
als garantie voor de werknemer dat deze een uitkering zal krijgen na een arbeidsongeval, 
ongeacht of de werkgever zich heeft verzekerd of niet. In de 
arbeidsongevallenverzekering wordt met andere woorden voorzien in een enerzijds privaat 
gewaarborgde keuzevrijheid van de werkgever en een openbaar gewaarborgde uitkering 
voor het slachtoffer van een arbeidsongeval.1086 

                                                
1082 Art. 50 Arbeidsongevallenwet. 
1083 Art. 7, § 2 Besluitwet Maatschappelijke Zekerheid. 
1084 Art. 9 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
1085 Art. 34 Kinderbijslagwet Werknemers. 
1086 Art. 58 Arbeidsongevallenwet. 
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812. Acceptatieplicht – De keuze is verplicht en gewaarborgd, maar is dit ook een waarborg 
voor de eerste keuze? Met andere woorden kan een meewerkende instelling de aansluiting 
weigeren of rust er op de meewerkende instellingen, in het licht van hun taak van algemeen 
belang, een acceptatieplicht? De absolute keuzevrijheid gaat gepaard met de 
aanvaardingsplicht door de instellingen.1087 

Om de vrije keuze te waarborgen kan de overheid via de machtiging (erkenning of 
goedkeuring) de socialezekerheidsinstellingen opleggen iedere werkgever of sociaal 
verzekerde, die een aanvraag tot aansluiting indient, te aanvaarden met bijvoorbeeld een 
uitzondering van mogelijke uitsluiting van wie zijn verplichtingen niet nakomt. Het naleven 
van de statuten door aangesloten leden, die hierdoor daadwerkelijk lid worden van de 
vereniging, is een logische voorwaarde voor aansluiting, waaraan de overheid geen afbreuk 
kan doen.1088  

De wetgever kan het acceptatiebeleid ook aan de private instellingen overlaten. Het gaat toch 
nog steeds om privaatrechtelijke instellingen; moeten zij niet zelf de keuze hebben wie zij al 
dan niet aansluiten? Indien de wetgever opteert het acceptatiebeleid aan de instellingen over te 
laten, zullen de statuten van de instelling bepalen wie wordt toegelaten en wanneer leden 
kunnen worden uitgesloten; op deze manier wordt de keuzevrijheid van de sociaal verzekerde 
niet optimaal gewaarborgd, maar wordt wel rekening gehouden met de leden van een 
vereniging voor wie de verenigingsvrijheid inhoudt dat hen niet kan verplicht worden tegen 
hun zin een vereniging met bepaalde personen te vormen. 

813. De vraag rijst of uit de publiekrechtelijke opdracht een aanvaardingsplicht voortvloeit. 
Dit lijkt in te gaan tegen de verenigingsvrijheid. Er bestaat op het moment van de aanvraag 
geen contractuele band en de statuten van de vereniging zijn voor de aanvrager een res inter 

alios acta, waarop deze zich niet kan beroepen.  

- Sociaal statuut zelfstandigen – Een acceptatieplicht, met kleine 
afwijkingsmogelijkheden, is aanwezig voor de sociale verzekeringsfondsen. De 
zelfstandige die bij een sociaal verzekeringsfonds wenst aan te sluiten, moet een 
verklaring van aansluiting ondertekenen en deze aan het sociaal verzekeringsfonds 
bezorgen. Deze toetredingsaanvraag wordt door het sociaal verzekeringsfonds aan het 
RSVZ ter goedkeuring en registratie meegedeeld; de goedkeuring van deze registratie 
door het RSVZ geldt als aansluiting. Het sociaal verzekeringsfonds kan niet zelf beslissen 
of een sociaal verzekerde al dan niet aanvaard wordt.1089  

Bovendien is de aansluiting bij de uitvoeringsdienst geboden door een sociaal 
verzekeringsfonds niet hetzelfde als de aansluiting bij de organieke vereniging die het 
sociaal verzekeringsfonds is. In dit geval kan mijns inziens beroep gedaan worden op de 

                                                
1087 Een dergelijke acceptatieverplichting is een argument in de kwalificatie van een activiteit als een niet-
economische activiteit, maar volstaat op zich niet om het economische karakter van een activiteit uit te sluiten. 
(K. MORTELMANS, “Valt een internationale organisatie onder het EG-mededingingsrecht”, Ars aequi 1994, 
456). 
1088 Ook wetende dat deze statuten door de Koning worden goedgekeurd en dus op die manier aan een toezicht 
zijn onderworpen. 
1089 Art. 6 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen; P. NAERT, “De verplichting van het sociaal verzekeringsfonds 
voor zelfstandigen tot weigering aansluiting van vreemdelingen”, Sociale wegwijzer 2005, afl. 19, 12-14. 
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benuttigingsgelijkheid, een beginsel van de openbare en de universele dienst, dat slaat op 
de verplichting die op de betrokken instellingen rust om bij het aanbieden van de openbare 
dienstactiviteit in te gaan op verzoek van de gebruikers, wanneer zij voldoen aan de 
vooropgestelde wettelijk bepaalde voorwaarden.1090 

- Gezinsbijslag – Een kinderbijslagfonds mag (net zoals een bijzondere compensatiekas) 
de aansluiting van een werkgever niet weigeren indien deze zich verbindt de statuten en 
reglementen na te leven, behoort tot de categorie en de streek tot welke het 
kinderbijslagfonds zich richt1091 en niet uitgesloten is geweest van een ander 
kinderbijslagfonds wegens het niet naleven van zijn verplichtingen.1092 

- Werkloosheid – Wat de werkloosheidsverzekering betreft is de toestand onduidelijk. 
Geen enkele wets- of reglementsbepaling zegt iets over de mogelijkheid van weigering 
van een aansluiting door een uitbetalingsinstelling. Vermits het om vrije instellingen gaat, 
moet men normaal daaruit concluderen dat ze vrij blijven een aansluiting te aanvaarden of 
te weigeren. De artikelen 76 tot 82 Werkloosheidsbesluit betreffende de overgang van een 
uitbetalingsinstelling naar een andere, lijken echter geschreven in de veronderstelling dat 
de uitbetalingsinstelling naar dewelke een werkloze wil stappen, deze zonder meer 
aanvaardt. Over de mogelijkheid dat hij niet zou worden aanvaard, is niets te vinden. 
Bepaalde rechtsleer gaat er ook van uit dat uit de bepalingen omtrent mutatie van de ene 
naar de andere uitbetalingsinstelling kan worden afgeleid dat de vakbonden verplicht zijn 
elk kandidaat-lid te aanvaarden.1093 

Het gaat hier om de aansluiting bij een vakbond en niet rechtstreeks bij een 
uitbetalingsinstelling. De lidmaatschapverhouding tussen een lid en een vakbond is een 
contractuele rechtsverhouding. Is de feitelijke vereniging verplicht een lid te aanvaarden? 
Een kandidaat-lid kan zich niet op de statuten beroepen aangezien deze een res inter alios 

acta vormen. Het niet aanvaarden van leden is een element van de contractsvrijheid, die 
eveneens moet inhouden dat de reeds aanwezige leden niet kunnen worden verplicht met 
bepaalde personen tegen hun zin te contracteren.1094 Er kan anderzijds op de billijkheid1095 
en de noodzaak toe te treden tot het collectief arbeidsrecht om bepaalde grondrechten te 
kunnen uitoefenen1096, worden gesteund om te stellen dat vakbonden die geacht worden de 

                                                
1090 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 125. 
1091 Het opnemen van werkgevers die niet onder het statutair bepaald ‘doelpubliek’ vallen, zou statutair niet 
mogelijk zijn. 
1092 Art. 16 Kinderbijslagwet Werknemers.  
“Daarentegen mogen de vrije toegelaten kassen zonder verwijl de leden uitsluiten, die met de betaling hunner 
bijdragen in gebreke blijven of, in 't algemeen, zich in een der bij de statuten voorziene gevallen van uitsluiting 
bevinden. De uitsluiting van een lid wordt hem bij een ter post aangetekende brief betekend. Zij gaat in op het 
einde van het kwartaal, in de loop waarvan de betekening werd ontvangen” (art. 38 Kinderbijslagwet 
Werknemers). 
1093 J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 165. 
1094 F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, 
Brugge, die keure, 2002, 392-395. 
1095 H. DE KLUIVER, “Toelating van betrokkenen bij rechtspersonen; een verkenning op de grenslijn tussen 
rechtspersonen- en verbintenissenrecht”, S&V 1991, 35-41. 
1096 F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, 
Brugge, die keure, 2002, 401. 
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actuele werknemers en de gewezen en komende werknemers te vertegenwoordigen1097, 
verplicht zijn deze ook als lid te aanvaarden. De rechtspraak die hieronder besproken 
wordt en waarin aanvaard wordt dat bepaalde leden – op basis van hun extreme politieke 
overtuiging – kunnen worden uitgesloten, impliceert dat deze leden ook de toegang tot de 
vakbond kan worden ontzegd. 

-  Ziekteverzekering – Voor ziekenfondsen geldt – wat de wettelijke ziekteverzekering 
betreft – een aansluitingsplicht van de aanvrager die zich ertoe verbindt de statuten na te 
leven op voorwaarde dat – indien het om een mutatie gaat – deze legitiem gebeurde en 
niet werd ingetrokken door het oorspronkelijke ziekenfonds of de oorspronkelijke 
landsbond.1098 Als bijvoorbeeld een kandidaat aangeslotene weigert de premie te betalen 
voor de verplichte aanvullende sociale verzekering, kan deze door het ziekenfonds worden 
geweigerd (of uitgesloten); deze verplichte verzekering moet in de statuten van het 
ziekenfonds vermeld worden. 

- Arbeidsongevallen – De plicht van de werkgever een arbeidsongevallenverzekering 
voor zijn personeelsleden te sluiten, is niet hetzelfde als een aanvaardingsplicht voor de 
verzekeraars. Bepaalde werkgevers kunnen het moeilijk hebben een verzekeraar te vinden 
die met hen een arbeidsongevallenverzekeringsovereenkomst wenst te sluiten. Het 
openbare ordekarakter van de sociale zekerheid houdt immers in dat de verzekeraar zich 
niet bijzonder kan indekken tegen risico’s, maar de wettelijke bepalingen moet volgen. 
Weigeringsgronden zijn bijvoorbeeld het niet betalen van de premie bij de vorige 
verzekeraar en het constant voorkomen van arbeidsongevallen bij de werkgever die wenst 
een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.1099 Als werkgever op de ‘zwarte lijst’ zal 
het moeilijk zijn een arbeidsongevallenverzekeraar te vinden. Ook kan een 
arbeidsongevallenverzekeraar een bepaalde aansluitingspolitiek volgen, waarbij bepaalde 
risico’s niet verzekerd worden (bv. geldtransportbedrijven). Ten slotte kan een 
arbeidsongevallenverzekeraar een werkgever ook weigeren omdat de herverzekeraar niet 
instemt met een bepaald risico (bv. kerncentrale, sportbeoefenaars). 

814. Nut aansluitingsplicht? – Een aansluitingsplicht is zinvol, zeker met betrekking tot de 
uitvoering van een openbare dienst, waar gelijkheid van de afnemers en continuïteit van 
dienstverlening moeten worden gewaarborgd. Aan deze waarborg wordt evenwel tegemoet 
gekomen via de publiekrechtelijke hulpkassen die verplicht zijn iedere aanvrager te 
aanvaarden1100, dan wel het waarborgfonds voor arbeidsongevallen en de Pool van 
arbeidsongevallenverzekeraars. En ook al zou men elke uitvoeringsinstelling verplichten 
iedere sociaal verzekerde die dit wenst, aan te sluiten, dan nog kan een bepaalde instelling 
proberen bij een bepaalde doelgroep in trek te zijn, en op die manier – in een lichte vorm – 
aan selectie doen. Een stap naar de acceptatieplicht voor elke particuliere uitvoeringsinstelling 
kan gezien worden als een begrenzing van de verenigingsvrijheid en een stap in de richting 
van verstaatsing van de uitvoering van de sociale zekerheid. Of omgekeerd de invoering van 
privaatrechtelijke instellingen met acceptatieplicht in de uitvoering van de sociale zekerheid, 

                                                
1097 M. VAN DE VALL, De vakbeweging in de welvaartsstaat, Meppel, Boom, 110-111. 
1098 Art. 9, § 1 Wet Ziekenfondsen. 
1099 Deze informatie moet worden meegedeeld aan de verzekeraar op grond van artikel 5 Controlewet 
Verzekeringen. 
1100 Bv. art. 252, lid 2 Ziekteverzekeringsbesluit. 
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zoals in Nederland gebeurde bij de privatisering van de Nederlandse Zorgverzekering, is een 
waarborg die de Staat biedt aan de sociaal verzekerde op sociale zekerheid, maar wel ten 
koste van het strikt privaatrechtelijke karakter van de uitvoeringsinstelling. 

B. Beperkte keuzevrijheid 

815. Afwezigheid keuze – In een aantal gevallen is er geen keuzevrijheid; zo is er in de 
pensioensector en de beroepsziektensector maar één publieke instelling, die de sector beheert 
en uitvoert. Ook in de sectoren waar er principieel een keuzevrijheid is voor de sociaal 
verzekerde, is deze voor bepaalde groepen afwezig. Zo is er in de ziekteverzekering de Kas 
der geneeskundige verzorging van de NMBS, een openbare instelling met 
rechtspersoonlijkheid, opgericht bij het toenmalige ministerie voor Sociale Zaken. De Kas der 
geneeskundige verzorging van de NMBS treedt op als verzekeringsinstelling voor de 
rechthebbenden van de NMBS.1101 Bij de RKW zijn eveneens een aantal werkgevers 
automatisch aangesloten, zonder dat zij beschikken over de vrije keuze van 
kinderbijslagfonds; het gaat dan voornamelijk om werkgevers met een sterk wisselend 
werknemersbestand.1102 Ten slotte zijn er in de kinderbijslagsector bijzondere 
compensatiekassen die voor bepaalde werkgevers zijn opgericht. In de streken waar zeehandel 
wordt gevoerd, moeten de werkgevers van laden en lossen van koopwaren in de havens, 
losplaatsen, stapelplaatsen en stations zich bij bijzondere compensatiekassen aansluiten. 
Zodra een bijzondere kas is ingesteld, maken al de werkgevers voor wie zij bestaat er van 
rechtswege deel van uit.1103 De ratio legis van de oprichting van deze bijzondere kassen is te 
vinden in de grote administratieve moeilijkheden die deze keuzevrijheid voor de werkgever 
met zich zou hebben gebracht.1104 

                                                
1101 Art. 6 Ziekteverzekeringswet; K.B. 15 oktober 1991 tot uitvoering van artikel 6 van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, B.S. 13 
november 1991. 
1102 Namelijk de werkgevers – exploitanten van hotels, restaurants en drankhuizen, de werkgevers – reders, de 
werkgevers uit de diamantnijverheid, de werkgevers ten behoeve van de volgende werknemers: huisarbeiders, 
handelsreizigers en handelsvertegenwoordigers die in dienst zijn van verscheidene werkgevers, personen 
onderworpen aan de socialezekerheidsregeling voor werknemers ingevolge de door hen geleverde artistieke 
prestaties en/of de door hen geproduceerde artistieke werken (art. 31 en 33 Kinderbijslagwet Werknemers). 
1103 Een andere bijzondere compensatiekas door de Koning opgericht is deze waarbij van rechtswege zijn 
aangesloten: (1) de gemeenten, (2) de openbare instellingen die afhangen van de gemeenten, (3) de verenigingen 
van gemeenten, (4) agglomeraties en de federaties van gemeenten, (5) openbare instellingen die afhangen van 
agglomeraties en federaties van gemeenten, (6) de provincies, (7) de openbare instellingen die afhangen van 
provincies, (8) de Vlaamse en de Franse Gemeenschapscommissie, (9) de gewestelijke economische instellingen 
bedoeld in de hoofdstukken II en III van de kaderwet van 15 juli 1970 houdende de organisatie van de planning 
en economische decentralisatie, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 1983 van de Waalse Gewestraad, behalve 
voor de personeelsleden voor wie zij verplicht zijn rechtstreeks de gezinsbijslag toe te kennen, (10) de door de 
Koning aangewezen instellingen bedoeld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige 
instellingen van openbaar nut en dit voor hun personeelsleden die geen aanleiding geven tot het betalen aan de 
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van een bijdrage voor de gezinsbijslag voor werknemers, voor zover ze 
niet verplicht zijn rechtstreeks [gezinsbijslag] te betalen aan die personeelsleden. De Koning bepaalt voor ieder 
van die instellingen de aansluitingsdatum, (11) de verenigingen van meerdere hierboven vermelde instellingen, 
(12) de VZW “Vlaamse Operastichting” voor de personeelsleden die 'vastbenoemd' waren bij de 
Intercommunale “Opera voor Vlaanderen” en met behoud van hun statuut worden overgenomen. De Koning kan 
andere instellingen toevoegen aan deze lijst (art. 32 Kinderbijslagwet Werknemers). Deze compensatiekas werd 
geïntegreerd in de RSZPPO (art. 32bis – 32quater Kinderbijslagwet Werknemers). 
1104 M. MAGREZ, “Het openbaar beheer van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1968, 241. 
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Is deze afwezigheid van keuze voor bepaalde groepen van sociaal verzekerden of bepaalde 
werkgevers niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Het Grondwettelijk Hof heeft zich hier 
recent over uitgesproken met betrekking tot de Kas der geneeskundige verzorging van de 
NMBS, waarbij de personeelsleden van de NMBS verplicht dienen aan te sluiten. Het Hof 
heeft geoordeeld dat “de verplichte aansluiting bij de Kas der geneeskundige verzorging van 
de NMBS Holding deel uitmaakt van de voordelige sociale regeling die de personeelsleden en 
de gepensioneerden van de NMBS als rechthebbenden van het Fonds der Sociale Werken 
genieten en is een noodzakelijk onderdeel van het globaal sociaal akkoord dat de eenheid van 
het sociaal statuut van het personeel van de NMBS beoogt”.1105 Het gaat dus niet om een 
ongeoorloofde ongelijke behandeling. 

816. Beperkingen aan de keuze – Hoewel in de meeste socialezekerheidstakken keuzevrijheid 
het uitgangspunt is, is deze keuzevrijheid in verschillende sectorale regelgevingen beperkt. De 
mogelijkheid de aansluitingsaanvraag te weigeren is de grootste beperking van de 
keuzevrijheid van de gerechtigde. Daarnaast zijn er nog heel wat andere belemmeringen van 
deze keuzevrijheid. Het is niet steeds de sociaal verzekerde die de keuze heeft, de gekozen 
uitvoeringsinstelling kan het lidmaatschap eenzijdig beëindigen en de beperkte beschikbare 
informatie belemmert eveneens de keuze. 

817. Geen keuzevrijheid gerechtigde – Wat betreft de arbeidsongevallen en de 
gezinsbijslagen zijn het de werkgevers die kiezen bij respectievelijk welke 
arbeidsongevallenverzekeraar en welk kinderbijslagfonds ze aansluiten en niet de sociaal 
verzekerde werknemers. Daarnaast dienen een aantal personen mee te gaan in de keuze van de 
sociaal verzekerde, namelijk de personen ten laste die zijn aangesloten bij het ziekenfonds van 
de keuze van de sociaal verzekerde1106, de bijslagtrekkenden die gezinsbijslag betaald krijgen 
van het door de werkgever van de rechthebbende gekozen kinderbijslagfonds en de 
nabestaanden van het slachtoffer van een arbeidsongeval die een uitkering uitbetaald krijgen 
door de door de werkgever van het slachtoffer gekozen arbeidsongevallenverzekeraar. 

818. Beperkte mutatie – De vrijheid van vereniging houdt in dat iedere persoon in alle 
vrijheid moet kunnen beslissen al dan niet deel uit te maken van een vereniging, wat inhoudt 
dat ook vrij kan worden beslist om uit een vereniging te stappen. Verenigingen mogen in het 
belang van de goede werking, bepaalde formaliteiten en voorwaarden opleggen voor het 
uittreden, maar deze formaliteiten mogen de uittreding niet nodeloos moeilijk (of onmogelijk) 
maken. Ook het overstappen van de ene naar de andere meewerkende 
socialezekerheidsinstelling is omwille van de continuïteits- en kwaliteitsgarantie aan banden 
gelegd. De weigering van de oorspronkelijke instelling om de aangeslotene te laten overgaan 
naar een andere socialezekerheidsinstelling kan wel steeds worden aangevochten voor de 
arbeidsrechtbank. 

- Sociaal statuut zelfstandigen – De zelfstandige moet minstens vier jaar bij hetzelfde 
sociaal verzekeringsfonds aangesloten blijven; vier jaar te rekenen vanaf de eerste dag van 
het kwartaal waarin de zelfstandige onder het toepassingsgebied van het Sociaal Statuut 
Zelfstandigen viel. Er mag geen verandering van fonds plaatsvinden indien, op de dag dat 
de verandering moet gebeuren, nog bijdragen, die van de zelfstandige werden gevorderd 

                                                
1105 Grondwettelijk Hof nr. 136/2008, 21 oktober 2008, overw. B.6, http://www.const-court.be. 
1106 Art. 118 Ziekteverzekeringswet. 
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en die opeisbaar zijn, verschuldigd blijven. Er kan ook geen verandering van fonds 
gebeuren na 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de onderworpene 
de pensioenleeftijd bereikt of na 31 december van het jaar waarin hij een vervroegd 
pensioen bekomt.1107 

- Gezinsbijslag – Ook de aansluiting bij een kinderbijslagfonds geldt voor ten minste 
vier jaar; hetzelfde geldt voor de (vrijwillige) aansluiting bij de RKW. Indien een 
werkgever ambtshalve bij de RKW is aangesloten, omdat hij niet (tijdig) bij een 
kinderbijslagfonds was aangesloten, kan de werkgever de RKW als kinderbijslagfonds 
niet verlaten tot het einde van het jaar volgend op het jaar waarin hij ambtshalve werd 
aangesloten. De werkgever is bij ontslag verplicht een vooropzeg van ten minste dertig 
dagen te geven. Het ontslag heeft uitwerking op het einde van het kwartaal waarvan de 
termijn van vooropzeg eindigt.1108 

- Werkloosheid – De werkloze kan van uitbetalingsinstelling veranderen op voorwaarde 
dat hij bij de oorspronkelijke uitbetalingsinstelling geen schuld heeft, voortvloeiende uit 
de toepassing van de werkloosheidsreglementering.1109 De aanvraag gebeurt door een 
aanvraagformulier voor overgang te ondertekenen bij de nieuwe uitbetalingsinstelling, 
waarop deze uitbetalingsinstelling dit doorstuurt naar het werkloosheidsbureau van de 
RVA1110; deze laatste bezorgt het formulier aan de oorspronkelijke 
uitbetalingsinstelling.1111 De overgang heeft uitwerking de eerste dag van de maand 
volgend op de datum van aanvraag, tenzij de overgang wordt gevraagd omwille van een 
(nieuwe) werkloosheidsperiode, dan is het de dag die vermeld staat op de 
uitkeringsaanvraag.1112 

- Ziekteverzekering – Bij een ziekenfonds moet een lid minstens een jaar aangesloten 
blijven. De mutatie van een ziekenfonds door de sociaal verzekerde kan enkel gebeuren de 
eerste dag van elk kalenderkwartaal.1113 De sociaal verzekerde moet daartoe een aanvraag 
indienen bij de verzekeringsinstelling waarbij hij wenst aan te sluiten via een 
aanvraagformulier dat hem door het nieuwe ziekenfonds wordt uitgereikt. Het nieuwe 
ziekenfonds meldt deze vraag aan het ziekenfonds waarbij de sociaal verzekerde was 
aangesloten uiterlijk de vijfde van de maand voorafgaand aan de mutatie. De nieuwe 
verzekeringsinstelling zendt tezelfdertijd een afschrift aan de dienst voor administratieve 

                                                
1107 Art. 10 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
1108 Art. 38 Kinderbijslagwet Werknemers; K.B. 19 december 1967 tot bepaling van maatregelen van toezicht bij 
aansluiting van werkgevers die ontslag nemen bij een kinderbijslagfonds, B.S. 29 december 1967. 
1109 De overgang van de werkloze, die een schuld heeft tegenover de ‘afgevende’ uitbetalingsinstelling wordt 
toch toegestaan indien de totale schuld van de werkloze tegenover de ‘oorspronkelijke’ uitbetalingsinstelling 
minder dan 24,79 € bedraagt of de oorspronkelijke uitbetalingsinstelling de betaling van de schuld niet heeft 
gevorderd van de werkloze voor de ontvangst van de aanvraag van overgang. Van dit laatste kan worden 
afgeweken in die zin dat de uitbetalingsinstelling zich kan verzetten tegen de overgang van de werkloze indien 
deze overgang gebeurt binnen de drie maanden na de beslissing dat de schuld niet zal gevorderd worden; 
voorwaarden zijn wel dat het gaat om een schuld van minstens 24,79 € en dat deze schuld gevorderd wordt 
binnen de negen dagen na ontvangst van overgangsaanvraag (art. 77 Uitvoeringsbesluit Werkloosheid). 
1110 Gebeurt dit niet (tijdig), dan wordt de overgang door het werkloosheidsbureau ambtshalve toegestaan. 
1111 Art. 78-80 Uitvoeringsbesluit Werkloosheid. 
1112 Art. 81 Uitvoeringsbesluit Werkloosheid. 
1113 Art. 255 Ziekteverzekeringsbesluit. 
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controle.1114 Het ziekenfonds kan in bepaalde gevallen de wijziging weigeren, namelijk 
indien (1) de verzekerde geen jaar aangesloten was, (2) de gerechtigde op de datum van 
mutatie een sanctie ondergaat of indien vóór die datum een sanctie is getroffen die nog 
moet worden toegepast, (3) indien gegevens1115 ontbreken op het mutatie-
aanvraagformulier, (4) indien de sociaal verzekerde een schuld heeft voortvloeiende uit de 
toepassing van de ziekteverzekering, waarbij wel tot mutatie moet worden overgegaan als 
de nieuwe ‘verzekeringsinstelling’ deze schuld betaalt en (5) indien er onjuistheden in de 
aanvraag te vinden zijn (indien de aanvraag om mutatie niet is gezonden binnen de in de 
wet bepaalde termijn, indien de gerechtigde bij verscheidene verzekeringsinstellingen 
tegen dezelfde datum om mutatie heeft gevraagd en indien de verzekeringsinstelling vast 
stelt dat de aanvraag niet door de betrokken gerechtigde werd ondertekend.1116 

- Arbeidsongevallen – Een werkgever kan ook niet zo maar veranderen van 
arbeidsongevallenverzekeraar. Het gaat om een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de 
werkgever/verzekeringnemer en de arbeidsongevallenverzekeraar, waarop het 
verzekeringsrecht (zoals de Wet Landverzekeringsovereenkomst) van toepassing is. De 
overeenkomst zal onder meer de duurtijd (wettelijk bepaald op maximaal één jaar, met 
enkele uitzonderingen)1117, de opzegmogelijkheden en de opzegtermijnen bepalen. De 
verzekeringspolis die wegens de vaststelling van een ‘verzwaard risico’ van rechtswege 
verlengd zal worden tot drie jaar, kan dan weer niet worden opgezegd wegens het zich 
voordoen van een schadegeval.1118 

819. Stopzetting aansluiting – Een andere beperking van de keuzevrijheid, is dat de gekozen 
instelling de rechtsverhouding eenzijdig kan stopzetten door de overeenkomst niet meer te 
verlengen of tijdens de uitvoering stop te zetten. Daarnaast kan ook de bevoegde minister de 
machtiging opheffen indien niet langer aan de voorwaarden voldaan is. De rechter kan ook de 
vereniging gerechtelijk ontbinden; dan bepaalt de rechter de termijn waarbinnen een nieuwe 
aansluiting moet gebeuren.1119 Wanneer uitvoeringsinstellingen fusioneren, dan wel een 
uitvoeringsinstelling wordt opgeslorpt door een andere, gaan de leden mee over. 

- Sociaal statuut zelfstandigen – De sociale verzekeringsfondsen kunnen de erkenning 
‘verzaken’, wat inhoudt dat zij (eventueel) wel als VZW wensen blijven te bestaan voor 
hun dienstverlening buiten de sociale zekerheid, maar dat zij niet langer betrokken willen 
zijn in de uitvoering van de sociale zekerheid en dus ook niet langer als sociaal 
verzekeringsfonds erkend wensen te zijn. Deze verzaking kan niet gelijk wanneer 
gebeuren, maar wordt slechts effectief na 31 december van het jaar dat volgt op het jaar 
wanneer de verklaring is gedaan aan de minister van Middenstand.1120 De wetgever geeft 
de zelfstandige een ruime marge om een nieuw sociaal verzekeringsfonds aan te spreken. 

                                                
1114 Art. 258 Ziekteverzekeringsbesluit. 
1115 Naam, voornaam, inschrijvingsnummer of geboortedatum, plaats, benaming van het ziekenfonds en datum 
tegen welke de mutatie wordt gevraagd. 
1116 Art. 259 Ziekteverzekeringsbesluit. 
1117 Art. 49 Arbeidsongevallenwet. 
1118 Art. 29–30 Wet Landverzekeringsovereenkomst; art. 49ter, tweede en derde lid Arbeidsongevallenwet. 
1119 Art. 65 Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
1120 Art. 58 K.B. 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, B.S. 28 december 1967, err. B.S. 
25 januari 1968, err. B.S. 17 april 1968. 
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De minister van Middenstand kan bijzondere termijnen voor aansluiting opleggen in geval 
van afstoting, maar ook in geval van opheffing van de erkenning. Over de uitsluiting is 
niets bepaald; de zelfstandigen zijn niet per definitie leden van de vereniging. 

- Gezinsbijslag – De VZW kan een werkgever uitsluiten van het kinderbijslagfonds 
indien deze niet voldoet aan de voorwaarden en eisen opgelegd aan de leden van de 
algemene vergadering door de statuten van de VZW. Als lid toetreden tot de 
verenigingsovereenkomst veronderstelt dit immers de naleving van de statuten van deze 
vereniging. De Kinderbijslagwet Werknemers bepaalt uitdrukkelijk dat werkgevers, die 
dus ook automatisch lid zijn van de VZW, uit de VZW kunnen worden gesloten omdat zij 
hun premie niet betalen dan wel de statuten niet naleven.1121 Op zich was een dergelijke 
bepaling niet nodig, omdat dit ook binnen de VZW-wet geregeld is; anderzijds is het, 
gezien de taak van algemeen belang en de continuïteitseis van de sociale zekerheid, best 
dat dit expliciet vermeld wordt. De uitsluiting kan gebeuren zowel door de raad van 
bestuur als door de algemene vergadering van het kinderbijslagfonds; het lid wordt vooraf 
gehoord. De uitsluiting heeft pas uitwerking op het einde van het kwartaal waarin de 
betekening van de uitsluiting aan het lid plaats vond. 

- Werkloosheid – Zoals al aangehaald, is er voor uitbetalingsinstellingen in de 
werkloosheidsuitkering niets bepaald. De sociaal verzekerde/werkloze dient niet aan te 
sluiten bij de uitbetalingsinstelling, maar bij de vakbond die deze uitbetalingsinstelling 
heeft opgericht en nog steeds organiseert. Hiermee houdt de recent opgelaaide discussie 
verband dat uitbetalingsinstellingen de werkloosheidsuitkering van een lid niet zouden 
uitbetalen als en zolang een lid de bijdragen niet betaald heeft. Dit geeft de verwevenheid 
van het lidmaatschap bij de vakbond en het aangesloten zijn bij de uitbetalingsinstelling 
(van de vakbond) weer. Hetzelfde geldt voor het feit dat leden bij een vakbond omwille 
van het uiten van (extreme) politieke overtuigingen kunnen worden geweigerd, dan wel 
worden uitgesloten, waardoor zij voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen bij 
een andere vakbond dienen aan te sluiten dan wel de uitkering zien uitbetaald door de 
HVW.1122 

In België hebben de vakbonden naar aanleiding van de federale verkiezingen in juni 2007 
aangekondigd dat de aangeslotenen die zich bij de verkiezingen kandidaat stelden op 
lijsten van extremistische partijen zouden worden uitgesloten. Het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens heeft een uitspraak gedaan in een dergelijke zaak die zich in Groot-
Brittannië voordeed. De Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen 

(ASLEF), een vakvereniging in Groot-Brittannië, werd veroordeeld wegens het uitsluiten 
van een lid dat bij de lokale verkiezingen voorgedragen was op de lijst van een extreem 
rechtse partij op basis van de statuten waarin gelijkheid en non-discriminatie als 
basisbeginselen werden omschreven. De aangeslotene vocht dit aan en kreeg gelijk op 
basis van de Trade Union and Labour Relations Act, waarin de vakverenigingen wordt 
toegestaan leden uit te sluiten op basis van het gedrag, maar niet op basis van 
lidmaatschap bij een politieke partij. Het ASLEF stapte hierop naar het EHRM dat in een 
arrest van 27 februari 2007 oordeelde dat artikel 11 van het EVRM de eis van de vakbond 

                                                
1121 Art. 38, § 2 Kinderbijslagwet Werknemers. 
1122 Hand. Senaat 2000-01, 29 maart 2001, 8. 
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inwilligde; het lid kan worden uitgesloten op basis van de beginselen opgenomen in de 
statuten.1123 

- Ziekteverzekering – De statuten van een ziekenfonds bepalen onder meer de 
voorwaarden van uitsluiting van de leden.1124 Meestal gaat het dan om het niet betalen van 
de verplichte bijdragen, dan wel het bedrog ten aanzien van het ziekenfonds.1125 Daarnaast 
kan een landsbond van rechtswege worden ontbonden; de aangesloten ziekenfondsen 
hebben dan de keuze te muteren van landsbond dan wel zelf ontbonden te worden.1126 

- Arbeidsongevallen – De duurtijd van de arbeidsongevallenverzekering is reeds aan 
bod gekomen. Beide partijen kunnen minstens drie maanden voor het einde van de 
overeenkomst deze met aangetekende brief opzeggen; zoniet wordt ze stilzwijgend 
verlengd.1127 Ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de opzegging mogelijk. De 
opzegtermijn van de verzekeraar tijdens de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst 
mag niet minder dan één maand bedragen; de opzegging omwille van het feit dat een 
arbeidsongeval zich heeft voorgedaan kan niet gebeuren voor het einde van het 
verzekeringsjaar en er moet bovendien minstens drie maanden tussen het arbeidsongeval 
en het einde van de verzekeringsovereenkomst zijn.1128

 

820. Ongeïnformeerde keuze – Een geïnformeerde keuze is noodzakelijk opdat er een 
werkelijke keuzevrijheid zou bestaan. Een keuze maken kan enkel indien men over volledige 
informatie beschikt, die vergelijkbaar is met de informatie omtrent de andere 
keuzemogelijkheden. Om daadwerkelijke keuzevrijheid te garanderen, is toegankelijke 
informatie noodzakelijk over in het bijzonder de kosten en de kwaliteit van de 
dienstverlening. In de praktijk is de keuze vaak niet het resultaat van een geïnformeerde en 
weloverwogen beslissing, al is dit de laatste decennia wel meer in deze richting geëvolueerd. 
Nu niet meer automatisch in één zuil geleefd en gekozen wordt1129, baseert de sociaal 
verzekerde zich meer op ‘objectieve’ elementen bij de keuze van een 
socialezekerheidsinstelling.  

Het aanbieden van een publiek alternatief ontheft de privaatrechtelijke instellingen niet van 
het verschaffen van al de informatie die nodig of nuttig kan zijn voor het maken van de keuze 
tussen de verschillende bij de uitvoering van de betreffende socialezekerheidssector betrokken 
instellingen. Op basis van het gelijkheidsbeginsel is het noodzakelijk dat er een gelijke 
toegang is tot deze informatie voor al de sociaal verzekerden. De meeste 
uitvoeringsinstellingen hebben een eigen website waarop heel wat informatie te vinden is; 
moeilijker wordt het de statuten na te lezen (deze zijn niet op de website terug te vinden en 
worden bij wijzigingen ook niet steeds volledig in het Belgisch Staatsblad opgenomen) of de 

                                                
1123 Hof Mensenrechten, Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen / VK van 27 februari 2007, 
Soc. Kron. 2007, 316 (noot), http://www.echr.coe.int. 
1124 Art. 9 Wet Ziekenfondsen. 
1125 De statuten zijn raadpleegbaar bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van de 
ziekenfondsen; http://users.skynet.be/ocm.cdz/hoofdframe-n.htm. 
1126 Art. 6 Wet Ziekenfondsen. 
1127 Art. 49 Arbeidsongevallenwet. 
1128 Art. 9 Arbeidsongevallenbesluit. 
1129 B. PATTYN, “De verwaarlozing van een goede verstandhouding en de voorwaarden van echt pluralisme”, 
Nieuw Tijdschrift voor Politiek 2001-02, afl. 2, 19. 
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prijzen voor een bepaalde dienstverlening te kennen op een manier dat deze te vergelijken zijn 
met de ‘concurrerende’ uitvoeringsinstellingen. 

821. Besluit: beperkte keuzevrijheid – Keuzevrijheid wordt enerzijds beschouwd als een van 
de basiskeuzes die gemaakt zijn door de wetgever op het moment dat de verschillende sociale 
verzekeringen werden opgenomen in het wettelijke socialezekerheidssysteem. Hoewel de 
keuzevrijheid een basiselement van het socialezekerheidsstelsel was, heeft de wetgever dit 
niet als een absolute waarde naar voor geschoven. Men kan deze beperking zien als een 
terechte beperking van de vrijheid die moet worden afgewogen aan efficiëntie, billijkheid en 
praktische haalbaarheid. Er kan uit de verschillende beperkingen van de keuzevrijheid ook 
worden afgeleid dat de wetgever de keuzevrijheid in de sociale zekerheid niet als 
basisbeginsel heeft willen veilig stellen, maar dat de keuzevrijheid veeleer moet worden 
beschouwd als een restant van de historisch gegroeide sociale zekerheidsregeling. De vrije 
keuze lijkt eerder als bestaansreden van de socialezekerheidsinstellingen, dan in het belang 
van de sociaal verzekerde, door de wetgever behouden.1130  

C. Beschouwing 

822. Bekritiseerde keuze – Keuzevrijheid kan juridisch vertaald worden in het 
zelfbeschikkingsrecht1131, wat historisch meer speelde in een verzuilde samenleving en 
vandaag meer speelt in deze sectoren waar niet (louter) pecuniaire diensten worden verschaft, 
zoals in de welzijnszorg. Vandaag wordt de pluraliteit in de uitvoering van de sociale 
zekerheid niet meer als vanzelfsprekend, noodzakelijk of zelfs nuttig ervaren. Redenen 
hiervoor zijn te vinden in de doorbreking van de verzuiling1132 en de hierbij horende afname 
van het belang van levensbeschouwing bij de keuze van een privaatrechtelijke uitvoerder van 
de sociale zekerheid, consumentisme (individuele leden worden consumenten), 
overheidsingrijpen en de vraag naar of eisen van marktwerking.1133 Bovendien is de keuze 
binnen de sociale zekerheid in principe een keuze voor een instelling die enkel de financiële 
uitkeringen verschaft die vastgelegd zijn in de wetgeving en dus niets met levensbeschouwing 
te maken hebben.  

823. Hernieuwde concurrentiële keuze? – Is er doordat de keuze die niet meer ‘vanuit de 
wieg’ vastligt, een nieuwe dynamiek ontstaan in de keuzevrijheid? Keuze impliceert immers 
concurrentie tussen de aanbieders, toch wanneer die keuze veranderlijk en niet meer vooraf 
bepaald is. De verschillende instellingen zullen ernaar streven zo veel mogelijk leden aan te 
trekken. Keuzevrijheid is een sturingsinstrument dat het non-profit alternatief biedt voor 
commerciële marktwerking. Door deze keuzevrijheid zullen de privaatrechtelijke instellingen 
(in zeker mate) verplicht zijn rekening te houden met de noden van de sociaal verzekerden en 

                                                
1130 H. LENAERTS, “Juridische aspecten van de sociale zekerheid – De rechtsbetrekkingen tussen sociaal 
verzekerden, verzekeringsplichtigen en instellingen voor sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1965, 573. 
1131 M. SLOB, Over keuzevrijheid en kiesplicht. Een verkenning van opvattingen over het keuze-ideaal in de 

zorg, Nederlands Centrum voor Ethiek en Gezondheid, 2006, 7 p. 
1132 B. PATTYN, “De verwaarlozing van een goede verstandhouding en de voorwaarden van echt pluralisme”, 
Nieuw Tijdschrift voor Politiek 2001-02, afl. 2, 20-21. 
1133 De in nationale wetgeving en praktijken verankerde sociale bescherming komt immers in conflict met de 
dynamiek van de wereldmarkten. Gezondheidszorg wordt door het Europees Hof van Justitie reeds als een 
economisch goed beschouwd (M. JUSTAERT, “Pluralisme en mutualisme”, Nieuw Tijdschrift voor Politiek 
2001-02, afl.2, 41-44). 
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de kwaliteit van de dienstverlening. In deze zin zal de mededinging de belangen van de 
sociaal verzekerden en het socialezekerheidssysteem alleen maar ten goede komen.1134 Het 
herdefinieert de positie van de sociaal verzekerden van afhankelijke tot zelfstandige 
actoren.1135 

De facto gaat het hier om door de overheid opgelegde concurrentie, waarbij in de uitvoering 
van de sociale zekerheid niet het maken van winst centraal staat, maar het verwerven van 
leden, enerzijds omwille van de administratieve vergoeding die de uitvoeringsinstellingen 
hiervoor krijgen en anderzijds omwille van de hieraan gekoppelde mogelijkheid dat de leden 
andere ‘diensten’ zullen afnemen van deze instellingen. Onder door de overheid geregelde 
omstandigheden concurreren deze instellingen voor verzekerden. Deze concurrentie vindt niet 
plaats op een perfect competitieve markt, maar op een “quasi-markt”. Wat betreft de 
aanvullende dienstverlening van de instellingen geldt de ‘vaste’ koopkracht, eigen aan een 
quasimarkt niet en zullen dus meer ‘marktconforme’ regels hun intrede doen. De Staat die 
deze quasi-markten in het leven roept en wettelijk omkadert, zou meer belang aan de 
dienstverlening van de wettelijke sociale zekerheid moeten hechten, bijvoorbeeld door een 
geregelde en openbaargemaakte evaluatie van de kwaliteit van de dienstverlening. Op die 
manier kunnen aan de keuzevrijheid nieuwe impulsen worden gegeven, die enkel de kwaliteit 
van de dienstverlening in de uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid ten goede zullen 
komen. 

824. Geheroriënteerde keuze – Keuzevrijheid impliceert een waarde-oordeel van diegene die 
kiest, in casu de sociaal verzekerde/de werkgever. Het fundament waarop de sociaal 
verzekerde/werkgever zich baseert in zijn keuze is in de sociale geschiedenis van België 
verlegd van de ‘zuil’ waarin de socialezekerheidsinstelling gepositioneerd was naar een 
individuele keuze van de sociaal verzekerde/werkgever voor de diensten van de 
socialezekerheidsinstelling. Keuzevrijheid was dan geen bewust ingesteld sturingsinstrument, 
het is geëvolueerd naar een daadwerkelijk instrument van sturing. Door verplichte 
keuzevrijheid in een non-profitsector in te voeren, worden marktmechanismen in de publieke 
of semi-publieke sfeer gehanteerd. Het waardeoordeel in de non-profit spreekt zich niet uit 
over winstmarges, maar voornamelijk over de kwaliteit van de dienstverlening van deze 
instellingen.  

Heeft de sociaal verzekerde wel de grondslag van de keuze aan de realiteit aangepast? Met 
andere woorden fundeert de sociaal verzekerde zijn keuze op kwaliteit van dienstverlening? 
Enerzijds beschikt de sociaal verzekerde over te weinig informatie om de kwaliteit van 
dienstverlening van de verschillende socialezekerheidsinstellingen te vergelijken en 
anderzijds zijn er de beperkingen en de formaliteiten die gekoppeld zijn aan de mutatie van de 
ene naar de andere socialezekerheidsinstelling. Als de keuze niet meer gemaakt wordt op 
basis van een zuil, wordt een andere keuzebasis doorslaggevend, en dan kan men denken aan 
de kwaliteit van de dienstverlening ten aanzien van de sociaal verzekerden, maar ook de 
lokalisatie van het dichtstbijzijnde kantoor of het aanvullend aanbod van de 
                                                
1134 J. VAN LANGENDONCK, “Privatiseringstendensen in de sociale zekerheid”, in B. CANTILLON, H. 
DELEECK, G. DOOGHE, J. MOMMAERTS, I. NICAISE, D. SIMOENS, F. SPINNEWYN, B. VAN 
BUGGENHOUT en J. VAN LANGENDONCK (eds.), Actuele uitdagingen voor de sociale zekerheid, Brugge, 
die keure, 1989, 23-57; M. PLOEM, “Keuzevrijheid van verzekerden als prikkel voor goede kwaliteit van zorg”, 
Tijdschrift voor gezondheidsrecht 2006, 563. 
1135 M. DRAKEFORD, Privatisation and social policy, Londen, Longman, 2000, 24-25. 
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socialezekerheidsinstellingen. Een uitgebreid aanvullend verzekeringsaanbod wordt dan wel 
enkel aangeboden door de ziekenfondsen, ook de uitvoeringsinstellingen die enkel de sociale 
zekerheid mogen uitvoeren, zoals de kinderbijslagfondsen, hebben een ‘verborgen’ 
aanvullend aanbod. Quasi elk kinderbijslagfonds maakt deel uit van een ‘sociale 
dienstengroep’ met verbonden instellingen, zoals een sociaal verzekeringsfonds voor 
zelfstandigen, een sociaal secretariaat, een ziekenfonds en een onderlinge verzekeringskas. De 
keuze voor één van deze instellingen impliceert niet noodzakelijk, maar wel vaak de keuze 
voor de zusterinstellingen met quasi dezelfde naam. Het feit dat de keuze voor verschillende 
uitvoeringsinstellingen niet op hetzelfde moment moet gebeuren, zorgt er dan weer voor dat 
de keuze voor zusterinstellingen niet dermate vanzelfsprekend is. Juridisch vormt dit geen 
probleem; alleen gaat het om een aanvullende taak, die dan ook voor de 
uitvoeringsinstellingen een steeds belangrijkere positie zal innemen. Door de verschoven 
keuzebasis is keuzevrijheid van een historisch element van de sociale zekerheid geëvolueerd 
tot een sturingsinstrument, dat dan weer zijn kwaliteitsgaranderende waarde verliest aan (het 
financiële aspect van) het aanvullend aanbod. In het kader van de kwaliteitssturing is het dan 
ook aangewezen dat uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid een eenvormig 
takenpakket uitvoeren dat de wettelijke sociale zekerheid niet overschrijdt. 

De wetgeving is niet aangepast aan deze nieuwe situatie en gaat er nog steeds vanuit dat de 
keuze die de sociaal verzekerde maakt, onveranderd blijft ‘van de wieg tot het graf’. 
Problemen worden niet of nauwelijks voorzien in de wetgeving; er blijft immers steeds de 
mogelijkheid om van uitvoeringsinstelling te veranderen, dan wel om het conflict voor de 
federale ombudsdienst of (indien het om subjectieve rechten gaat) voor de arbeidsrechtbank te 
brengen. 

AFDELING III. COMMERCIËLE MARKTWERKING 

825. Arbeidsongevallenmarkt – In de sociale zekerheid is er één sector waarin marktwerking 
door op winst gerichte vennootschappen werd ingevoerd. De “onbelemmerde confrontatie van 
vraag en aanbod” vindt dan plaats in een vrije en gemeenschappelijke Europese markt en 
binnen het internrechtelijke private verzekeringskader, waardoor hier de onzichtbare hand van 
de markt het prijsmechanisme in werking zal laten treden. Al wordt deze prijsbepaling 
beperkt door een aantal prijsverstorende maatregelen die verantwoord zijn doordat de 
uitvoering van de arbeidsongevallenverzekering een taak van algemeen belang (en een 
openbare en universele dienst) betreft. 

826. Gecorrigeerde arbeidsongevallenmarkt – De overheid treedt in de 
arbeidsongevallenmarkt corrigerend op, al wordt de socialezekerheidsverhouding zo veel 
mogelijk gescheiden gehouden van de verzekeringsverhouding. Vooral in sectoren waarin de 
deelname wettelijk verplicht is, is het logisch dat binnen de marktwerking een 
overheidssturing blijft bestaan1136, aangezien aan de marktvoorwaarden wordt getornd. 

De arbeidsongevallensector is een markt met (mede)commerciële uitvoerders van de 
arbeidsongevallenverzekering. De werkgever moet voor elke werknemer een 
arbeidsongevallenverzekering sluiten, in principe bij dezelfde verzekeraar (eenheid van 

                                                
1136 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 224-226, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
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verzekering). Welke verzekeringsondernemingen de wettelijke arbeidsongevallenverzekering 
uitvoeren, is terug te vinden in het Belgisch Staatsblad.1137 De markt van de arbeidsongevallen 
is bijzonder klein. Slechts enkele verzekeraars zijn actief in deze markt, waardoor men kan 
spreken van een oligopolie. Doordat de overheid (corrigerend) optreedt heeft dit oligopolie 
evenwel niet de economisch verwachte neveneffecten, zoals prijsafspraken. Anderzijds zijn 
het net de eisen die de overheid stelt, die leiden tot het bestaan van dit oligopolie en het 
beperken van de effecten die van marktwerking kunnen worden verwacht.1138  

Hoewel de markt nu opengesteld is voor buitenlandse verzekeraars en er aan de verzekeraars 
geen bepaalde rechtsvorm meer wordt opgelegd, zullen de meeste verzekeraars opzien tegen 
de formaliteiten en het administratiefrechtelijk statuut dat hen wordt toebedeeld van zodra zij 
als arbeidsongevallenverzekeraar en dus als uitvoerder van de sociale zekerheid optreden. Het 
besloten karakter is deels te wijten aan het marktverstorend overheidsoptreden, maar ook aan 
het verzadigd karakter van de arbeidsongevallenmarkt, omwille van de begrensde loonsom 
van de werknemers in de privé-sector.1139 Daarnaast kunnen de verzekeraars evenwel 
aanvullende arbeidsongevallenverzekeringen aanbieden, waarbij de vergoeding bestaat uit het 
gedeelte boven (het wettelijk deel op basis van) de loongrens en uit de vergoeding van door 
de arbeidsongevallenverzekering uitgesloten schade, zoals materiële of esthetische schade. 
Ook de concurrentie tussen de verzekeraars remt een stijging van de premie af, wat natuurlijk 
mede de bedoeling was van het inschakelen van profitinstellingen in de sociale zekerheid.  

827. Dubbele rechtsverhouding – De markt van de arbeidsongevallen is een bijzondere 
markt, die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van twee fundamenteel verschillende 
rechtsverhoudingen, enerzijds een rechtsverhouding die valt onder het publieke 
socialezekerheidsrecht en anderzijds een rechtsverhouding die valt onder het private 
verzekeringsrecht. De socialezekerheidsrechtelijke verhouding is de relatie tussen de 
verzekeraar en het slachtoffer van een arbeidsongeval of de nabestaanden van het slachtoffer; 
de verzekeringsrechtelijke verhouding betreft de relatie tussen de verzekeraar en de 
verzekeringsnemer/werkgever. Door deze dubbele verhouding combineert de 
arbeidsongevallenverzekering de voordelen van de private markt, namelijk het min of meer 
concurrentieel tarief, met deze van de sociale zekerheid, namelijk de solidariteit en de 
rechtsbescherming. Deze twee rechtsverhoudingen verantwoorden ook het samengaan van 
twee oogmerken door de vennootschap, namelijk het algemeen belang eigen aan de sociale 
zekerheid en het winstoogmerk eigen aan de vennootschap. 

Beide belangen blijven aanwezig in de uitvoering van de arbeidsongevallenverzekering, maar 
zijn van elkaar onderscheiden: het algemeen belang door de sociaal verzekerden het recht op 
een kwalitatieve toekenning en uitvoering van hun rechten te verzekeren (geregeld in de 
Arbeidsongevallenwet en gestuurd via de verschillende sturingsinstrumenten uitgaand van de 
overheid ten aanzien van de private arbeidsongevallenverzekeraars, zoals het technisch, 

                                                
1137 Waar een lijst met toegelaten verzekeraars regelmatig verschijnt. 
1138 Y. STEVENS, “De privatisering van de sociale zekerheid: van basisrecht tot handelswaar?”, in D. 
SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm, 

Liber amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 452. 
1139 In die loonsom zijn de stijging van het loonplafond en de toename van het aantal werknemers de enige 
elementen die voor groei kunnen zorgen. Deze markt groeit evenwel bijna niet aangezien enerzijds een 
aanhoudende, lage inflatiegraad het eraan gekoppelde loonplafond nauwelijks doet evolueren, en anderzijds het 
tewerkstellingsniveau in België praktisch constant blijft (http://www.assuralia.be). 
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medisch en sociaal toezicht door het FAO); het winstoogmerk in de rechtsverhouding tussen 
deze privaatrechtelijke arbeidsongevallenverzekeraars en de werkgevers die verplicht zijn aan 
te sluiten bij één arbeidsongevallenverzekeraar.  

828. Nadeel van de marktpositie en de financiering van de uitkeringen op basis van de 
premies en de beleggingsinkomsten is dat arbeidsongevallenverzekeraars vaak bepaalde 
ongevallen niet als arbeidsongeval kwalificeren, zeker wanneer het om beperkte schade gaat 
of de schade veroorzaakt werd door een ‘gewone’ handeling tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, hoewel dit genuanceerder wordt benaderd in de rechtspraak. Er zijn 
garanties ingebouwd zoals de goedkeuring van de consolidatie-overeenkomst tussen de 
verzekeraar en het slachtoffer van een arbeidsongeval door het FAO1140, maar dat is enkel het 
geval bij blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het arbeidsongeval. De sociaal 
verzekerde kan bovendien krijgen waarop hij recht heeft via een procedure voor de 
arbeidsrechtbank, maar zal een dergelijke zaak – zeker in het geval van beperkte schade – 
vaak niet op de juridische spits drijven. 

829. Verzekeringsrelatie – De werkgever moet een verzekeringsovereenkomst sluiten waarbij 
hij een premie betaalt in verhouding met het gedekte risico.1141 Op de 
verzekeringsovereenkomst is in beginsel het verzekeringsrecht van toepassing, voor zover 
hiervan niet afgeweken wordt in de arbeidsongevallenwetgeving. Zowel de onderlinge 
verzekeringsfondsen als de commerciële arbeidsongevallenverzekeraars vallen onder het 
toepassingsgebied van de Wet Landverzekeringsovereenkomst en sinds de wet van 10 
augustus 2001 onder het toepassingsgebied van de Controlewet Verzekeringen. Bijzonder aan 
deze verzekering is dat de wetgever in het algemeen belang bijzondere eisen oplegt aan de 
verzekeringsonderneming, die kunnen afwijken van het algemeen verzekeringsrecht; zo is in 
de eerste plaats de arbeidsongevallenverzekering een verplichte verzekering; daarnaast 
worden bijzondere eisen opgelegd aan de duur van de overeenkomst, aan de 
premiedifferentiatie, aan het gedekte risico en aan het vergoedingssysteem. 

830. Verplichte verzekering – Artikel 49 van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat elke 
werkgever verplicht is een arbeidsongevallenverzekering voor zijn personeel te sluiten. Het 
FAO controleert of de werkgevers deze verplichting naleven. Doet hij dit niet, dan wordt hij 
ambsthalve aangesloten bij het FAO (waar hij een verzekeringsbijdrage moet betalen die 
berekend wordt op basis van de duur van niet-verzekering en van het aantal betrokken 
werknemers); daarnaast kan hij strafrechtelijk worden vervolgd en zal de werkgever indien 
een arbeidsongeval plaatsvindt, alle door het FAO vergoedde bedragen moeten 
terugstorten.1142 Hoewel het om sociale zekerheid gaat en de overheid de werkgever verplicht 
een arbeidsongevallenverzekering te sluiten, worden de arbeidsongevallenuitkeringen en de 
terugbetaling van medische kosten niet door de overheid gefinancierd. Hoewel een (beperkt) 
deel van de werkgevers- en werknemersbijdragen formeel bestemd is voor arbeidsongevallen 
– zij het voor de financiering van het FAO als toezichts- en waarborgsinstelling –, maar de 

facto in de pot van het Globaal beheer terecht komt, gebeurt de financiering van de 

                                                
1140 Art. 24 Arbeidsongevallenwet. 
1141 PETIT kwalificeert terecht een overeenkomst, een premie en een risico als kenschetsend voor een verzekering 
(J. PETIT, Arbeidsongevallen, Mechelen, Story-scientia, 2005, 19). 
1142 Art. 60 Arbeidsongevallenwet; J. HUYS, “Sanctionering van de verzekeringsverplichting”, in J. HUYS (ed.), 
Arbeidsongevallen, Mechelen, Kluwer, losbl., 4.3. 
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arbeidsongevallen in de regel door de verzekeraar. Het gaat dus om sociale zekerheid omdat 
de overheid voor de werknemers in garanties voorziet voor de betaling van een uitkering en 
de terugbetaling van medische kosten na een arbeidsongeval, maar niet omdat deze 
vergoedingen worden betaald door de Staat.1143 Deze vergoedingen worden betaald door de 
(her)verzekeraar, gefinancierd door de premies van de werkgevers, of indien de werkgever 
niet verzekerd was door het FAO, maar met een regres op de betreffende werkgever. 

831. Duur verzekering – In principe loopt de arbeidsongevallenovereenkomst voor één 
jaar1144, waarna de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd met een jaar, tenzij 
de werkgever of de verzekeraar zich hiertegen verzet met een aangetekende brief. Artikel 49 
Arbeidsongevallenwet wijkt af van de duur van de verzekeringsovereenkomst van één jaar, 
zoals opgelegd in artikel 30 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst. Bepaalde 
arbeidsongevallenverzekeringsovereenkomsten kunnen voor langer dan een jaar worden 
gesloten. Ondernemingen die minstens tien mensen te werk stellen of die een loonvolume 
laten verzekeren dat minstens tien keer hoger is dan het maximumbasisjaarloon, kunnen 
verzekeringsovereenkomsten sluiten met een duur van drie jaar; deze overeenkomsten zullen 
dan telkens stilzwijgend worden verlengd met een periode van drie jaar. De termijnen van één 
en drie jaar zijn maximumtermijnen; het is steeds mogelijk een kortere periode overeen te 
komen.1145 Het vastleggen van een verzekeringsovereenkomst voor een periode van drie jaar, 
ontneemt de verzekeraar de mogelijkheid om snel in te spelen op gewijzigde situaties en om 
premies hieraan aan te passen. 

832. Opzegging – Ook de opzegging van de verzekering is beperkt, waardoor de 
risicoselectie eveneens beperkt wordt. De Koning heeft, op grond van artikel 49, vijfde lid 
Arbeidsongevallenwet, van de Landverzekeringswet afwijkende bepalingen voor de 
arbeidsongevallenverzekeraars ingevoerd.1146 Hierdoor is de verzekeraar bij opzegging om 
iedere andere reden dan een arbeidsongeval (dat moet gebeuren bij een ter post aangetekende 
brief) ertoe gehouden aan de getroffene of zijn rechthebbenden alle vergoedingen vastgesteld 
door de Arbeidsongevallenwet te betalen totdat de verzekeringsovereenkomst eindigt (wat wil 
zeggen bij het verstrijken van een termijn die niet korter dan één maand mag zijn).1147 
Daarnaast zijn er bijzondere regels met betrekking tot het opzeggen van de overeenkomst 
wegens een schadegeval; in dit geval kan de verzekeraar enkel opzeggen ten laatste één 
maand na de eerste uitbetaling dan wel de weigering te betalen; de opzegging heeft slechts 
uitwerking bij het verstrijken van het lopende verzekeringsjaar en nooit voeger dan een 
termijn van drie maanden.1148 

                                                
1143 Een bijkomend argument bij het in vraag stellen van het paritair beheer van het FAO. 
1144 indien de overeenkomst niet aan het begin van het jaar werd aangegaan, loopt deze tot 31 december van het 
volgende jaar. 
1145 Art. 49, 2° Arbeidsongevallenwet. 
1146 K.B. 22 september 1993 tot wijziging van K.B. 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige 
bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, B.S. 17 november 1993. 
1147 Uitzonderingen worden onder meer gemaakt voor de opzegging wegens niet betaling van premies. Art. 9 
K.B. 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, B.S. 28 december 1971, err. B.S. 7 januari 1972. 
1148 Art. 49, zesde lid Arbeidsongevallenwet; J. HUYS, “De verzekeringsverplichting”, in J. HUYS (ed.), 
Arbeidsongevallen, Mechelen, Kluwer, losbl., 4.2/14-15. 
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833. Beperkte segmentering – Segmentering is het opsplitsen van de verschillende risico’s 
die ter dekking worden aangeboden in verschillende kleinere groepen met eenzelfde 
risicoprofiel, die eenzelfde verwachte schade vertegenwoordigen, homogene groepen 
genoemd. Premiedifferentiatie houdt in dat op basis van de homogene groepen bepaald wordt 
welke premie de verschillende verzekeringsnemers zullen betalen. Segmentering en 
premiedifferentiatie zijn een logisch antwoord op het risico van moral hazard en antiselectie. 
Door de gevolgen van risico’s te milderen (door de verzekering), verminderen de 
inspanningen van verzekerden om door voorzorgen het risico te bestrijden (moral hazard). 
Dit wordt in de arbeidsongevallen enerzijds tegen gegaan door gereguleerde 
premiedifferentiatie en anderzijds door inspectie en toezicht naar veiligheid op het werk. Met 
antiselectie wordt het vanuit efficiëntieoverwegingen gewettigd verlaten van de homogene 
groep bedoeld door een verzekerde met ‘goed’ profiel, aangezien deze een te hoge bijdrage 
moet betalen omwille van het vormen van een te grote groep met te veel grote risico’s. Op die 
manier zal een verzekeraar met de slechte risico’s achterblijven en enkel slechte risico’s 
aantrekken.1149 De differentiatie en segmentering zijn juridisch aanvaardbare instrumenten 
binnen de verzekering; zij zijn gebaseerd op de contractsvrijheid.  

De Arbeidsongevallenwet heeft grenzen gesteld aan deze segmentering en bijhorende 
premiedifferentiatie.1150 De Wet Landverzekeringsovereenkomst laat de premiebepaling over 
aan de vrije markt; de vraag en het aanbod zullen ervoor zorgen dat er een ‘goede’ premie kan 
worden ‘overeengekomen’ tussen de kandidaat-verzekerde en de verzekeraar, wel binnen de 
grenzen van de antidiscriminatiewet.1151 Hoewel de verzekeraars sinds de aanpassing van de 
arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen niet meer verplicht zijn om hun 
tarieven op te stellen volgens een structuur die de FOD Sociale Zekerheid oplegt, volgen ze 
deze nog altijd om praktische redenen. Die structuur deelt alle te verzekeren risico’s in 
klassen en groepen in. Die verzamelingen maken het mogelijk om relevante statistieken uit te 
werken, waarbij een toereikende risicospreiding of interne compensatie gevrijwaard blijft. 
Vandaag betalen enkel erg grote ondernemingen een arbeidsongevallenpremie volgens het 
aantal arbeidsongevallen van de voorbije jaren (malus); de premiebepaling voor kmo’s is 
onderhevig aan vaste tarificatieregels. Bedrijven boven de 500 werknemers betalen naar 
gelang van het aantal arbeidsongevallen; bedrijven met minder dan 500 werknemers betalen 
een forfaitaire premie ongeacht het aantal arbeidsongevallen.1152 

Vanaf 1 januari 2009 treedt een verplicht individueel bonus-malus systeem in werking.1153 
Het blijft zo dat de arbeidsongevallenverzekeraar zijn tarief vrij vaststelt. Hij mag dit evenwel 
niet voor elke werkgever arbitrair doen: artikel 49quater bepaalt dat het tarief wordt toegepast 
op elke werkgever met onderscheid van het risico arbeider en bediende, en, voor het risico 

                                                
1149 G. SCHOORENS, “Segmentering en discriminatie”, in H. COUSY, H. CLAESSENS en C. 
VANSCHOUBROECK (eds.), Competitiviteit, ethiek en verzekering, Antwerpen, Maklu, 1998, 219-220. 
1150 Zoals ook gebeurd is door het bijzonder tariefnormenbesluit voor de motorrijtuigenverzekering (K.B. 3 
februari 1992 tot vaststelling van de tariefnormen die van toepassing zijn op de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, B.S. 3 maart 1992) 
1151 Het differentiatiebeleid van de verzekeraar moet evenredig zijn met het nagestreefde legitieme doel. Dat wil 
zeggen dat de mate van premiedifferentiatie en risicoselectie die men handhaaft niet onevenredig groot mag zijn 
met het doel om voor iedereen een “correct” premieniveau vast te stellen. 
Y. THIERY, “De antidiscriminatiewet: verzekeren over dezelfde kam?”, T.B.H. 2003, 656. 
1152 http://www.assuralia.be/nl/pdf/brochure%20AO.pdf. 
1153 Art. 49quater Arbeidsongevallenwet. 
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arbeider, afhankelijk van de schadestatistiek en de grootte van de onderneming. De 
premievoet kan het tarief tot 30 % te boven gaan voor risicovolle ondernemingen en tot 15 % 
van het tarief lager liggen voor werkgevers met een verlaagde schadestatistiek. Het 
uitvoeringsbesluit van dit artikel 49quater Arbeidsongevallenwet1154, dat eveneens op 1 
januari 2009 in werking treedt, bepaalt de verdere formules van de verhogingen en 
verlagingen van de premievoet. De premie die de werkgever aan de 
arbeidsongevallenverzekeraar betaalt, is met andere woorden afhankelijk van het 
veiligheidsniveau van het bedrijf, het risico dat met de bedrijfsactiviteit samenhangt en de 
inspanningen die worden gedaan op vlak van veiligheid en arbeidsongevallenpreventie op de 
werkvloer, waardoor de premiedifferentiatie de werkgever duwt richting preventie. Bedrijven 
zullen individueel behandeld worden bij het bepalen van de arbeidsongevallenpremie en 
verzekeringsondernemingen worden verplicht bovenop een vrij basistarief een verplichte 
bonus-malus regeling toe te passen. De verzekeringsonderneming moet de premievoet voor 
het lopende jaar samen met de premieafrekening van het vorige jaar uiterlijk op 30 juni aan de 
werkgever meedelen. De Koning voorziet met andere woorden in een systeem van 
‘gereguleerde premiedifferentiatie’. Daarnaast wordt een preventiecontributie ingevoerd die 
bij een ‘verzwaard risico’ aan de verzekeraar moet worden betaald. De verzekeraar moet deze 
contributie aanwenden voor de preventie bij die betreffende werkgever; het vormt dus geen 
bijkomende inkomst voor de verzekeraar. Moet deze nieuwe regeling worden beschouwd als 
een poging om enerzijds de buitenlands arbeidsongevallenverzekeraars af te schrikken en 
anderzijds de band tussen de arbeidsongevallenverzekeraar en de overheid duidelijk te stellen 
(nu dat in mindere mate via het FAO kan gebeuren)? 

834. Aanvullende verzekering – Daarnaast biedt de arbeidsongevallenverzekeraar een 
aanvullende (niet verplichte) arbeidsongevallenverzekering aan, waarbij bijvoorbeeld de 
maximumgrens van het in aanmerking genomen referentieloon wordt verhoogd of de 
arbeidsongevallenverzekering wordt uitgebreid naar ongevallen zonder band met de arbeid. 
Door het belang van dit aanvullende aanbod zal opnieuw de aandacht verschuiven van het 
streven naar kwaliteit in de uitvoering van de sociale zekerheid naar de uitbouw van een 
marktconform aanvullend aanbod.  

835. Besluit – Sturing via markt is een vorm van ‘megasturing’; de Staat stuurt via de 
introductie van markt en concurrentie. Door de concurrentie van andere uitvoerders van de 
arbeidsongevallenverzekering worden de arbeidsongevallenverzekeraars geprikkeld om 
enerzijds een zo laag mogelijk prijs te vragen voor de verzekering en anderzijds een zo 
kwalitatief mogelijke dienstverlening te bieden aan de sociaal verzekerden. Het is niet zo dat 
marktconforme decentralisatie automatisch tot verbetering leidt. Er moet minstens opnieuw 
een regie (sturing) door de overheid komen.1155 Binnen de megasturing van de marktwerking, 
is er dus een beperkte sturing door de van het gemeen verzekeringsrecht afwijkende 
bepalingen voor de arbeidsongevallenverzekering, zoals de gereguleerde premiedifferentiatie. 
Deze sturing is voornamelijk gericht op de responsabilisering van de werkgever en op de 
‘binding’ van de verzekeraars en niet op de dienstverlening ten aanzien van de sociaal 
verzekerde; deze is al gewaarborgd via onder meer het Handvest Sociaal Verzekerde dat ook 
op de arbeidsongevallenverzekeraars van toepassing is. Andere elementen zoals het bijzonder 

                                                
1154 K.B. 8 mei 2007 betreffende de premiedifferentiatie inzake arbeidsongevallen, B.S. 14 juni 2007. 
1155 J. DE KONING, “Wat niet weet, wat niet deert. Over de decentralisatie en uitbesteding van het Nederlandse 
arbeidsmarktbeleid”, Over-werk 2004, afl. 1-2, 11-18. 
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toezicht en de bijzondere financiering van de arbeidsongevallen worden in andere 
hoofdstukken besproken.  

Wat vaststaat, is dat er enerzijds kan worden gediscussieerd of marktwerking en sociale 
zekerheid au fond verzoenbaar zijn; een pragmatische kijk op onze 
arbeidsongevallenverzekering noodzaakt hierop bevestigend te antwoorden. Wel kan er niet 
omheen dat de Staat omwille van de beperkte sturingsmogelijkheid ten aanzien van profit 
socialezekerheidsinstellingen een beperktere garantie kan vooropstellen tegen vorderingen 
omwille van mogelijke gebreken in het socialezekerheidssysteem en de uitvoering ervan. 
Anderzijds hebben de privaatrechtelijke arbeidsongevallenverzekeraars een bestaansgrond; zij 
zijn in de arbeidsongevallenverzekering betrokken om deze op een efficiënte en 
marktconforme wijze uit te voeren en aan de werkgever aan te bieden.  

Eigen aan de commerciële markt is enerzijds dat de vraag bepaald wordt door het vraag- en 
aanbodmechanisme en anderzijds dat men niet verplicht is om de prijs te betalen. Voor de 
arbeidsongevallenmarkt zijn de kenmerken duidelijk getekend door de marktverstorende 
aspecten eigen aan de sociale zekerheid. Elke werkgever is immers verplicht om een 
arbeidsongevallenverzekering aan te gaan, waardoor de vraag niet vrijblijvend is en de 
aanbieder een machtigere positie verwerft. De werkgever heeft dan wel de keuzevrijheid, 
maar niet de vrijheid al dan niet te contracteren. Hierdoor kan het prijsmechanisme niet 
volledig spelen; de werkgever bevindt zich immers in een afhankelijke positie.1156 De markt 
moet ook het niveau van sociale bescherming kunnen waarmaken; daartoe moet de wetgever 
tussenkomen.1157 

AFDELING IV. MARKTWERKING BINNEN HET KWALITATIEF KADER 

836. De twee verschijningsvormen van marktwerking worden binnen het kwalitatief kader 
bekeken. Zorgt marktwerking voor meer kwaliteit in de dienstverlening aan de sociaal 
verzekerde? Aangezien de keuzevrijheid en de commerciële marktwerking niet het bestuur 
van de instelling beïnvloeden, worden de aspecten van het kwalitatief bestuur hier buiten 
beschouwing gelaten. In een tweede paragraaf wordt de kwaliteit van de sturing via 
marktwerking bekeken. 

§1. Kwaliteit van dienstverlening 

837. Keuzevrijheid – In hoeverre zorgt keuzevrijheid voor de sociaal verzekerden voor een 
kwalitatieve dienstverlening? Er kan worden verwacht dat keuzevrijheid tot aanbodstructuren 
leidt die responsiever, kwalitatiever en daarmee vraaggerichter zijn.1158 Is dit ook het geval in 
de sociale zekerheid? 

                                                
1156 Hetzelfde geldt echter voor heel wat verzekeringen; zo eisen banken een schuldsaldoverzekering alvorens 
een lening te verschaffen. Hier heeft men wel de ruimere keuze, het is niet wettelijk verplicht eigendom te 
verwerven en hiervoor een lening aan te gaan. 
1157 K. VERHOEST, D. VERVLOET en G. BOUCKAERT, Overheid, markt of non-profit, Gent, Academia 
Press, 2003, 19-22. 
1158 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 224-226, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
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838. Rechtmatigheid – Keuzevrijheid tussen verschillende instellingen zet de instellingen aan 
een rechtmatige uitvoering (correct bedrag, tijdig betaald, juiste rekening…) aan de sociale 
zekerheid te geven. Bij ontevredenheid van de sociaal verzekerde dreigt immers de 
keuzewijziging van deze sociaal verzekerde. Ten aanzien van de 
socialezekerheidsinstellingen, waarbij de werkgever en niet de sociaal verzekerde moet 
aansluiten, wordt enkel de rechtmatigheid in de rechtsverhouding tussen de 
socialezekerheidsinstelling en de werkgever beïnvloed door de keuzevrijheid, bijvoorbeeld 
omtrent de te betalen premie, de ter beschikking te stellen informatie, het afleveren van 
attesten…  

839. Transparantie en verantwoording – Keuzevrijheid op zich zorgt niet voor transparantie, 
informatie en verantwoording, maar deze transparantie, informatieverschaffing en 
verantwoording zijn wel voorwaarden om van een werkelijke keuzevrijheid te kunnen 
spreken. Men kan slechts daadwerkelijk kiezen indien men over al de nuttige informatie 
beschikt en men kan slechts gegrond een keuze wijzigen indien verantwoording werd 
afgelegd door de gekozen instelling over de genomen beslissingen. Daarom voorziet de 
wetgever in bijzondere kwaliteitsverplichtingen ten aanzien van deze instellingen. 

Enkel voor zover blijkt dat de aangeslotenen daadwerkelijk een keuze wijzigingen op grond 
van een gebrek aan transparantie en verantwoording, zullen deze kwaliteitsaspecten beïnvloed 
worden door de keuzemogelijkheid. Gezien de beperkingen verbonden aan de keuzevrijheid 
en de administratieve last die een wijziging van instelling met zich brengt, is het echter 
onwaarschijnlijk dat een keuze zal beïnvloed worden door bovenwettelijke transparantie- en 
verantwoordingselementen.  

840. Continuïteit – De wetgever heeft met betrekking tot de keuzevrijheid ten aanzien van de 
socialezekerheidsinstellingen de continuïteit van de dienstverlening in de reglementering 
centraal gesteld. Zo kan een uitbetalingsinstelling bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering niet 
weigeren uit te betalen aan een lid dat verzuimde lidgeld te betalen. De aanwezigheid van een 
publiekrechtelijk alternatief, dat een functie als vangnet vervult, toont eveneens het belang 
aan dat – naast de ideologische vrijheid – wordt gehecht aan de continuïteit van de 
dienstverlening, zelfs indien deze door het ontbreken van handelen van de sociaal verzekerde 
zelf in het gedrang komt. 

841. Participatie – Keuze impliceert het betrekken van de sociaal verzekerde in het 
uitvoeringsproces, maar betekent niet noodzakelijkerwijze inspraak. De keuze voor een 
bepaalde instelling is een uitdrukking van het zelfbeschikkingsrecht en, indien deze keuze ook 
inhoudt dat men lid wordt van een vereniging, een uiting van het recht van vereniging. De 
eventuele participatie aan het bestuur van de instelling hangt af van zowel de gekozen 
rechtsvorm als de specifieke toepasselijke reglementering. 

Wel zou de keuzevrijheid de instellingen kunnen sturen naar participatie bij de besluitvorming 
ten aanzien van individuele sociaal verzekerden. Door de sociaal verzekerden te horen, kan 
bijvoorbeeld tot een correctere beslissing worden gekomen en kan een klantgerichte 
dienstverlening worden verzekerd. Hierover is echter geen informatie beschikbaar bij het 
maken van een keuze; de wijziging van uitvoeringsinstelling zou wel kunnen gebeuren op 
basis van een tekort aan klantgerichtheid in de beslissingsprocedure. Hierboven werd evenwel 
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reeds aangehaald dat de formaliteiten en beperkingen verbonden aan de mutatie van 
socialezekerheidsinstellingen zullen doorwegen bij een beslissing. 

Bovendien geldt dit niet voor de kinderbijslagfondsen; het zijn immers de werkgevers die 
aansluiten en de (bijslagtrekkenden van de rechtgevende kinderen van de rechthebbende) 
werknemers die de kinderbijslag ontvangen. Slechts indirect zal de werkgever weten of deze 
dienstverlening op een klantgerichte wijze gebeurt. 

842. Belangenafweging – De keuzevrijheid houdt ten aanzien van bepaalde instellingen wel 
een rechtstreekse impuls naar belangenafweging in. De premie betaald aan een zuinige 
instelling zal immers lager zijn dan bij een andere instelling, waar de belangenafweging 
minder nauwgezet wordt gemaakt. In het hoofdstuk financiële sturing komt aan bod welke 
instellingen een premie van hun leden kunnen of moeten vragen en wanneer deze verhoogd 
kan worden. Zo geldt bijvoorbeeld voor ziekenfondsen dat indien zij de administratiekosten 
niet kunnen dekken met de subsidie van de overheid, zij een bijkomende premie dienen te 
vragen van de leden. Dit kan voor de leden een reden zijn om een mutatie naar een ander 
ziekenfonds te overwegen. Doeltreffendheid en doelmatigheid in de dienstverlening kunnen 
aan de andere kant leiden tot een overschot op het subsidiebedrag; waardoor de instelling dit 
kan aanwenden, bijvoorbeeld met betrekking tot aanvullende dienstverlening. De premie en 
de aanvullende dienstverlening vormen meer en meer de keuzebasis voor de sociaal 
verzekerden. 

843. Commerciële marktwerking – De keuze om de uitvoering van de sociale zekerheid 
over te laten aan op winst gerichte ‘ondernemingen’ die functioneren binnen de Europese 
markt, is in de eerste plaats een sturing van het socialezekerheidssysteem. Daarnaast kan er 
bijkomend sturing aanwezig zijn ten aanzien van de verzekeringsondernemingen, net omdat 
zij een taak van algemeen belang uitvoeren en bovendien de deelname door de werkgever bij 
een arbeidsongevallenverzekeraar (dan wel een gemeenschappelijke kas) wettelijk verplicht 
is.1159 Worden de instellingen door de commerciële marktwerking gestuurd naar kwaliteit? 

Eigen aan de commerciële markt is enerzijds dat de vraag bepaald wordt door het vraag-en-
aanbodmechanisme en anderzijds dat men niet verplicht is om de prijs te betalen. Voor de 
arbeidsongevallenmarkt zijn de kenmerken duidelijk getekend door de marktverstorende 
aspecten eigen aan de sociale zekerheid. Elke werkgever is immers verplicht een 
arbeidsongevallenverzekering aan te gaan, waardoor de vraag niet vrijblijvend is en de 
aanbieder een machtige positie verwerft. De markt moet ook het niveau van sociale 
bescherming kunnen waarmaken; daartoe komt de wetgever tussen. De markt op zich is met 
andere woorden onvoldoende als kwaliteitsgarantie ten aanzien van de sociale zekerheid. 

844. Kwaliteit – Op het vlak van kwaliteit (rechtmatigheid, transparantie, verantwoording en 
participatie) geldt min of meer hetzelfde als voor de keuzevrijheid. Er is geen directe sturing 
naar kwaliteit, behalve dan naar efficiëntie, door de commerciële marktwerking. Net zoals 
geldt voor de gezinsbijslag, is het in de arbeidsongevallensector de werkgever die aansluit en 
een premie betaalt, maar zijn het de (nabestaanden van) slachtoffers van een arbeidsongeval 
aan wie de financiële dienstverlening zal worden geboden, zodat klantgerichtheid niet (of in 

                                                
1159 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 224-226, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
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veel mindere mate) meespeelt. De premie is dus doorslaggevend in de keuze van de 
werkgever, maar ook hier kan (de prijs van) het aanvullend aanbod een rol spelen in de keuze 
voor een bepaalde verzekeraar. Daarnaast zijn er juridische en administratieve beperkingen 
verbonden aan de wijziging van arbeidsongevallenverzekeraar. En ook hier bestaat een tekort 
aan informatie over de (ervaren) kwaliteit van de geboden dienstverlening. 

Bovendien staat – als gevolg van de winstuitkering onder de stakeholders – de 
winstgerichtheid centraal. Deze winstgerichtheid kan met zich brengen dat er ingeboet wordt 
op klantgerichtheid, aangezien dit de verzekeraar tijd (en middelen) kost. 

Ten slotte bestaat er met betrekking tot de arbeidsongevallen, die volledig gefinancierd 
worden door de premies van de werkgevers, een rechtmatigheidsprobleem. De verzekeraars 
gaan er van uit dat – zeker voor kleine schadegevallen of ongevallen waarbij de plotse 
gebeurtenis een banale handeling was – het slachtoffer toch niet naar de Arbeidsrechtbank zal 
stappen tegen beslissingen, zodat dergelijke ongevallen vaak niet als arbeidsongeval worden 
gekwalificeerd door de verzekeraar. 

845. Continuïteit – Net zoals geldt in de non-profitsector krijgt de continuïteit bijzondere 
aandacht, enerzijds door de Pool die ervoor zorgt dat elke werkgever een verzekering vindt en 
anderzijds door het FAO dat voor slachtoffers van een niet-verzekerde werkgever als 
waarborgfonds optreedt. 

846. Belangenafweging – Vennootschappen streven naar winst voor de aandeelhouders, wat 
zorgt voor een bewuste houding tegenover de pecuniaire middelen en een streven naar 
efficiëntie en effectiviteit. De combinatie wettelijk verplichte verzekering en feitelijk 
oligopoliepositie van de arbeidsongevallenverzekeraars beperkt evenwel deze 
efficiëntiesturing. De overheid komt hier ook deels tussen via de gereguleerde 
premiedifferentiatie. Binnen deze grenzen zal evenwel de belangenafweging nog steeds sterk 
doorwegen. 

847. Besluit – Uit de analyse van de sturing naar een kwaliteit van dienstverlening blijkt dat 
ten aanzien van zowel de keuzevrijheid tussen non-profit socialezekerheidsinstellingen als 
tussen de commerciële marktwerking dezelfde resultaten zijn te puren. Voor beide vormen 
van marktwerking zijn de resultaten dus in een gemeenschappelijk schema gegoten.  

§2. Kwaliteit van sturing 

848. Gebeurt de sturing via marktwerking in de twee verschijningsvormen binnen de sociale 
zekerheid op een kwalitatieve wijze? Hierover wordt opnieuw aan de hand van de hiervoor 
bruikbare eisen gesteld aan kwalitatieve wetgeving, een (gemeenschappelijk) oordeel 
gevormd. 

849. Noodzakelijkheid – Het instrument van keuzevrijheid is op zich niet strikt noodzakelijk; 
dit is af te leiden uit de uitvoering van bijvoorbeeld de beroepsziekteregeling, die exclusief 
door het FBZ gebeurt. Het doel de overheid te ontlasten kan echter niet op een andere wijze 
worden bereikt dan door privaatrechtelijke instellingen te betrekken in de uitvoering van een 
overheidstaak. Evenwel zou de overheid ervoor kunnen opteren om één privaatrechtelijke 
instelling met de uitvoering te belasten.  
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850. Doeltreffendheid en doelmatigheid – De doeltreffendheid van de sturing via 
concurrentie, en dan zowel de keuzevrijheid als de marktwerking, is moeilijk na te gaan 
omdat dit moet gebeuren via de vergelijking tussen de uitvoering van verschillende sectoren 
en door verschillende instellingen. In elk geval zorgt keuzevrijheid voor het streven naar 
efficiëntie, toch voor de ondernemingen, de instellingen die geen subsidie krijgen voor de 
administratiekosten en de instellingen waarvan de tekorten in de administratiekosten aan de 
leden of op eigen middelen en reserves worden aangerekend. De bevordering van kwaliteit 
van dienstverlening geldt niet of slechts indirect voor de arbeidsongevallenverzekeraars en de 
kinderbijslagfondsen; de premie en de administratiekosten worden immers betaald door 
andere actoren dan de sociaal verzekerden waaraan de uitkering wordt uitbetaald. Voor de 
andere instellingen zal concurrentie beperkt de kwaliteit van de dienstverlening bevorderen, 
toch wat betreft het aangesloten blijven van de sociaal verzekerde bij eenzelfde 
uitvoeringsinstelling. Deze kwaliteitsbevordering wordt evenwel weer beperkt door de 
voorwaarden en formaliteiten verbonden aan een mutatie. 

851. Wel kan worden vastgesteld dat er vandaag vanuit de Staat geen vragen worden gesteld 
bij de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de keuzevrijheid. De daadwerkelijke 
doelmatigheid van het hanteren van privaatrechtelijke non-profit of profit 
uitvoeringsinstellingen zou het voorwerp moeten uitmaken van een rechtseconomisch en een 
bestuurskundig onderzoek zodat hierover een onderbouwde mening kan gevormd worden.  

852. Samenhang – Binnen een socialezekerheidssector heeft de keuzevrijheid een plaats naast 
de andere en hiermee samenhangende sturingsinstrumenten, zoals het opleggen van een 
rechtsvorm en de financiële sturing. Opnieuw bestaat er echter een gebrek aan intersectorale 
samenhang wat betreft de keuzevrijheid. Dit gebrek aan samenhang is te zien in de 
verschillende wijzigingsmodaliteiten en –beperkingen, de uitsluitingsmogelijkheden, de 
verschillen in acceptatieplicht… 

853. Uitvoerbaarheid – Met betrekking tot de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid bestaat 
geen bijzondere aandacht. Dit is ook niet nodig aangezien het systeem zichzelf in stand houdt. 
De uitvoerbaarheid van de concurrentie binnen de sociale zekerheid is mogelijk door de 
acceptatieplicht, het publiekrechtelijke alternatief en de wettelijke beperkingen van de 
mutatiemogelijkheden, die het systeem administratief draagbaar maken.  

Wel zal er moeten opgetreden worden indien blijkt dat bepaalde sociaal verzekerden of 
werkgevers onterecht geweigerd worden of de mutatie onterecht wordt tegengehouden. De 
wetgeving is niet aangepast aan de situatie, waarin keuzes worden gewijzigd, en gaat 
voornamelijk uit van een situatie waarin er geen problemen ontstaan tussen de sociaal 
verzekerde en de socialezekerheidsinstellingen. Met andere woorden, problemen worden niet 
of nauwelijks voorzien in de wetgeving; er blijft immers steeds de mogelijkheid om van 
uitvoeringsinstelling te veranderen, dan wel om het conflict voor de federale ombudsdienst of 
(indien het om subjectieve rechten gaat) voor de arbeidsrechtbank te brengen. 

854. Gelijkheid – De sturing zorgt voor een gelijke behandeling van de sectorale 
uitvoeringsinstellingen en van de stakeholders. 

855. Rechtszekerheid – De keuzevrijheid is een duidelijk instrument, toch ten aanzien van de 
socialezekerheidsinstellingen (rechtspositie en wijze van uitvoering). De keuzevrijheid wordt 
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beperkt door de wetgever in de sectorale socialezekerheidsregelgeving. Deze beperking is dan 
wel nodig om een goede werking te garanderen, maar de verscheidenheid tussen de 
verschillende sectoren is dit niet. 

Ten aanzien van de stakeholders die zich dienen aan te sluiten is het systeem wel duidelijk, 
maar ontbreekt adequate informatie waarop zij hun keuze kunnen baseren. Voor de nieuwe 
sociaal verzekerden is het vandaag bijzonder moeilijk de kwaliteit van de dienstverlening mee 
in overweging te nemen in de keuze voor een bepaalde instelling, wegens het gebrek aan 
informatie hieromtrent. De keuze wordt dan voornamelijk gebaseerd op het aanvullende 
aanbod dan wel de te betalen bijdrage. Deze keuze zal dan louter op basis van een individueel 
(financieel) voordeel worden gemaakt; indien de kwaliteit van de dienstverlening mee in de 
keuzevorming een plaats krijgt, zou hier tevens een maatschappelijk voordeel in te vinden 
zijn.  

856. Onderbouwd en actueel – De keuzevrijheid is een sturingsinstrument, dat opnieuw is 
gebaseerd op de historische ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid. Er kan enerzijds 
gediscussieerd worden of marktwerking en sociale zekerheid au fond verzoenbaar zijn; een 
pragmatische kijk op de socialezekerheidsuitvoering noodzaakt hierop bevestigend te 
antwoorden. Maar heeft de marktwerking – naast de aanwezigheid in de sociale zekerheid – 
een bestaansgrond? Het winstoogmerk van de arbeidsongevallenverzekeraars leidt tot 
aandacht voor efficiëntie en effectiviteit. 

De non-profitinstellingen hebben deze actuele bestaansgrond veel minder; de keuzevrijheid 
stuurt dan wel in theorie naar kwaliteit, maar in de praktijk zijn het voornamelijk andere 
overwegingen die de keuze beïnvloeden. LENAERTS ziet in de verschillende beperkingen van 
de keuzevrijheid dat de wetgever de keuzevrijheid in de sociale zekerheid niet als 
basisbeginsel heeft willen veilig stellen, maar dat de keuzevrijheid veeleer moet worden 
beschouwd als een restant van de historisch gegroeide sociale zekerheidsregeling. De vrije 
keuze lijkt eerder als bestaansreden van de socialezekerheidsinstellingen, dan in het belang 
van de sociaal verzekerde, door de wetgever behouden.1160 

                                                
1160 H. LENAERTS, “Juridische aspecten van de sociale zekerheid – De rechtsbetrekkingen tussen sociaal 
verzekerden, verzekeringsplichtigen en instellingen voor sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1965, 573. 
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Handhaafbaarheid   X  - Systeem op zich of 
Arbeidsrechtbank 

Gelijkheid    X  

Rechtszekerheid   X   
Onderbouw  X    

 

857. Daadwerkelijk belang – In de vorige paragraaf heeft LENAERTS het werkelijke belang 
van de keuzevrijheid als bijzonder beperkt bestempeld. De kwaliteit van dienstverlening 
wordt slechts in beperkte mate beïnvloed door de keuzevrijheid. Wel bestaat er bijzondere 
aandacht voor de efficiëntie en effectiviteit, al vloeit deze voornamelijk voort uit de 
(gemeenschappelijke) aspecten van financiële sturing en niet rechtstreeks uit de keuzevrijheid. 
Het is duidelijk dat de kwaliteitsgevolgen van concurrentie slechts afgezwakt aanwezig zijn, 
voornamelijk veroorzaakt door de overheidsinmenging ter behartiging van het algemeen 
belang en een informatieasymmetrie tussen de socialezekerheidsinstelling en diegene die een 
keuze moet maken. 

AFDELING V. AANBEVELINGEN 

858. Algemeen – Een nieuwe legitimering van de keuzevrijheid is vandaag noodzakelijk. 
Deze kan gevonden worden in het streven naar kwaliteit – waarvan in casu de efficiëntie 
zwaar zal doorwegen – van de aangeboden dienstverlening en (voor bepaalde sectoren het 
aanbod en de kwaliteit van) de aanvullende dienstverlening.  

859. Kwaliteitsonderzoek – Indien kwaliteit van dienstverlening als legitimiteit van 
keuzevrijheid wordt beschouwd, moet de vraag worden gesteld naar het verschil met de 
kwaliteit van dienstverlening waaraan geen keuzevrijheid voorafgaat, wat in casu de kwaliteit 
van dienstverlening geboden door een publiekrechtelijke instantie (zoals de RVP of het FBZ) 
inhoudt. Het is noodzakelijk een bestuurskundig en economisch onderzoek te wijden aan de 
profit en non-profit inschakeling in de sociale zekerheid, waarbij in eerste instantie de 
efficiëntie en effectiviteit – in vergelijking met de publiekrechtelijke uitvoering – en daarnaast 
de aandacht voor kwaliteit in de dienstverlening wordt nagegaan. 

860. Informatie – Wegens het gebrek aan eenvormige informatie is de sociaal verzekerde 
noch de werkgever die voor de keuze van een uitvoeringsinstelling staat, in de mogelijkheid 
de verschillende instellingen op het vlak van de kwaliteit van de dienstverlening te 
vergelijken. 

Het verplicht informeren van kandidaat-leden waarbij de kwaliteit van de dienstverlening dan 
wel de initiatieven om klantgericht te werken worden toegelicht, zorgt ervoor dat de kwaliteit 
van dienstverlening minstens mee in de overweging wordt genomen of minstens kan worden 
genomen bij de keuze van de socialezekerheidsinstelling. Informatie over de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de sociaal verzekerden biedt de sociaal verzekerden de mogelijkheid een 
daadwerkelijke keuze te maken. Dergelijke informatie is echter moeilijk voldoende 
betrouwbaar te maken. Puur op basis van dergelijke gegevens kiezen, is niet afdoende om tot 
een afgewogen keuze te komen. Om deze reden zou het handig zijn als meer kwalitatief 
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getinte ervaringskennis van aangeslotenen openbaar wordt gemaakt1161, dan wel dat een 
extern orgaan instaat voor deze informatie. Het gebrek aan verplichte aansluitingsinformatie 
toont aan dat de wetgeving nog steeds onaangepast is aan de ontzuilde maatschappij. 

Twee voorstellen tot bijkomende informatie – bovenop de informatieverplichting van de Wet 
Handvest Sociaal Verzekerde en de Wet openbaarheid bestuur (voor administratieve 
overheden) – moeten verder onderzocht worden. In eerste instantie is het aan te bevelen een 
bijkomende informatieverplichting over de dienstverlening en over verplichte 
klantenbevraging te verbinden aan een sturingsinstrument. De subsidiëring van 
administratiekosten lijkt hiervoor het best geschikte instrument. Een deel van de 
‘responsabilisering’ moet dan afhankelijk gemaakt worden van een ruime 
informatieverschaffing en een openbaar gemaakte klantenbevraging.  

Daarnaast kan gedacht worden aan een eenvormige ‘sociale bijsluiter’, waarin verplichte 
informatie wordt teruggevonden zodat er een verbetering van de transparantie en 
vergelijkbaarheid van informatie ontstaat.1162 De uitvoering van de sociale zekerheid, en de 
kwaliteit van de dienstverlening, beoordeeld aan de hand van een aantal parameters, kan 
hierin worden opgenomen. De betrouwbaarheid van deze informatie kan (min of meer) 
gegarandeerd worden door de goedkeuring van de sectorale OISZ, dan wel door het openbaar 
maken van deze informatie als taak aan de OISZ toe te vertrouwen. Noodzakelijkerwijze moet 
het niet enkel gaan om de uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid en de dienstverlening 
binnen de wettelijke sociale zekerheid naar de sociaal verzekerde toe, maar ook om het 
aanvullend aanbod en de premie (van de voorbije jaren) van de uitvoeringsinstellingen. Het 
gaat om een redelijk stabiel aanbod zodat de administratieve last op de 
uitvoeringsinstellingen, dan wel de OISZ niet te hoog is. Een dergelijke bijsluiter moet on line 
consulteerbaar zijn en zou door de overheid verschaft moeten worden aan 
laatstejaarsstudenten, nieuwe werkgevers, nieuwe werklozen en iedereen die erom verzoekt. 

861. Mutaties – Een andere maatregel die de aandacht voor kwaliteit kan bevorderen, is het 
vereenvoudigen van mutaties. Hiervoor is het noodzakelijk dat een studie wordt uitgevoerd, 
waarin de kwaliteitsvoordelen bij het vergemakkelijken van mutaties worden afgewogen 
tegen de administratieve last voor het socialezekerheidssysteem en de bijkomende 
administratiekost. Aansluitend bij dit onderzoek is het aangewezen te onderzoeken in 
hoeverre de voorwaarden en formaliteiten verbonden aan de mutatie intersectoraal kunnen 
worden geformuleerd. 

862. Eenvormigheid – Ook de uitsluitingsmogelijkheden en de acceptatieverplichting worden 
sectoraal geregeld. Het is noodzakelijk voor de transparantie van het systeem deze te 
veralgemenen en mee in een overkoepelende regelgeving, zoals het Handvest Sociaal 
Verzekerde, de Beheerswet Sociale Zekerheid of de Algemene Beginselenwet Sociale 
Zekerheid op te nemen. Op die manier is er een transparanter en duidelijker 
sturingsinstrument voor handen. 

                                                
1161 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 224-226, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
1162 R. TEN WOLDE, “Naar een financiële bijsluiter voor producten van pensioenfondsen”, T.P.V. 2002, 146-
151. 
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De acceptatieplicht kan duidelijk veralgemeend worden ten aanzien van alle instellingen, 
waarbij de aansluiting geen lidmaatschap van de vereniging of vennootschap impliceert. De 
andere instellingen moeten een duidelijk acceptatiebeleid in de statuten opnemen 

De uitsluitingsmogelijkheden kunnen samen intersectoraal geregeld worden, met – indien 
noodzakelijk – sectorale aanvullingen. Zo moet algemeen bepaald worden dat kan worden 
uitgesloten: 

- diegene die niet voldoet aan statuten (voor het geval aansluiting ook lidmaatschap van 
de vereniging inhoudt); 

- diegene die de premie niet betaalt (na verwittiging en zonder dat deze bijdrage kan 
vereffend worden door deze af te trekken van de uitkering waarop de sociaal 
verzekerde recht heeft); 

- diegene die bedrog pleegt ten aanzien van de instelling. 

Daarnaast moet er duidelijkheid komen over de mogelijke uitsluitingsgrond op basis van 
politieke ideeën. Een dergelijke uitsluiting lijkt alleen maar mogelijk indien de aansluiting 
ook een lidmaatschap van de vereniging impliceert en deze uitsluiting in de statuten wordt 
opgenomen. 

AFDELING VI. BESLUIT 

863. In de sectoren waarin privaatrechtelijke instellingen (zijn blijven) bestaan als aan de 
uitvoering van een bepaalde socialezekerheidssector meewerkende instellingen, bestaat er een 
vorm van concurrentie tussen deze instellingen. Deze concurrentie bestaat enerzijds door de 
keuzevrijheid tussen de privaatrechtelijke uitvoeringsinstellingen onderling en het 
publiekrechtelijke geboden alternatief, en anderzijds door de in de vrije markt georganiseerde 
en gereglementeerde keuze tussen de op winst gerichte arbeidsongevallenverzekeraar. 

864. Door de concurrentie kan verwacht worden dat de socialezekerheidsinstellingen worden 
geprikkeld om enerzijds een zo laag mogelijk prijs te vragen voor de verzekering en 
anderzijds een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening te bieden aan de sociaal verzekerden. 
Toch indien de uitvoering marktconform zou gebeuren. De uitvoering van de sociale 
zekerheid betreft echter een quasimarkt, waarin belemmeringen van de marktwerking zijn 
verbonden, eigen aan de taak van algemeen belang die de uitvoering van de sociale zekerheid 
is. Marktwerking introduceren in de uitvoering van een ‘taak van algemeen belang’ noodzaakt 
immers het voor ogen houden dat de betrokken instellingen, ongeacht of zij een 
privaatrechtelijke dan wel een publiekrechtelijke rechtsvorm hebben, een maatschappelijke 
functie toebedeeld krijgen en dat bepaalde garanties aan de burger, zoals de continuïteit van 
de dienstverlening, centraal staan.  

Dit wil zeggen dat vanuit het hiërarchisch denken in het marktdenken wordt ingegrepen, 
waardoor ook de basisprincipes van de markt, namelijk het streven naar kwaliteit en 
efficiëntie/winst wankel worden. Opdat deze basisprincipes ook in een quasimarkt een 
daadwerkelijke invloed uitoefenen, is bijkomend overheidsoptreden noodzakelijk, 
bijvoorbeeld door een veralgemeende informatieverschaffing van sociaal verzekerden en 
werkgevers. 
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HOOFDSTUK V. FINANCIËLE STURING 

AFDELING I. SITUERING EN POTENTIEEL BELANG 

865. Overkoepelend begrip – Financiële sturing is een sturingsvorm die betrekking heeft op 
de invloed die de sturende overheid heeft op de beslissingen van de verzelfstandigde 
organisaties door de mate van diens financiële afhankelijkheid. De financiële afhankelijkheid 
zorgt voor een ruimere sturingsmogelijkheid.1163  

De financiële sturing van de Staat ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen heeft twee 
grote verschijningsvormen, namelijk sturing via de financiering van de sociale zekerheid en 
sturing via subsidiëring van de socialezekerheidsinstellingen1164, die beide onder het 
subsidiebegrip sensu lato ressorteren. Subsidiëring strekt immers niet louter tot financiering 
van een particulier initiatief, maar tot verwezenlijking van de maatschappelijke doelstellingen 
die aan het initiatief ten grondslag liggen.1165 Daarnaast is er een beperktere financiële sturing 
via financiële – positieve en negatieve – prikkels.  

Kenmerkend voor de financiële sturing in de sociale zekerheid is dat het gaat om een 
financiële sturing door de Staat ten aanzien van instellingen die financieel afhangen van de 
Staat. Publiekrechtelijke instellingen zijn openbare instellingen, met het bijzondere geval dat 
het in casu om parastatale instellingen gaat, en zijn per definitie afhankelijk van de 
financiering van de Staat; de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, met 
uitzondering van de arbeidsongevallenverzekeraar, zijn non-profitinstellingen betrokken in de 
uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid, die hiertoe worden gefinancierd door de Staat 
en zelfs geen – of slechts beperkt – andere activiteit mogen uitoefenen. 

866. Publiek/privaat – Ook in dit hoofdstuk moet het onderscheid worden gemaakt tussen de 
publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke instellingen. De publiekrechtelijke instellingen 
werken per definitie met ‘overheidsgelden’, waar de privaatrechtelijke instellingen 
oorspronkelijk, en nog deels vandaag, met ‘private’ fondsen werken, namelijk louter 
afkomstig van de aangeslotenen en ook louter besteed aan de aangeslotenen van één instelling 
(beperkte solidariteit). Deze privaatrechtelijke instellingen droegen zelf de financiële 
verantwoordelijkheid voor hun organisatie; zij stonden in voor het verzekeren van het 
financiële evenwicht van hun organisatie door tegenover de uitgaven de bijdragen van de 
leden te plaatsen, die werden aangevuld met overheidssubsidies.1166 Van zodra de ‘sociale 
verzekeringen’ opgingen in de ‘sociale zekerheid’, wijzigde deze financieringswijze en 
verminderde de financiële verantwoordelijkheid drastisch. De privaatrechtelijke instellingen 
staan – voor zover zij betrokken zijn in de wettelijke sociale zekerheid – enkel in voor de 

                                                
1163 G. BOUCKAERT, K. VERHOEST en B. VERSCHUERE, Agentschappen in Vlaanderen: een beschrijvende 

analyse, 2003, 73, http://soc.kuleuven.be/sbov/ned/publicaties/detail/sn010504.htm. 
1164 J. KESENNE, J. HERMESSE en R. SOETE, “Financiële verantwoordelijkheid: een regeling voor de 
toekomst”, in LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (ed.), De mutualiteit vandaag en 

morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, 370-371. 
1165 Grondwettelijk Hof nr. 40/2008, 4 maart 2008, overw. B.5.1, http://www.const-court.be. 
1166 P. HANCKE en P. VERMEEREN, De ziekenfondsen in België, activiteiten – toezicht, Gent, Mys & Breesch, 
2000, 31; J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2006, 33. 
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uitvoering van de sociale zekerheid; het bepalen van de hoogte en het innen van de bijdragen 
is geen taak meer voor de privaatrechtelijke instellingen, net zo min als het zorgen voor een 
financieel evenwicht. Toch blijven zij een bepaalde financiële verantwoordelijkheid 
behouden. De sturing ligt net in de mate van deze verantwoordelijkheid en de invloed die de 
socialezekerheidsinstellingen zelf hebben met betrekking tot deze verantwoordelijkheid; hoe 
groter de ruimte van de verantwoordelijkheid en de greep op de situatie waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, hoe meer de instellingen gestuurd kunnen worden naar een kwalitatief 
en efficiënt beheer. 

867. Noodzaak en mogelijkheid – De Staat heeft de mogelijkheid de 
socialezekerheidsinstellingen financieel te sturen. De wijze van financiering vormt een 
onderdeel van de beleidsvrijheid met betrekking tot de invulling van het 
socialezekerheidssysteem door de Staat. Zij heeft dan wel de grondwettelijke 
eindverantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid, toch kan (een deel van) de financiële 
verantwoordelijkheid worden doorgeschoven naar andere instellingen, mits de Staat garant 
staat naar de burger toe. Een duidelijk voorbeeld hiervan is te vinden in de 
arbeidsongevallenverzekering. De financiering van de uitkeringen bij arbeidsongevallen 
gebeurt door de private verzekeraar en het Fonds voor Arbeidsongevallen treedt op als 
waarborgfonds; op deze wijze garandeert de Staat het slachtoffer van een arbeidsongeval of 
diens nabestaande(n) de uitkering waarop hij (zij) recht heeft (hebben) en wordt de 
grondwettelijke verantwoordelijkheid ingevuld. 

868. Op Europees vlak geldt het beginsel van subsidiariteit; de organisatie en de financiering 
van de staten ligt in de beleidsvrijheid van de lidstaten. Zolang een nationaal stelsel ook door 
Europa aangemerkt wordt als sociale zekerheid, kunnen de betreffende lidstaat maatregelen 
nemen die in gewone verzekeringen uitgesloten zijn, zoals de subsidiëring, zelfs aan één of 
meerdere geselecteerde instellingen. Met betrekking tot de financiering van het systeem is 
evenwel meermaals in de rechtspraak van het Hof van Justitie naar voor gekomen dat het 
repartitiestelsel eigen aan sociale zekerheid is. Repartitie en aansluitingsplicht zijn twee 
verwante basisbeginselen, die het Hof van Justitie nodig acht om te kunnen spreken van 
solidariteit1167 en – mits voldaan aan andere voorwaarden, zoals het sociaal doel en het 
wettelijk ingekaderd stelsel – van ‘sociale zekerheid’.1168  

Van directe invloed van de EU op de financiering is dan wel geen sprake, toch komt er ook 
geleidelijk druk te staan op de wijze van financiering van de nationale 
socialezekerheidsstelsels van zodra op Europees niveau een bepaalde verzekering niet als 
sociale zekerheid gekwalificeerd wordt of een uitvoeringsinstelling van sociale zekerheid als 

                                                
1167 In het arrest Garcia benadrukte het Hof dat de solidariteitsaspecten een te beperkte strekking hadden als 
uitvloeisel van het facultatief karakter van het verzekeringsstelsel, in casu de Franse wettelijke 
socialezekerheidsstelsels inzake de ziekte- en moederschapsverzekering voor niet in de landbouw werkzame 
zelfstandigen, de ouderdomsverzekering voor de ambachtelijke beroepen en de ouderdomsverzekering voor de 
industriële en commerciële beroepen (H.v.J. 26 maart 1996, nr. C-238/94, Jur. H.v.J. 1996, I, 673); H.v.J. 17 
februari 1993, nrs. C-159/91 en C-160/91, Jur. H.v.J. 1993, I, 637, concl. G. TESAURO; H.v.J. 18 mei 2000, nr. 
C-206/98, T. Verz. 2000, 599, noot B. VAN CROMBRUGGHE, Jur. H.v.J. 2000, I, 3509, concl. A. SAGGIO, 
R.W. 2000-01, 1229 en T.B.H. 2001 (verkort), 149, noot H. CLAASSENS. 
1168 E. STEYGER, “De communautaire inhoud van het begrip ‘sociale zekerheid’”, Tijdschrift voor 

Gezondheidsrecht 2002, 87-88. 



 417 

een onderneming gekwalificeerd wordt.1169 Op dat moment zijn er elementen van 
respectievelijk Europees verzekeringsrecht en het recht van de vrije markt die beginnen 
spelen waardoor de financiering niet meer aan de volledige beleidsvrijheid van de lidstaten 
kan worden overgelaten. Dit is het geval voor de arbeidsongevallenverzekering. Voor de 
ziekenfondsen bestaat hierover onzekerheid, toch wat het aanvullende aanbod betreft: er is 
niet enkel een feitelijke verstrengeling van wettelijke en aanvullende prestaties waardoor de 

facto ook een deel van de administratiekosten ten goede komt van het aanvullende aanbod, 
maar (bepaal)de aanvullende prestaties worden ook gesubsidieerd door de overheid.1170 

869. Potentieel belang – Het potentieel belang van de sturing naar kwaliteit via de 
financiering is enerzijds beperkt en anderzijds ruim. De beperktheid van het belang van de 
financiële sturing ligt in de doelstelling van het binnen de perken houden van de 
(administratie)kosten door de socialezekerheidsinstellingen. Het potentieel belang is hierbij de 
socialezekerheidsinstellingen te sturen naar efficiëntie en effectiviteit. Het sturen naar andere 
kwaliteitsaspecten kan als een bijkomende (administratie)kost beschouwd worden. Anderzijds 
is het potentieel belang erg ruim, aangezien gelijk welke (rechtmatige) voorwaarde aan het 
toekennen van administratiekosten kan worden verbonden, ook bijkomende voorwaarden van 
kwaliteit van dienstverlening of bestuur. De Staat kan met andere woorden als een 
subsidiëringsnorm kwaliteitsvoorwaarden opleggen aan de gesubsidieerde instellingen. 
Evenwel wordt deze ruime mogelijkheid beperkt door de autonomie van de 
socialezekerheidsinstellingen en de beperkingen die met betrekking tot het toezicht hieraan 
verbonden zijn. 

870. Plan van behandeling – In wat volgt wordt eerst ingegaan op de financiering van de 
sociale zekerheid in het algemeen en de sturingsinstrumenten die terug te vinden zijn in dit 
financieringssysteem. In een volgende afdeling komt de financiering van de 
administratiekosten van de socialezekerheidsinstellingen aan bod. Een laatste financieel 
sturingsinstrument dat wordt besproken is de afzonderlijke positieve en negatieve financiële 
impulsen die de Staat aan de socialezekerheidsinstellingen geeft, zoals de financiële beloning 
bij het halen van beheersdoelstellingen en de administratieve geldboete wanneer bepaalde 
wettelijke bepalingen niet worden nageleefd of bepaalde beheersdoelstellingen niet worden 
behaald. 

Enkel deze laatste twee financiële sturingsinstrumenten worden binnen het kwalitatief kader 
bekeken aangezien zal blijken dat de sturing via de financiering van de sociale zekerheid niet 
een sturing van het beheer van de socialezekerheidsinstellingen en de administratiefrechtelijke 

                                                
1169 Naarmate de economische kant terrein wint en meer marktelementen hun intrede doen in de sociale 
zekerheid, moet er rekening gehouden worden met de Europese regelgeving (E. STEYGER, “De communautaire 
inhoud van het begrip ‘sociale zekerheid’”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2002, 81). 
1170 Art. 27 Wet Ziekenfondsen; K.B. 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en 
de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 10 november 2001. Deze praktijk doet vragen rijzen 
zowel over de gelijke behandeling tussen ziekenfondsen en strikt privaatrechtelijke verzekeraars die een 
vergelijkbare verzekering aanbieden als over de kwalificatie van deze subsidiëring als verboden 
steunmaatregelen aan ondernemingen in het Europees recht (K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees 

recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2003, 266-269; P. SABBE, K. VERRETH en G. GESQUIERE, “Het 
Arbitragehof en het werkterrein van de ziekenfondsen”, in R. DILLEMANS (ed.), De sociale zekerheid 

herdacht, Gent, Mys & Breesch, 1992, 113; E. STEYGER, “De communautaire inhoud van het begrip ‘sociale 
zekerheid’”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2002, 91-92). 
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uitvoering, maar een sturing naar een kwalitatief beheer van de socialezekerheidssector 
behelst. Enkel voor de arbeidsongevallenverzekeraars ligt dit anders; de financiële sturing in 

casu betreft een marktsturing, die dan ook in deze betreffende afdeling aan bod zal komen. 
Voor de kwaliteitstoets van de financiële sturing op basis van de variabele administratiekosten 
van de OISZ kan dan weer worden verwezen naar het hoofdstuk rond 
bestuursovereenkomsten. Ten slotte worden aanbevelingen ten aanzien van de financiële 
sturing door de overheid geformuleerd. 

AFDELING II. FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 

§1. Een omweg langs de financieringswijzen en de financieringsinkomsten in de sociale 
zekerheid 

871. Financiering – Met ‘financiering’ van de sociale zekerheid wordt verwezen enerzijds 
naar de wijze waarop de geldmiddelen nodig om de sociale zekerheid te bekostigen, worden 
verzameld en anderzijds naar de beheersing van de kosten verbonden aan de sociale 
zekerheid, namelijk “het richten en beheersen van een bepaalde geldstroom zodat deze op de 
meest gepaste manier de gestelde doeleinden zou dienen, zonder overschotten en zonder 
tekorten”.1171 

872. Financieringssysteem – Er bestaan twee uitgangspunten voor de financiering van een 
socialezekerheidssysteem. Enerzijds kan de financiering vertrekken van de uitgaven en de 
inkomsten hierop afstemmen; anderzijds kan worden uitgegaan van een globaal bedrag en 
worden de uitkeringen op dit bedrag afgestemd.1172 Het eerste systeem sluit aan bij wat 
vandaag van de sociale zekerheid, als sociaal grondrecht, verwacht wordt: aanspraken op 
zekerheid, waarbij de uitgaven primair zijn en de inkomsten hieraan worden aangepast. 
Aangezien de uitgaven niet vaststaan, dient de financiering flexibel te zijn, wat kan door (een 
deel van) het staatsbudget ter beschikking te stellen. De OISZ zijn er niet toe gehouden ieder 
jaar met een budgettair evenwicht af te sluiten; overschotten worden door de overheid belegd 
en tekorten worden door de overheid aangezuiverd op verschillende wijzen1173, voor zover 
hiervan binnen het Globaal Financieel Beheer nog kan worden gesproken. 

873. Financieringstechniek – De wettelijke sociale zekerheid is geënt op een 
repartitiesysteem, dat bestaat uit een transfermechanisme tussen het actieve deel van de 

                                                
1171 J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 80. 
1172 In een stelsel van dit type bestaan verschillende technieken om de uitgaven aan de omvang van het fonds aan 
te passen, zoals het beperken van de aanspraak van de sociaal verzekerde tot zijn eigen inbreng, bijvoorbeeld 
door het terugstorten van de eigen inbreng (met interest) dan wel het voorzien van een rente die in een bepaalde 
actuariële verhouding staat tot de gestorte bijdragen, het beperken van de uitkeringen in de tijd, het verlagen van 
de bovengrenzen van de uitkeringen, de temporele herziening van de uitkeringen in functie van het budget en het 
geven van een beslissingsmarge aan de uitvoerder van de sociale zekerheid om in het licht van het budget van 
een bepaalde socialezekerheidssector bepaalde uitkeringen al dan niet toe te kennen (J. VAN LANGENDONCK 
en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 80-81; A. DELPEREE, Aspects 

économiques et financiers de la sécurité sociale, Leuven, Vander, 1972, 117-118; D. SIMOENS, “Hoe pijnloos 
is de crisis?”, in J. VAN LANGENDONCK, G. DE BROECK en D. SIMOENS (eds.), Crisiswetgeving en 

sociale zekerheid, Antwerpen, Kluwer, 1980, 41).  
1173 J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 82-
83; J. ENGELS, De evolutie van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel, RIZIV, 1970, 264-
270. 
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bevolking en de nog niet of niet meer actieven.1174 Het is een financieringstechniek waarmee 
de sociale uitkeringen worden gefinancierd door de op dat ogenblik geïnde bijdragen en (de 
nodige) andere inkomsten.1175 De repartitietechniek zorgt voor een dubbele herverdeling: een 
horizontale en een verticale. De horizontale herverdeling bestaat uit een inkomensoverdracht, 
binnen eenzelfde generatie, van de meest begunstigden naar de minst begunstigden. De 
verticale herverdeling gebeurt tussen generaties, namelijk van de werkende generatie naar de 
generatie die op rust is.1176  

874. Inkomsten – De overheid, grondwettelijk verantwoordelijk voor de sociale zekerheid, 
staat in voor de (regeling van de) financiering van de sociale zekerheid. Dit gebeurt in eerste 
instantie via bijdragen van de sociaal verzekerden en de werkgevers, maar ook via 
belastinggelden en andere financieringsbronnen. 

875. Bijdragen – De bijdrageregeling heeft, net als de aanwezigheid van de private 
instellingen in de sociale zekerheid, een historische oorsprong. De sociale verzekering – of 
toch minstens een deel van de sociale verzekering –, waarin premies werden betaald ter 
‘verzekering’ van een bepaald risico, werd omgevormd tot een wettelijke sociale zekerheid. 
De verzekeringsoorsprong bleef duidelijk aanwezig door de (socialezekerheids)bijdragen die 
werkgevers, werknemers en zelfstandigen moeten betalen. Dit verzekeringsuitgangspunt is 
evenwel op twee wijzen te relativeren. Enerzijds betaalt niet elke sociaal verzekerde (de 
volledige) socialezekerheidsbijdragen, zoals het overheidspersoneel, personen ten laste en net 
afgestudeerden; anderzijds is een aantal bijdragen verschuldigd zonder dat hiertegenover een 
recht staat, zoals het geval is bij de solidariteitsbijdragen1177 en bestaat er een – min of meer 
geordend – kluwen van mogelijke bijdrageverminderingen.1178 Het parallellisme tussen 

                                                
1174 Tegenover repartitie staat kapitalisatie als financieringstechniek waarbij de uitgaven worden gefinancierd 
door de termijnbelegging van de geïnde bijdragen. P. TSANTILAS, Les modes de financement de la sécurité 

sociale, Brussel, Bruylant, 2004, 131-142. 
1175 Elke gewijzigde verhouding tussen het aantal bijdragebetalers en de niet-bijdragende begunstigden kan dus 
een financieel onevenwicht tot gevolg hebben. Door de vergrijzing, de nieuwe economische crisis en de 
werkloosheid wordt de toekomst opnieuw bedreigd door een dergelijk onevenwicht (G. DOOGHE, M. 
GOOVAERTS en A. STEENACKERS, "Factoren die de inkomsten en uitgaven van de sociale zekerheid 
bepalen" in R. DILLEMANS (ed.), Bouwstenen voor een nieuwe sociale zekerheid, Leuven, Universitaire Pers 
Leuven, 1993, 128-129). 
1176 H. DELEECK, 7 lessen over sociale zekerheid, Leuven, Acco, 1991, 17-25. 
1177 De bijdrageplichtige verwerft door de betaling ervan geen enkel recht op uitkeringen en zij zijn dus erg 
gelijkaardig aan belastingen. De voorbije jaren werden bijvoorbeeld solidariteitsbijdragen ten laste van de 
werknemer vastgesteld bij de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschap (art. 3 
Programmawet 27 december 2004, B.S 31 december 2004; Wet 22 mei 2001 betreffende de 
werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, B.S. 9 juni 2001), ten laste van de 
zelfstandige op diens bijdrage voor de opbouw van een aanvullend pensioen (art. 46 Programmawet (I) 24 
december 2002, B.S. 31 december 2002) en een hogere solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever bij het ter 
beschikking stellen van bedrijfsvoertuigen (art. 2 Programmawet 27 december 2004, B.S. 31 december 2004). 
1178 De vereenvoudiging van deze bijdrageverminderingen, beoogd door de Programmawet van 24 december 
2002 (art. 324-374 Programmawet 24 december 2002, B.S. 31 december 2002), werd deels teniet gedaan door 
nieuwe bijdrageverminderingen. Bijvoorbeeld nieuwe bijdrageverminderingen voor de kunstenaars (art. 37 
quinquies Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid; K.B. 3 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 23 juni 2003 inzake de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor de kunstenaar, 
B.S. 19 juli 2005) en de diensten van opvanggezinnen die onthaalouders tewerkstellen (art. 37 sexies Algemene 
Beginselenwet Sociale Zekerheid; art. 5 K.B. 18 maart 2003 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot vaststelling van bijzondere bepalingen 
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bijdragebetaling en recht op uitkeringen wordt hierdoor doorbroken1179 en de rechtsgrond van 
een stelsel van prestaties proportioneel aan het (verloren) inkomen wordt verder 
ondermijnd.1180  

Bovendien vereist het huidig gecompliceerde systeem van bijzondere bijdragen en 
bijdrageverminderingen een dure administratieve ondersteuning. Hoewel de 
socialezekerheidsbijdragen de facto als een belastingsvorm kunnen worden beschouwd, 
worden zij de jure niet zo benaderd. De werkgevers- en werknemersbijdragen worden 
bijvoorbeeld niet opgenomen in de staatsbegroting – wat een inbreuk op de universaliteit van 
de begroting inhoudt – waar het aandeel van de federale overheid in de sociale zekerheid wel 
terug te vinden is in de uitgavenpost van de begroting.1181 

876. De andere inkomsten van de sociale zekerheid zijn in de eerste plaats terug te vinden in 
de reeds aangehaalde (quasifiscale) solidariteitsbijdragen, die het kostenprobleem van de 
sociale zekerheid binnen de perken dienen te houden. De financiering van de sociale 
zekerheid wordt bovendien aangevuld met toelagen uit de algemene (belastings)middelen en 
bijzondere middelen, zoals het Zilverfonds dat mede gespijsd wordt via de vereffening van 
het Belgacom-pensioenfonds, niet alleen van het overheidspersoneel maar voor alle 
gepensioneerden. Naar deze ‘andere inkomsten’ van de sociale zekerheid wordt vaak 
conceptueel onterecht verwezen als de subsidiëring van de sociale zekerheid. Waar vroeger de 
financiële input van de overheid ten aanzien van de op privaat niveau georganiseerde (sociale) 
verzekering als subsidie kon worden beschouwd, is dat vandaag niet meer het geval. Hoewel 
vandaag de (quasi)fiscale input in het socialezekerheidssysteem aanzienlijk is en op 
structurele basis wordt toegekend, kunnen deze socialezekerheidsinkomsten niet als subsidies 
worden gekwalificeerd, aangezien het de overheid is die zelf een haar grondwettelijk 
opgelegde taak uitvoert, door in de begroting een bijkomend budget voor de sociale zekerheid 
te reserveren. Dit budget legt dan wel de weg af van de overheid naar de OISZ en – 
afhankelijk van de sector – naar een privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling tot bij de 
gerechtigde sociaal verzekerde; uiteindelijk krijgt de sociaal verzekerde die over een 
afdwingbaar recht op een socialezekerheidstegemoetkoming beschikt, enkel datgene 
uitbetaald waarop hij recht heeft. De socialezekerheidsinstellingen treden enkel op als 
administratieve tussenkanalen, toch op dit vlak. 

877. Rechtmatigheid – Bij het financieringsbeleid kunnen vragen worden gesteld. De sociale 
rechtsstaat vereist dat de dienstverlening in het kader van de sociale zekerheid beschikbaar, 
betaalbaar, bruikbaar en bereikbaar (liefst via automatische toekenning) is. Dit zijn eisen die 
de Staat zelf via de basiswetgeving dient na te streven. Om de continue betaling van 
uitkeringen op de wettelijk bepaalde hoogte te garanderen, is de overheid genoodzaakt te 

                                                                                                                                                   
betreffende de schadeloosstelling van de arbeidsongevallen en de beroepsziekten ten gunste van de 
onthaalouders, B.S. 28 maart 2003). 
1179 Het verzekeringsprincipe binnen de sociale zekerheid is dan ook een juridische en budgettaire fictie 
geworden (F. VAN ISTENDAEL, “Het eeuwige (?) tekort van de sociale zekerheid”, in D. SIMOENS, D. 
PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS, Sociale zekerheden in vraagvorm, liber amicorum Jef 

Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005512-513). 
1180 J. VAN LANGENDONCK en V. VERDEYEN, “De evolutie van het socialezekerheidsrecht in de periode 
2001-2006”, in J. PUT, D. SIMOENS en E. ANKAERT, Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006, 
Brugge, die keure, 2006, 865-868. 
1181 H. MATTHIJS, Overheidsbegrotingen, Brugge, die keure, 2005, 131. 
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zorgen voor voldoende middelen, wat niet evident is aangezien de bijdragen en belastingen 
die dit financieren ongeveer 25% van het nationaal inkomen omvatten. Anderzijds benadrukt 
VAN LANGENDONCK dat de wijze waarop de financiering van de sociale zekerheid vandaag 
gebeurt niet langer in overeenstemming is met de ratio legis van de 
socialezekerheidsreglementering, de Bismarckiaanse basisprincipes waarop onze sociale 
zekerheid is gebaseerd en de sociale rechtvaardigheid.1182 Een rechtmatige financiering van de 
sociale zekerheid vertrekt van de twee functies van de sociale zekerheid, enerzijds de 
minimumbescherming en anderzijds de verzekering van een arbeidsinkomen. Op het niveau 
van de basisbescherming is de financiering een verantwoordelijkheid van de overheid, waarbij 
er één financieringssysteem zou moeten zijn op basis van hetzij belastingen die door iedereen 
worden betaald, hetzij heffingen op inkomens, die voor alle inkomenstrekkers van toepassing 
zijn.1183 De verzekering van het arbeidsinkomen zou dan weer louter op een 
bijdragefinanciering gebaseerd mogen zijn. De Staat heeft immers niet tot taak om 
ongelijkheid in inkomens te bestendigen in de sociale zekerheid.1184 Dit kan alleen worden 
verantwoord doordat de hoger verdienende meer bijgedragen heeft tot de verzekering dan de 
minder verdienende zodat alleen een bijdragefinanciering hier op haar plaats kan zijn.  

§2. Beheer van de financieringsmiddelen 

A. Het socialezekerheidsstelsel voor werknemers 

878. Globaal beheer socialezekerheidsmiddelen – Sedert 1 januari 19951185 wordt het beheer 
van de middelen bestemd voor de sociale zekerheid voor werknemers gekenmerkt door een 
Globaal beheer. Dit Globaal financieel beheer (GFB) strekt ertoe de inkomsten van de sociale 
zekerheid voor werknemers samen te brengen en ze niet langer via bij wet vastgelegde 
verdeelsleutels, maar volgens de reële behoeften, te verdelen over de verschillende 
socialezekerheidsstelsels en -sectoren. Alle middelen worden verzameld in een 
gemeenschappelijk ‘fonds’, waaruit de verschillende socialezekerheidsstelsels bevoorraad 
worden in functie van hun behoeften. 

879. Evolutie – Bij het ontstaan van de sociale zekerheid werd niet vertrokken vanuit de idee 
van een globale financiering. Tot in 1981 werden de verschillende socialezekerheidssectoren 
uitsluitend gefinancierd door eigen ontvangsten waarvan de socialezekerheidsbijdragen – op 
basis van een sectorspecifiek percentage op het brutoloon – en overheidsbijdragen de twee 
voornaamste bronnen waren. De bijdragen creëerden voor de sociaal verzekerden een recht 

                                                
1182 J. VAN LANGENDONCK, “Een rechtmatige financiering van de sociale zekerheid”, T.S.R. 2005, 211-230; 
J. VAN LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE en D. VOORHOOF 
(eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 99-110; J. VAN LANGENDONCK en V. 
VERDEYEN, “De evolutie van het socialezekerheidsrecht in de periode 2001-2006”, in J. PUT, D. SIMOENS 
en E. ANKAERT (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006, Brugge, die keure, 2006, 864-866. 
Zie ook P. VANDERVORST, “Le coeur d’hybride”, B.T.S.Z. 1997, 366-367. 
1183 Hetzelfde geldt in principe voor de minimumuitkeringen in alle inkomensvervangende stelsels. 
1184 Dit behoort in principe tot het domein van de individuele verantwoordelijkheid. De Staat kan wel een 
verplichte verzekering organiseren, om ervoor te zorgen dat ook de slechte risico’s onder aanvaardbare 
voorwaarden van zulke verzekering kunnen genieten. Vermits de arbeidsinkomens ongelijk zijn, zal deze 
verzekering hogere uitkeringen verstrekken aan wie meer verdiende, en lagere uitkeringen aan wie minder 
verdiende. 
1185 Wet 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, B.S. 31 maart 1994; Wet 21 december 1994 houdende 
sociale bepalingen, B.S. 23 december 1994. 
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binnen de betreffende socialezekerheidssector en de socialezekerheidssector kon over deze 
bijdragen beschikken als definitief verworven inkomsten. Gevolgen van deze sectorale 
financiering waren enerzijds het feit dat bepaalde sectoren met tekorten te kampen hadden, 
waar andere sectoren hun overschotten als reserves konden opbouwen en anderzijds de hoge 
administratieve kost voor de inning en het beheer van de bijdragen. Een eerste stap naar een 
globalere oplossing voor de financiering was de oprichting van het Fonds voor Financieel 
Evenwicht van de Sociale Zekerheid (FFE) binnen de RSZ in 1981.1186 Dit fonds bestond uit 
middelen verworven via speciale inhoudingen of bijzondere bijdragen – zoals de bijdragen op 
het dubbele vakantiegeld – en gaf de mogelijkheid om socialezekerheidssectoren met een 
begrotingstekort bijkomende middelen toe te kennen. De nood aan een globaal systeem 
waarbij de middelen direct en op een transparante wijze naar de sector konden vloeien waar 
zij nodig zijn, bleef bestaan. Dit veronderstelt het samenbrengen van alle 
financieringsmiddelen in één beheer; een Globaal beheer dat vanaf 1995 werd ingevoerd.1187 
Dat Globaal financieel beheer heeft als belangrijkste doelstelling te komen tot een meer 
rechtvaardige verdeling van de middelen die gebaseerd is op de behoeften en waarbij het 
beroep op transfers vanuit het FFE of tussen sectoren onderling overbodig wordt. Bovendien 
heeft het Globaal beheer een lagere administratieve kost omwille van het schaalvoordeel ten 
opzichte van de sectorale bijdrage-inning. 

880. Globaal beheer – In het GFB worden quasi alle inkomsten1188 verzameld en van hieruit 
rechtstreeks onder de sectoren verdeeld. In samenhang met het GFB – en in afwijking van de 
regels uit de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid – werd een globale 
socialezekerheidsbijdrage van 37,94 % op het loon van een werknemer (voor 24,87 % 
gedragen door de werkgever en voor 13,07 % door de werknemer), ingevoerd.1189 Het feit dat 
bepaalde inkomsten nog buiten het GFB vallen, wordt door VANDERVORST terecht 
bekritiseerd: de parallelle financieringscircuits verstoren de transparantie die men beoogt met 
het GFB.1190 Niet enkel de bijdragen, maar ook de uitgaven werden geglobaliseerd: de 
inkomsten worden verdeeld naar behoeften onder de verschillende socialezekerheidssectoren. 
Institutioneel werd voor het Globaal beheer een beheerscomité opgericht, namelijk het 
beheerscomité Sociale Zekerheid. Dit beheerscomité, opgericht bij de RSZ, maar 

                                                
1186 Programmawet 2 juli 1981, B.S. 8 juli 1981. 
1187 H. LARMUSEAU en K. ALGOED, “Kanttekeningen bij het globaal beheer van de sociale zekerheid”, 
Documentatieblad FOD Financiën 2007, 414 en 424, 
http://www.docufin.fgov.be/intersalgnl/thema/publicaties/documenta/2007/BdocB_2007_Q3n_Larmuseau_Algo
ed.pdf; W. VANDERMEULEN, “Het globaal financieel beheer toevertrouwd aan de RSZ”, B.T.S.Z. 1997, 608-
621 en 623; E. ARCQ, en P. BLAISE, “Politieke geschiedenis van de sociale zekerheid in België”, B.T.S.Z. 

1998, 625-627. 
1188 De uitkeringsinstellingen innen rechtstreeks nog eigen ontvangsten, zoals de alternatieve financiering van 
ondermeer een deel van de ziekenhuizen door het RIZIV (H. LARMUSEAU en K. ALGOED, “Kanttekeningen 
bij het globaal beheer van de sociale zekerheid”, Documentatieblad FOD Financiën 2007, 421, 
http://www.docufin.fgov.be/intersalgnl/thema/publicaties/documenta/2007/BdocB_2007_Q3n_Larmuseau_Algo
ed.pdf). 
1189 Omwille van het feit dat verschillende categorieën van sociaal verzekerden slechts gedeeltelijk onder het 
globaal beheer vallen, is deze globale socialezekerheidsbijdrage nog steeds onderverdeeld in sectorale 
(deel)bijdragepercentages. Zo vallen statutaire ambtenaren bijvoorbeeld enkel onder het globaal beheer voor de 
gezondheidszorg (art. 24, § 2 Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid; art. 9 RSZ-besluit) en vallen 
dienstboden enkel onder het globaal beheer voor de ziekteverzekering, de pensioensector, en de 
werkloosheidsverzekering (art. 5 RSZ-besluit). 
1190 P. VANDERVORST, “Le coeur d’hybride”, B.T.S.Z. 1997, 365-366. 
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onderscheiden van het beheerscomité van de RSZ, is niet paritair, maar tripartiet 
samengesteld: naast werkgevers en werknemers wordt logischerwijze ook de overheid – als 
belangrijke financier van de sociale zekerheid – vertegenwoordigd. 

881. Kostenbepaling – Dit globaal financieringssysteem dat gebaseerd is op de reële 
behoeften van de OISZ, vereist een transparant systeem van vaststelling van behoeften. Dat 
gebeurt op thesauriebasis1191 aan de hand van financieringstabellen opgesteld door de OISZ. 
Op het algemeen principe van financiering van de thesauriebehoeften bestaan drie 
uitzonderingen: een algemene uitzondering, een uitzondering in de gezondheidszorg (infra 

randnr. 898) en de bijzondere positie van het Fonds voor Arbeidsongevallen. 

882. Bijzondere positie van het FAO – Een bijzondere regeling geldt voor het FAO, dat naast 
via een beperkt deel van het GFB, gefinancierd wordt via andere – rechtstreekse – 
financieringsbronnen. De oorspronkelijke 0,30 % werkgeversbijdragen die door het FAO 
werden geïnd, werd vervangen door een aandeel in het Globaal beheer, wat niet hetzelfde is 
als de volledige vergoeding van de kosten.1192 De facto resulteerde het GFB tot een 
belangrijke daling aan inkomsten op basis van bijdragen.1193 De uitkeringen, betaald door het 
FAO, worden ook gefinancierd door een bijdrage ten laste van de bepaalde werkgevers1194, 
die niet onder de globale bijdragen van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid vallen. 
Daarnaast bestaat de financiering onder meer uit een bijdrage, geheven op het bedrag van 
bepaalde door de verzekeringsonderneming geïnde premies, een bijdrage op de 
reservefondsen ten laste van de verzekeringsondernemingen en de kapitalen voor 
vergoedingen van slachtoffers van een arbeidsongeval die het FAO uitbetaalt, zoals de kleine 
blijvende arbeidsongeschiktheden.1195 

B. Het sociaal statuut zelfstandigen 

883. Globaal beheer – De regeling voor de zelfstandigen is deze van de werknemers 
voorafgegaan, toch wat betreft het globaliseren van de bijdragen. Met uitzondering van de 
bijdrage voor gezondheidszorg, die in de wet apart is bepaald, werd sinds 1967 de bijdrage 
voor de andere sectoren als één globale bijdrage vastgesteld, waarvan de opbrengst over de 
verschillende sectoren moest worden verdeeld.1196 Deze verdeling werd niet toevertrouwd aan 
het beheerscomité, maar bij wet vastgelegd. In het zelfstandigenstelsel, dat met vergelijkbare 

                                                
1191 Wat wil zeggen dat de verrichting (ontvangst of uitgave) in aanmerking genomen wordt op het moment van 
de betaling (art. 24, § 1 Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid; W. VANDERMEULEN, “Het globaal 
financieel beheer toevertrouwd aan de RSZ”, B.T.S.Z. 1997, 649). 
1192 Art. 59, 12° Arbeidsongevallenwet. 
1193 J. HUYS, “Arbeidsongevallen: wetgeving”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de 

sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die keure, 2001, 573-574. 
1194 Werkgevers die werknemers tewerkstellen die hetzij slechts gedeeltelijk zijn onderworpen aan de RSZ-wet, 
hetzij mijnwerkers of zeelieden ter koopvaardij zijn (art. 59, 1 ° Arbeidsongevallenwet). 
1195 Art. 59, § 1 Arbeidsongevallenwet; J. HUYS, “Arbeidsongevallen: wetgeving”, in D. SIMOENS en J. PUT 
(eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die keure, 2001, 573-579. 
1196 G. VAN LIMBERGHEN, “Financiering van het sociaal statuut der zelfstandigen”, in M. DESPONTIN en 
M. JEGERS (eds.), De sociale zekerheid verzekerd?, Brussel, VUB Press, 1995, 443-483. 
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financiële problemen te maken kreeg als het werknemersstelsel, werd eveneens een Fonds 
voor Financieel Evenwicht opgericht met dezelfde functie als in het werknemersstelsel.1197 

884.  Organisatie Globaal beheer – In 1996 is in de regeling van de zelfstandigen een 
‘Globaal beheer’ ingevoerd naar het model van het werknemersstelsel.1198 In de praktijk 
wijzigde er weinig1199; het beheer van de door de sociale verzekeringsfondsen geïnde 
bijdragen werd toevertrouwd aan het RSVZ en aan het reeds opgerichte algemeen 
beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen.1200 Dit algemeen beheerscomité is 
een sui generis instelling, opgericht bij het toenmalige ministerie van middenstand (nu de 
FOD Sociale Zekerheid), zonder dat het beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid. Het 
sui generis karakter is duidelijk wanneer naar de samenstelling van het beheerscomité wordt 
gekeken, namelijk vijf vertegenwoordigers van de interprofessionele organisaties voor 
zelfstandigen, een vertegenwoordiger van de landbouworganisaties, twee vertegenwoordigers 
van de minister bevoegd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, een leidend ambtenaar van 
het bestuur van het sociaal statuut der zelfstandigen bij de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, de administrateur-generaal van het RSVZ en een vertegenwoordiger 
van zowel de minister van pensioenen als van de minister bevoegd voor sociale zaken. Twee 
raadgevende leden worden benoemd op voordracht van (1) de vereniging van de sociale 
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en (2) het intermutualistisch college. Het gaat hier om 
een bijzondere pariteit: er zijn immers evenveel leden die de zelfstandigen vertegenwoordigen 
als er leden zijn die de betrokken overheidsinstanties vertegenwoordigen. Het beheerscomité 
is dus zowel een overlegorgaan tussen zelfstandigen als tussen de groep van de 
zelfstandigenvertegenwoordigers en de overheid. De aanwezigheid van verscheiden 
overheidsvertegenwoordigers werd gesteund op het feit dat het financieel aandeel van de 
overheid in het sociaal statuut van de zelfstandigen aanzienlijk is.1201 

Het algemeen beheerscomité heeft naast adviserende bevoegdheden een specifieke opdracht 
wat het Globaal beheer betreft, namelijk samen met de minister bevoegd voor het sociaal 
statuut der zelfstandigen het gezag uitoefenen over het globaal financieel beheer van het 
sociaal statuut der zelfstandigen. Dit houdt onder meer in: het beheren en het verdelen van de 
inkomsten van het globaal financieel beheer, het voeren van een globaal thesauriebeheer en 

                                                
1197 Art. 21bis, § 1 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen; F. JANSSENS, “Toepassingsgebied en 
bijdrageregeling werknemers: wetgeving”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de sociale 

zekerheid 1990-1996, Brugge, die keure, 1996, 69-70. 
1198 K.B. 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der 
zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, B.S. 18 november 
1996. J. MORREN, “Toepassingsgebied en bijdrageregeling zelfstandigen: wetgeving”, in D. SIMOENS en J. 
PUT, Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die keure, 2006, 210. 
1199 Het Fonds voor Financieel Evenwicht blijft bijvoorbeeld voortbestaan in het zelfstandigenstelsel (art. 21bis 
Sociaal Statuut Zelfstandigen). 
1200 Art. 107 wet 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, B.S. 9 januari 1993; P. PYPE, “Een 
globaal beheer van het sociaal statuut zelfstandigen”, in INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT (ed.), Tussen 

solidariteit en eigenheid…De toekomst van het sociaal statuut van de zelfstandigen in België en de sociale 

bescherming voor zelfstandigen in de landen van de Europese gemeenschap, Gent, Mys & Breesch, 1994, 263. 
1201 Art. 108 wet 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, B.S. 9 januari 1993; P. PYPE, “Een 
globaal beheer van het sociaal statuut zelfstandigen”, in INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT (ed.), Tussen 

solidariteit en eigenheid…De toekomst van het sociaal statuut van de zelfstandigen in België en de sociale 

bescherming voor zelfstandigen in de landen van de Europese gemeenschap, Gent, Mys & Breesch, 1994, 264. 
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het opvolgen van het geheel van de inkomsten en uitgaven op basis van de gegevens 
afkomstig van de betrokken uitbetalingsinstellingen van het sociaal statuut der 
zelfstandigen.1202 

C. Het socialezekerheidsstelsel van het overheidspersoneel 

885. De financiering van de sociale zekerheid voor overheidspersoneel gebeurt nog steeds 
aan de hand van diverse bijdragen aan verschillende instanties1203, aangevuld door 
overheidsgelden en voor een belangrijk deel door rechtstreekse financiering door de overheid 
als werkgever.1204 Voor ambtenaren die niet tewerkgesteld zijn bij een plaatselijke of 
provinciale overheidsdienst, betaalt de tewerkstellende overheid zelfs de meeste sociale 
uitkeringen. Die ambtenaren hoeven enkel persoonlijke bijdragen te betalen voor de sector 
van de geneeskundige verzorging. Die laatste bijdrage wordt (verhoogd met de 
werkgeversbijdrage) aan de RSZ overgemaakt.1205 De RSZPPO is bevoegd voor het personeel 
van de lokale overheidsdiensten en int bijdragen voor: geneeskundige verzorging en 
invaliditeitsuitkeringen, kinderbijslag, beroepsziekten, pensioenen voor bepaalde overheden, 
loonmatigingsbijdrage en kinderopvang.1206 

§3. Sturing via globaal financieel beheer  

886. Principe – In de vorige paragrafen werd kort stilgestaan bij de organisatie van de 
financiering van de sociale zekerheid en het Globaal beheer van de middelen in het 
werknemers- en zelfstandigenstelsel. Kan de overheid via dit financieel beheer de 
socialezekerheidsinstellingen sturen naar een kwalitatief beheer en een kwalitatieve 
dienstverlening? Via een strikte navolging van de aan het GFB onderliggende ideeën zou een 
dergelijke sturing niet mogelijk zijn: de gelden worden immers verdeeld naar behoefte. De 
uitgaven bepalen wat de OISZ als inkomsten van het GFB ontvangt. Zonder het GFB 
beperkende of van het GFB afwijkende regels, is een sturing via het beheer van de 
socialezekerheidsmiddelen niet mogelijk. Er zijn echter sectorale afwijkende regels die een 
aantal socialezekerheidsinstellingen toch een bepaalde verantwoordelijkheid geeft in de 
financiering van de sociale zekerheid. In een eerste titel wordt gekeken of de OISZ via de 
financiering en het financieel beheer van de sociale zekerheid worden gestuurd, in een tweede 
titel wordt dezelfde vraag gesteld voor de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. 

A. Publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 

887. Impuls – Gaat van de financiering van de sociale zekerheid en het globaal financieel 
beheer van de socialezekerheidsmiddelen een impuls uit tot het nastreven van een kwalitatief 
beheer door de OISZ? Hoewel het voor het bestaan van het GFB in theorie de bedoeling was 

                                                
1202 Art. 111 K.B. 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal 
statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de Wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
B.S. 18 november 1996. 
1203 Overheidspersoneel is bijdrageplichtig aan de RSZ, ten minste voor de gezondheidszorg en afhankelijk van 
de categorie van overheidspersoneel ook voor andere socialezekerheidssectoren (art. 9 e.v. RSZ-besluit). 
1204 Bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
1205 Art. 9, § 1, tweede lid; art. 10, § 1, tweede lid, art. 11, § 2, derde lid en art. 12, § 1, tweede lid RSZ-besluit. 
1206 Art. 1-9 wet 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 6 augustus 1985. 
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dat elke OISZ een sluitende begroting kon voorleggen, resulteerde dat systeem in geldstromen 
tussen de OISZ, waarbij tekorten in de ene OISZ werden opgevuld met overschotten vanuit 
een andere OISZ. Bovendien is de ‘greep’ op de uitgaven door de OISZ beperkt; niet de 
administratiekosten, maar de uitkeringen vormen immers het hoofdbestanddeel van de 
socialezekerheidsuitgaven. 

888. Globaal beheer – Voordat het GFB in de sociale zekerheid werd ingevoerd, werden de 
verschillende socialezekerheidssectoren elk afzonderlijk gefinancierd met specifieke 
sectorgebonden inkomsten, waardoor sectorale tekorten dan wel overschotten ontstonden. Het 
herstellen van het sectoraal financieel evenwicht gebeurde via transfers en leningen (onder 
meer door het Fonds voor Financieel Evenwicht). Het GFB betekent voor de sociale 
zekerheid als systeem een grotere transparantie, doelmatigheid en rendement van de 
geldstromen: er moeten geen transfers en leningen tussen de OISZ meer op gang worden 
gebracht en de geldstromen vloeien op een transparantere wijze door het 
socialezekerheidslandschap.1207 Waar vroeger de OISZ zelf instonden voor het innen en 
beheren van de middelen, ontvangen zij nu – op basis van hun uitgaven – de nodige 
budgetten. De efficiëntie van het systeem werd hierdoor verbeterd. 

Toch is een impuls naar kwalitatief beheer door het GFB onlogisch, in elk geval ten aanzien 
van de afzonderlijke OISZ. Waar voorheen via transfers en leningen tekorten moesten worden 
opgevangen, wordt nu de OISZ de nodige budgetten verschaft, wat inhoudt dat de financiële 
verantwoordelijkheid van de sectorale beheerscomités en de administrateurs-generaal van de 
afzonderlijke OISZ wordt beperkt. Waar vroeger de jure de verantwoordelijkheid bij de OISZ 
lag, maar de facto de sectorale tekorten werden opgevuld door intersectorale geldstromen, ligt 
vandaag de verantwoordelijkheid voor de volledige financiering bij de RSZ Globaal 
Beheer.1208 In geval van thesaurietekorten moet niet de betreffende OISZ maar de RSZ 
Globaal Beheer op zoek gaan naar bijkomende financiering. Het feit dat tekorten gedragen 
worden door het GFB en dat overschotten terugvloeien naar het FGB beperkt de druk om een 
zuinig beheer te voeren. Het GFB draagt dus bij tot een geïntegreerd, doorzichtig en efficiënt 
beheer van de middelen van de sociale zekerheid. Het is een systeem dat bovendien kan 
rekenen op schaalvoordelen, maar voor een responsabilisering van de individuele OISZ zorgt 
het niet. Net om de sectorale verantwoordelijkheid te herstellen, heeft de NAR voorgesteld 
een sectoraal financieel evenwicht te organiseren.1209 Bovendien lijkt de druk van een 
stijgende begroting, waarin de afzonderlijke socialezekerheidssectoren gespecificeerd zijn, 
even groot als voor het bestaan van het GFB toen er met afzonderlijke rekeningen gewerkt 
werd. 

889. Reserves – Het is in principe uitgesloten dat in het kader van het GBF de OISZ nog 
financiële reserves opbouwen; de overschotten vloeien immers terug naar het GFB. De 
reserves reeds opgebouwd voor het ontstaan van het GFB – en de interesten – blijven wel 
behouden door de OISZ. Het is vreemd dat in een systeem van Globaal beheer waarbij 

                                                
1207 Dit waren ook de vooropgestelde doelstellingen van het GFB (wetsontwerp houdende sociale bepalingen, 
Parl. St. Senaat, 1993-94, nr. 980/1, 2). 
1208 F. JANSSENS, “Toepassingsgebied en bijdrageregeling werknemers: wetgeving”, in D. SIMOENS en J. 
PUT (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1990-1996, Brugge, die keure, 1996, 34-37; W. 
VANDERMEULEN, “Het globaal financieel beheer toevertrouwd aan de RSZ”, B.T.S.Z. 1997, 647. 
1209 NATIONALE ARBEIDSRAAD, advies van 1987, geciteerd door E. ARCQ en P. BLAISE, “Politieke 
geschiedenis van de sociale zekerheid in België”, B.T.S.Z. 1998, 335. 



 427 

voldaan wordt aan de behoeften van de instellingen, toch nog de mogelijkheid wordt gegeven 
om grote budgetten in eigen beheer te houden; budgetten die de OISZ niet meer nodig hebben 
en budgetten die zij kunnen – en zelfs moeten – ontlenen aan het GFB bij tekorten.1210 Dit 
moet op een soepele en snelle wijze kunnen gebeuren, zonder dat telkens toelating moet 
worden gevraagd.1211 Nadeel voor de OISZ is enerzijds dat er geen interesten betaald worden 
op deze lening en anderzijds dat de reserves niet langdurig belegd kunnen worden.1212 
Daarnaast kunnen reserves ook definitief worden overgedragen aan het GFB1213, volgens de 
procedure die bij overdracht naar het fonds voor financieel evenwicht van de sociale 
zekerheid gold. Om een draagvlak voor het GFB te vinden bij de beheerscomités en de 
administrateurs-generaal van de OISZ was de beslissing om de OISZ het beheer over hun 
opgebouwde reserves te laten behouden misschien wel nodig. Een maatschappelijk draagvlak 
zal hierdoor niet worden gevonden. 

890. Beperkte sturing – De hierboven vermelde leningen van de OISZ aan de RSZ Globaal 
Beheer zijn nodig aangezien de RSZ Globaal Beheer niet over onbeperkte budgetten beschikt. 
Hoewel het principe van het GFB is dat de financiering van de OISZ gebeurt op 
thesauriebasis is het niet noodzakelijk zo dat de RSZ Globaal Beheer over voldoende 
middelen beschikt om deze vergoedingen uit te keren. Via groei- of uitgavennormen wordt 
het budget van de sociale zekerheid immers beperkt. De uitgavennorm beïnvloedt de opmaak 
van het jaarlijkse budget voorzien voor de sociale zekerheid. Dit budget is de ‘enveloppe’ die 
aan de sociale zekerheid wordt gegeven; meer dan wat er in die enveloppe zit, kan er niet 
worden uitgegeven in het komende jaar. Zijn er meer uitgaven dan dient de RSZ Globaal 
Beheer op zoek te gaan naar financieringsbronnen, zoals leningen bij de andere OISZ. 

891. Algemene groeinorm – De algemene afwijking houdt in dat vanaf 1996 de globale reële 
groei van de uitgaven jaarlijks beperkt wordt door een bij wet vastgelegde norm die enerzijds 
rekening houdt met de invloed van de demografische ontwikkeling, de evolutie van de 
arbeidsmarkt en de economische groei en anderzijds de levensvatbaarheid van het stelsel op 
korte en middellange termijn verzekert.1214 Dit komt er de facto op neer dat er vanuit een 
ander uitgangspunt naar de financiering van de sociale zekerheid wordt gekeken. Hoewel een 
keer het budget vaststaat wel wordt gekeken naar de uitgaven om de budgetbepaling van de 
verschillende deelsectoren te bepalen, wordt toch vertrokken van één bedrag, de 
uitgavennorm, waarboven de kost van de sociale zekerheid niet mag uitkomen. De sociale 
zekerheid wordt op die manier opnieuw als fonds bekeken, dat kan worden verdeeld. De 
keuze voor de terugbetaling door de Staat van de uitgaven van de OISZ kan dan wel de 
kwaliteit en de toegankelijkheid van de dienstverlening ten goede komen; er zijn hier geen 
prikkels voor het zoeken naar efficiëntie in de dienstverlening. Wanneer uitgegaan wordt van 
een budget waaraan de uitgaven worden aangepast, is er een impuls efficiënt te werken, maar 

                                                
1210 De RSZ Globaal Beheer kan leningen aangaan bij de (reserves van de) OISZ om het GFB te financieren; 
deze leningen worden renteloos terugbetaald (art. 39bis, § 2 Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid). De 
OISZ is verplicht een lening te verschaffen indien de RSZ hierom verzoekt. 
1211 K.B. 18 mei 1998 tot uitvoering van artikel 39bis, § 2, derde lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de 
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, B.S. 17 juli 1998. Dit K.B. bepaalt de hoogte 
van de reserves die de verschillende OISZ ter beschikking van leningen voor het GFB moeten houden.  
1212 W. VANDERMEULEN, “Het globaal financieel beheer toevertrouwd aan de RSZ”, B.T.S.Z. 1997, 637-638. 
1213 Art. 29bis, § 2 Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid. 
1214 Art. 11 wet 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, B.S. 31 maart 1994; W. VAN EECKHOUTTE, 
Compendium socialezekerheidsrecht, band 1, Mechelen, Kluwer, 2006-07, 455. 
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dreigt er gevaar voor een gebrek aan toegankelijkheid door middel van risicoselectie en voor 
een gebrek aan kwaliteit1215, continuïteit in de dienstverlening en (beleidsbeslissingen 
omtrent) de verbetering van het sociaal statuut van werknemers en/of zelfstandigen. 

892. Bijzondere uitgavennorm – Voor de vergoeding van geneeskundige verzorging en de 
medische kosten in de ziekteverzekering, een sector die noodzaakt tot een financiële 
beperking van de kosten, geldt een begrotingsnorm als financieringsbasis.1216 In het 
Generatiepact is een nieuw financieringsmechanisme voor de gezondheidszorg 
opgenomen.1217 Vanaf het boekjaar 2008 zal het GFB de bijdrage aan de ziekteverzekering 
jaarlijks beperken tot de bijdrage van het vorige jaar, verhoogd met het stijgingspercentage 
van de reëel geïnde sociale bijdragen.1218 Dat wil zeggen dat het aandeel van de 
gezondheidszorg in de uitgaven van de RSZ Globaal Beheer constant blijft. Het is een 
logische wijziging aangezien de gezondheidszorg een universele zorg geworden is, die niet 
langer (louter) gedragen kan worden door het GFB van het werknemers- en het 
zelfstandigenstelsel.1219 Indien de bijdrage van het globale beheer beperkt wordt op het niveau 
van het voorafgaande boekjaar en deze minder bedraagt dan de uitgaven voor geneeskundige 
verzorging van hetzelfde boekjaar, ontstaat een nieuwe financieringsbehoefte. Is dat het geval, 
dan wordt voor de gezondheidszorg rechtstreeks voorzien in een alternatieve financiering, wat 
neerkomt op een verhoging van de ‘eigen ontvangsten’ en wat opnieuw kadert binnen het 

                                                
1215 K. KESTELOOT en M. MARCHAND, “Hervormingsvoorstellen in de gezondheidszorg: een micro-
economische benadering”, in M. DESPONTIN en M. JEGERS (eds.), De sociale zekerheid verzekerd?, Brussel, 
VUB Press, 1995, 391-395. 
1216 Art 40, § 1, tweede lid Ziekteverzekeringswet; W. VAN EECKHOUTTE, Compendium 

socialezekerheidsrecht, band 1, Mechelen, Kluwer, 2006-07, 455-456. De bijzondere uitgavennorm betreft een 
beperking op de begroting van de ziekteverzekering. Wanneer de globale jaarlijkse begrotingsdoelstellingen van 
de ziekteverzekering worden goedgekeurd, moet het RIZIV rekening houden met de bij wet vastgestelde reële 
groeinorm van de uitgaven voor de geneeskundige verzorging. Voor het jaar 2005 wordt de globale jaarlijkse 
begrotingsdoelstelling vastgesteld op 16.257.831000 €. Vanaf 2005 wordt dit bedrag jaarlijks verhoogd met een 
reële groeinorm van 4,5 % ten opzichte van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van het vorige jaar, 
alsmede met de te verwachten stijging van het gezondheidsindexcijfer in het betrokken begrotingsjaar. 
1217 Art. 24 e.v. Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid (Wet 23 december 2005 betreffende het 
Generatiepact, B.S. 30 december 2005, err. B.S. 31 januari 2006). 
1218 Er wordt hier vanzelfsprekend rekening gehouden met de werkelijk geïnde bijdrageontvangsten. Elke 
verhoging van een bijdragepercentage of invoering van een nieuwe bijdrage tijdens een boekjaar zou bijgevolg 
het stijgingspercentage van de bijdragen van het boekjaar doen toenemen. Daarnaast, maar in omgekeerde 
richting, zou een verhoging van de bijdrageverminderingen die de werkgevers en de werknemers tijdens een 
boekjaar worden toegekend het stijgingspercentage van de bijdragen van het boekjaar dus doen afnemen. Er 
wordt daarenboven gepreciseerd dat rekening wordt gehouden met de beschikbare ontvangsten, waarmee wordt 
bedoeld de ontvangsten verminderd met de bijzondere toewijzingen zoals de toewijzingen bestemd voor de 
financiering van de sociale Maribel (wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende 
het generatiepact (1) met het oog op de invoering van een nieuw financieringssysteem voor de ziekteverzekering, 
Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2597/ 001). 
1219 Een afwijking van het principe van aanpassing van het verschuldigd bedrag aan het stijgingspercentage van 
de werkelijk geïnde en beschikbare bijdragen is voorzien. Indien de regering maatregelen zou nemen om de 
bijdragen te verhogen om nieuwe initiatieven te financieren, zou deze verhoging immers gevolgen hebben op het 
stijgingspercentage van de bijdragen, zonder dat de Regering hieraan gevolgen wil verbinden voor de begroting 
van de ziekteverzekering. Het zal bijgevolg mogelijk zijn, bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit, 
een deel van het bedrag verschuldigd in het kader van het nieuw financieringsmechanisme te annuleren om de 
gevolgen van de beslissing op het stijgingspercentage van de bijdragen te neutraliseren. Bovendien wordt het 
mogelijk om via een besluit overlegd in de ministerraad het groeipercentage van de bijdragen te corrigeren om 
zo de negatieve impact van een wijziging van het beleid op dit groeipercentage te vermijden. Deze wijzigingen 
aan het GFB werden zowel in het werknemers- als in het zelfstandigenstelsel doorgevoerd. 
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universeel karakter dat het stelsel van de geneeskundige verzorgingen heeft verworven.1220 
Indien de budgettaire doelstelling niet wordt gehaald, kunnen ook de stelsels van het GFB 
bijdragen in een nog te bepalen percentage.1221 Deze aanvullende financiering zal evenwel 
niet dienen als tegemoetkoming om een eventuele overschrijding van de globale 
begrotingsdoelstelling te dekken. Aangezien de regering een vetorecht heeft met betrekking 
tot de begroting van de gezondheidszorg, stelt de Nationale Arbeidsraad terecht dat de 
verantwoordelijkheid bij een dergelijke overschrijding niet uitsluitend het Globaal beheer (in 
het werknemers- en het zelfstandigenstelsel), maar ook bij de regering moet worden gelegd. 
Feit blijft evenwel dat deze regelgeving de verantwoordelijkheid van de Staat voor het 
financieel evenwicht van de ziekteverzekering (wettelijk) erkent. 

893. Specifieke begrotingsprocedure – Groeinormen of uitgavennormen op zich zijn 
onvoldoende. De groeinorm gaat daarom gepaard met een strikte begrotingsprocedure1222 en 
het invoeren van correctiemechanismen, zoals deze verplicht opgenomen in de 
overeenkomsten van de akkoordencommissies, in geval van (risico op) beduidende 
overschrijding.1223 De uitwerking van de begroting voor gezondheidszorg gaat in het 
algemeen uit van een onderzoek van de financiële middelen die door de sector voor het 
volgende begrotingsjaar onontbeerlijk worden geacht. Deze opdracht komt toe aan de 
akkoorden- en overeenkomstencommissies binnen het RIZIV. De ramingen van de behoeften 
moeten in een budgettaire werkelijkheid – dus rekening houdend met onder meer de 
groeinorm – kaderen. Het Verzekeringscomité formuleert op basis hiervan een globaal 
voorstel met daarin de doelstellingen per sector. Het geeft het voorstel door aan de Algemene 
raad1224 en de Commissie voor begrotingscontrole. Rekening houdende met dit voorstel keurt 
de Algemene raad de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling goed, die het maximum 
bedraagt dat in de loop van het volgende begrotingsjaar mag worden uitgegeven. De 
vertegenwoordigers van de regering in deze Algemene raad beschikken over een vetorecht 
wanneer gestemd wordt over de voorstellen in verband met de globale begrotingsdoelstelling 

                                                
1220 Want vanaf 2008 is iedereen, ongeacht of hij nu werknemer, zelfstandige, ambtenaar of persoon ten laste van 
één van hen is, gelijk voor het stelsel van de geneeskundige verzorging. De beperking van de ‘grote risico’s’ 
voor zelfstandigen werd afgeschaft (wet van 21 december 2007 tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 
houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen, B.S. 28 december 2007). 
1221 Art. 24-25 Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid; verslag namens de commissie van sociale zaken bij 
het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (1) met het oog op 
de invoering van een nieuw financieringssysteem voor de ziekteverzekering, Parl. St. Kamer, 2005-06, nr. 
2597/002, 3; advies nr. 1559 van de Nationale Arbeidsraad van 2 mei 2006, http://www.cnt-
nar.be/ADVIES/advies-1559.pdf. 
1222 K.B. 17 september 2005 tot wijziging, met betrekking tot de vaststelling van de begroting voor 
geneeskundige verzorging, de opdrachten van de Commissie voor begrotingscontrole en de documenten met 
betrekking tot afsluiting van de rekeningen, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, B.S. 23 september 2005. 
1223 F. PRAET en L. MAROY, “Ziekteverzekering. Gezondheidszorg: wetgeving”, in D. SIMOENS en J. PUT 
(eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die keure, 2001, 398-399. 
1224 Sinds de hervorming door de wet Moureaux wordt de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV 
overkoepeld door een Algemene raad, die voor het algemene beheer en het financiële en budgettaire beheer van 
deze verzekering instaat. Hierin zetelen, met stemgerechtigde inspraak, vertegenwoordigers van de regering, 
representatieve werkgevers- en zelfstandigenorganisaties, representatieve werknemersorganisaties en 
verzekeringsinstellingen van het wettelijke stelsel van de geneeskundige verzorging; wet 15 februari 1993 tot 
hervorming van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- 
en invaliditeitsverzekering, B.S. 6 maart 1993. 
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en de algemene richtsnoeren op politiek vlak. Gebeurt deze mededeling niet tijdig, dan dient 
de Algemene raad zelf de globale en partiële begrotingsdoelstellingen te formuleren. Bij niet-
goedkeuring gebeurt de vaststelling van de begroting door de ministerraad.1225 

894. Paritair beheer: versterking en verzwakking – De responsabilisering van het systeem en 
de deresponsabilisering van de OISZ hebben als tegenhanger de versterking en de 
verzwakking van het paritair beheer van de OISZ. Enerzijds wordt de financiële 
verantwoordelijkheid van de beheerscomités van de afzonderlijke OISZ beperkt door het 
GFB, wat een verdergaande verzwakking van deze paritaire comités betekent. Anderzijds zou 
het GFB het evenwicht ten aanzien van de private partners herstellen: in de OISZ hebben de 
beheerscomités dan wel over de jaren heen hun bevoegdheden verminderd gezien, in de 
nieuwe beheerscomités opgericht rond het GFB in het werknemers- en het 
zelfstandigenstelsel, hebben zij een bijzondere verantwoordelijkheid in de financiering van de 
sociale zekerheid en de verdeling van de middelen over de verschillende sectoren. Deze 
versterking van het paritair beheer moet evenwel worden gerelativeerd: het gaat om een 
bijzonder comité dat niet uit twee partijengroepen, maar tripartiet – en voor de zelfstandigen 
nog ruimer – is samengesteld; naast de traditionele vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers zetelen ook vertegenwoordigers van de overheid in dit beheerscomité. Volledig 
terecht, maar het beperkt natuurlijk wel de macht die – zogezegd – wordt teruggegeven aan de 
private partners. Meer nog, de overheid beschikt over een vetorecht in dit beheerscomité van 
de sociale zekerheid, zodat van een versterking van de bevoegdheid van het paritair beheer 
geen sprake lijkt te zijn. Hoewel het de mogelijkheid heeft een echt beleidsorgaan te vormen 
omwille van de tripartiete samenstelling, blijft dit in de praktijk uit. VANDERVORST wijdt dit 
voornamelijk aan de onvoldoende hoge functies van de vertegenwoordigers, het hoge verloop 
van de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en de overheid, het onduidelijke 
mandaat van de vertegenwoordigers en het vetorecht van de overheidsvertegenwoordiger.1226 

Als er toch niet geopteerd werd voor een strikt paritair beheer van het beheerscomité van de 
sociale zekerheid, is het onlogisch dat de administrateurs-generaal van de OISZ geen plaats 
binnen dit beheerscomité gekregen hebben. Dit is des te opmerkelijker nu dit wel het geval is 
voor de administrateur-generaal van het RSVZ in het algemeen beheerscomité van het 
zelfstandigenstelsel, waarbij wel moet worden opgemerkt dan dit beheerscomité in het 
zelfstandigenstelsel enerzijds niet dezelfde bevoegdheid heeft als dat in het werknemersstelsel 
en anderzijds bestaat uit heel wat meer ‘partijen’. En de administrateurs-generaal zijn dan wel 
geen lid van het beheerscomité van de sociale zekerheid, zij hebben ook in het 
werknemersstelsel een formele rol gekregen in het Globaal beheer. Artikel 8ter Wet Paritair 
Beheer voorziet in de oprichting van een adviescomité dat is samengesteld uit de leidende 
ambtenaren van de door de Koning aangewezen openbare instellingen voor sociale zekerheid, 
of hun vertegenwoordigers, alsook uit een vertegenwoordiger van de FOD Sociale Zekerheid. 
Dit comité voor advies staat het beheerscomité van de sociale zekerheid bij in de uitvoering 

                                                
1225Art. 38-39 Ziekteverzekeringswet; J. DE COCK en L. MAROY, “Verzekering geneeskundige verzorging: 
wetgeving en rechtspraak”, in J. PUT, D. SIMOENS en E. ANKAERT (eds.), Ontwikkelingen van de sociale 

zekerheid 2001-2006, Brugge, die keure, 2006, 313-314; F. PRAET en L. MAROY, “Ziekteverzekering, tak 
geneeskundige verzorging: wetgeving”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de sociale 
zekerheid 1990-1996, Brugge, die keure, 1996, 401-405; G. VAN GORP, “De bijzondere machten in de 
socialezekerheidswetgeving en meer bepaald in de verzekering voor geneeskundige verzorging”, B.T.S.Z. 2006, 
261-263. 
1226 P. VANDERVORST, “Le coeur d’hybride”, B.T.S.Z. 1997, 363-364. 
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van zijn opdracht. Hoewel zij formeel een adviserende bevoegdheid heeft gekregen, lijkt er in 
de praktijk geen bijzondere rol weggelegd voor dit adviserend comité.1227 

De bevoegdheid van het RIZIV om de begrotingsnorm van het volgende jaar vast te leggen 
voor de ziekteverzekering is eveneens door het vetorecht van de regeringsvertegenwoordigers 
dermate beperkt dat ook hier niet kan worden gesproken van een versterking van (het paritair 
beheer van) de OISZ. 

B. Privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 

1. Algemeen 

895. Principe – De privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen zijn uitvoerings- en 
uitbetalingsinstellingen van de wettelijke sociale zekerheid. Zij dienen de middelen bestemd 
voor de sociaal verzekerden aan de rechthebbenden te bezorgen. Zij dragen geen financiële 
verantwoordelijkheid voor een financieel evenwicht van hun socialezekerheidssector, laat 
staan voor de sociale zekerheid in zijn geheel. Een uitzondering moet worden gemaakt voor 
de ziekenfondsen en de arbeidsongevallenverzekeraars. De ziekenfondsen hebben een 
bijzondere (deel)verantwoordelijkheid in de financiering van de ziekteverzekering, hetgeen 
als één van de kostenbeperkende maatregelen ten aanzien van de ziekteverzekering werd 
ingevoerd. De arbeidsongevallenverzekeraars zijn als commerciële verzekeraars 
verantwoordelijk voor de financiering van de arbeidsongevallenverzekering ten aanzien van 
de aangesloten werkgevers. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier louter om de financiering 
van de uitkeringen van de wettelijke sociale zekerheid, die worden uitbetaald door de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen en niet om de administratie- en 
werkingskosten van deze instellingen. Dat komt in een volgende afdeling aan bod. 

896. Geen subsidiëring – De socialezekerheidsinstellingen hebben niet de vrijheid om al dan 
niet in te gaan op de middelen, die hen worden verschaft door de overheid, om de aan de 
rechthebbende sociaal verzekerden uit te keren. Deze vrijheid is een noodzakelijke 
voorwaarde om van subsidiëring sensu stricto te kunnen spreken.1228 Zolang zij de sociale 
zekerheid uitvoeren, dienen zij via deze gelden – deels gefinancierd door de overheid – de 
uitkeringen te betalen. Indien een uitvoeringsinstelling van de sociale zekerheid niet langer 
deelneemt aan de uitvoering van haar taak binnen de sociale zekerheid, verliest zij immers 
haar statuut als uitvoeringsinstelling. 

2. Ziekenfondsen 

897. Historisch – Tot 1944 werd de ziekteverzekering op vrijwillige basis georganiseerd en 
droegen de ziekenfondsen zelf een financiële verantwoordelijkheid die inhield dat zij moesten 
zorgen voor een financieel evenwicht tussen de uitgaven en de bijdragen van de leden, 
eventueel aangevuld met de overheidstoelagen, die op dat moment als subsidies 

                                                
1227 J. VAN LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE en D. 
VOORHOOF (eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 109. 
1228 M. JACOBS, Subsidieovereenkomsten, Amsterdam, Elsevier, 1999, 40. 
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gekwalificeerd konden worden.1229 Door het betrekken van de ziekenfondsen in de wettelijke 
(verplichte) ziekteverzekering, als onderdeel van de sociale zekerheid, werden de 
ziekenfondsen privaatrechtelijke uitvoeringsinstellingen van de ziekteverzekering (sociale 
zekerheid). De overheid die werd de financiële verantwoordelijke voor de ziekteverzekering. 

898. ZIV-wet 1963 – Toch voorzag de wetgever nog in de financiële verantwoordelijkheid 
van de ziekenfondsen. Artikel 128 ZIV-wet 1963 bepaalde dat aan de landsbonden een 
vastgesteld pakket aan financiële middelen zou worden toegekend door het RIZIV op basis 
van de bijdragen die door hun leden waren betaald en dat zij daarmee alle wettelijke prestaties 
aan hun leden moesten bekostigen. Hierdoor werd een verzekeringsinstelling met relatief 
meer leden met lagere inkomens (en dus met lagere socialezekerheidsbijdragen) en met 
relatief hogere ziektekosten1230, financieel sterk benadeeld. Werden zij geconfronteerd met 
een tekort, dan moesten zij hun reserves aanspreken, dan wel bijkomende voordelen 
verminderen of een bijkomende bijdrage van hun leden vragen. De ZIV-wet van 1963 legde 
dus duidelijk een financiële verantwoordelijkheid voor de ziekteverzekering bij de 
ziekenfondsen. Alleen is deze bepaling nooit uitgevoerd, omdat er een brede consensus was 
over de onrechtvaardigheid van deze situatie. In werkelijkheid ontvingen de landsbonden 
voorschotten van het RIZIV naar hun uitgavenbehoeften. De reden waarom ziekenfondsen 
verzekeringsinstellingen (VI) werden genoemd was dus onbestaand, toch in de uitvoering van 
de wettelijke sociale zekerheid. Zij waren in de praktijk net zoals de andere sectorale 
meewerkende privaatrechtelijke instellingen, uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid.  

Voor de kostprijs van de ziekteverzekering was deze situatie problematisch: de landsbonden 
kregen voorschotten van het RIZIV, berekend op basis van hun uitgaven (en het aandeel 
hiervan binnen de totale uitgaven), wat inhield dat hoe meer werd uitgegeven, hoe meer 
voorschotten betaald werden. Dit was een praktijk die niet meteen de efficiëntie van de 
ziekenfondsen stimuleerde of de aandacht voldoende op het binnen de perken houden van de 
medische kosten vestigde.1231 

899. Nieuwe responsabilisering – Dit systeem wijzigde vanaf 1995; het koninklijk besluit van 
12 augustus 19941232 voorzag in een responsabiliseringssysteem van de ziekenfondsen, dat 
ook in de praktijk voor een gedeelde financiële verantwoordelijkheid voor de financiering van 
de kosten van de ziekteverzekering zou (moeten) zorgen. Hierdoor wijzigde de financiële 
verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen en landsbonden, oorspronkelijk een – de jure – 

                                                
1229 Zo werden subsidies verleend aan de ziekenfondsen door gemeente- en provinciebesturen (K. 
VERAGHTER, “Waarom zijn de Belgische, Duitse en Nederlandse ziekenfondsen en ziektekostenverzekering 
zo verschillend? Een historische vergelijking”, B.T.S.Z. 2003, 39, 41 en 43). 
1230 Het verband tussen de socio-economische situatie en de gezondheidstoestand is aangetoond (S. CALLENS 
en J. PEERS, Organisatie van de gezondheidszorg, Antwerpen, Intersentia, 2003, 317). 
1231 J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 503; 
P. COMMEYNE, “De financiële verantwoordelijkheid van de mutualiteiten in de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering tussen 1945 en 1987”, Vl. T. Gez. 1988, 401-414; S. CALLENS en J. PEERS, 
Organisatie van de gezondheidszorg, Antwerpen, Intersentia, 2003, 317. 
1232 K.B. 12 augustus 1994 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van 
de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 31 augustus 1994. Vervangen door: K.B. 29 oktober 2001 houdende 
vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor 
geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 10 
november 2001.  
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volledige verantwoordelijkheid voor het verschil tussen de totale ontvangsten en de totale 
uitgaven inhield, grondig.1233 Vanaf 1995 werd financiële verantwoordelijkheid van de 
ziekenfondsen op een andere manier gemeten; niet meer via het verschil tussen inkomsten en 
uitgaven, maar via de vergelijking van hun inkomstenaandeel in de globale 
begrotingsdoelstelling met hun werkelijke uitgaven. Het pakket van financiële middelen 
wordt aan de landsbonden toegekend op basis van twee verdeelsleutels. De eerste wordt 
gevormd door de uitgaven van de landsbonden in het verleden en wordt toegepast op 
(oorspronkelijk 90 % en geleidelijk gebracht op) 60 % van het budget.1234 Voor het resterende 
percentage wordt een ‘normatieve’ verdeelsleutel gehanteerd, die rekening houdt met de te 
verwachten en aanvaardbare ziektekosten van hun leden (specifieke risicoportefeuille)1235 en 
die vastgesteld wordt door de Algemene raad van het RIZIV – en dus niet bij wet – na advies 
van het verzekeringscomité, op basis van parameters die door universitaire teams werden 
bepaald.1236  

Privaatrechtelijke verzekeraars die de financiële gevolgen van hun beleid logischerwijze zelf 
dragen, hebben in hun aanvaardings- en weigeringsbeleid een instrument van 
kostenbeheersing. In de sociale zekerheid is dergelijke risicoselectie in principe uitgesloten, 
gelet op het feit dat het om een grondwettelijk gewaarborgde universele dienst gaat. Daarom 
is het noodzakelijk dat in de financiering rekening wordt gehouden met de door de 
verschillende ziekenfondsen ‘sociaal verzekerde’ risico’s.1237 Het inkomstenaandeel van elk 
ziekenfonds is het resultaat van de toepassing van deze twee verdeelsleutels. Opmerkelijk feit 
is dat de sociale programmawet van 25 januari 1999 de Koning de bevoegdheid heeft gegeven 
om op voorstel van de Algemene raad af te wijken van de voorziene verdeelsleutel1238, iets 
wat VAN LANGENDONCK meer ‘arrangement dan wettelijke regeling’ noemt.1239 

900. Financiële verantwoordelijkheid – De ziekenfondsen zijn verantwoordelijk voor de 
tekorten, de mali. De (hoogte van de) tekorten hangen zowel af van de hoogte van het 
inkomstenaandeel, als van de (deugdelijke) besteding van deze inkomsten. De 

                                                
1233 F. PRAET en L. MAROY, “Ziekteverzekering. Gezondheidszorg: wetgeving”, in D. SIMOENS en J. PUT 
(eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die keure, 2001, 351. 
1234 Art. 196, § 1 en § 5 Ziekteverzekeringswet; K.B. 10 april 2000 tot verlenging van de tijdschema's bedoeld in 
artikel 196, § 1, en in artikel 198, § 2 en § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, B.S. 10 mei 2000. 
1235 Het probleem was dat de regeling slechts een vage aanduiding van de parameters omvat waarop de 
normatieve verdeelsleutel moet gebaseerd zijn, en dus geen sluitende regeling van de financiële 
verantwoordelijkheid verschaft. Dit is rechtgezet door het Koninklijk Besluit van 10 juni 1996 waarin deze 
verdeelsleutels meer nauwkeurig en op wiskundige formules gebaseerd zijn (K.B. 10 juni 1996 tot vastlegging 
van de normatieve verdeelsleutel ter opsplitsing van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging onder de verzekeringsinstellingen [voor de jaren 1995, 1996 en 
1997], B.S. 3 augustus 1996). 
1236 Art. 196, § 5 Ziekteverzekeringswet. 
1237 J. KESENNE, J. HERMESSE en R. SOETE, “Financiële verantwoordelijkheid: een regeling voor de 
toekomst”, in LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (ed.), De mutualiteit vandaag en 

morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, 374. 
1238 Art 196, § 6 Ziekteverzekeringswet. 
1239 J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 504-
505; F. PRAET en L. MAROY, “Ziekteverzekering. Gezondheidszorg: wetgeving”, in D. SIMOENS en J. PUT 
(eds.),Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die keure, 2001, 351-353; F. PRAET en L. 
MAROY, “Ziekteverzekering, tak geneeskundige verzorging: wetgeving”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), 
Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1990-1996, Brugge, die keure, 1996, 336-337. 
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verantwoordelijkheid in de financiering van de ziekteverzekering geeft de ziekenfondsen een 
bijzondere positie ten opzichte van de andere privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. 
Zij hebben een financieel belang bij een behoorlijke besteding van de gelden van de 
ziekteverzekering en tekorten moeten (gedeeltelijk) zelf worden bijgepast. Tegenover de 
verantwoordelijkheid voor de tekorten staat dat de ziekenfondsen (een deel van) de boni 

kunnen behouden. 

901. Afgezwakte nieuwe responsabilisering – Deze responsabilisering is evenwel een 
afgezwakte vorm van de in 1963 bedoelde, maar nooit uitgevoerde responsabilisering. Een 
eerste beperking van de financiële verantwoordelijkheid ligt in het feit dat voor een boekjaar 
de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling geheel of gedeeltelijk wordt overschreden ten 
gevolge van ernstige of uitzonderlijke onvoorziene gebeurtenissen of van beslissingen van de 
overheid, die een verhoging van de uitgaven tot gevolg hebben die niet voorzien was in de 
begrotingsdoelstelling. In dat geval kan de Algemene raad beslissen die niet voorziene 
uitgaven te neutraliseren bij het vaststellen van de financiële verantwoordelijkheid.1240 De 
rechtstreeks door het RIZIV gedane uitgaven worden eveneens geneutraliseerd met 
betrekking tot de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen.1241 

Een volgende beperking van de verantwoordelijkheid is hiermee verwant. In artikel 197, § 4 
van de Ziekteverzekeringswet wordt bepaald dat als – na de toepassing van de eventuele 
neutralisering van bepaalde uitgaven – de globale begrotingsdoelstelling (gezamenlijk voor 
alle ziekenfondsen en landsbonden) met meer dan 2 % is overschreden, het mali van elk 
ziekenfonds wordt beperkt tot 2 % van het begrotingsaandeel van dat ziekenfonds, tenzij het 
geboekte uitgavenniveau significant groter is dan het gemiddelde uitgavenniveau.1242  

Daarnaast dienen de ziekenfondsen vandaag de tekorten slechts voor een beperkt percentage 
zelf aan te vullen (25 %); ook de overschotten zullen zij slechts voor 25 % in hun 
reservefonds kunnen bewaren. Het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk zijn, blijft zoals 
vroeger te financieren uit hun reserves of eventueel door een bijzondere bijdrage te vragen 
van hun leden.1243 Er kunnen ook gelden van het aanvullend stelsel naar het verplicht stelsel 
van een ziekenfonds vloeien; omgekeerd is dit – logischerwijze – verboden.1244 Om er zeker 
van te zijn dat tekorten kunnen worden gedragen, werden de ziekenfondsen vanaf 1997 
verplicht om een bijzonder bijdrage per gerechtigde te innen, bestemd voor het bijzondere 
reservefonds, waarin minstens 4,46 € per gerechtigde moet gestort zijn.1245 

                                                
1240 Art. 197, § 3 Ziekteverzekeringswet. 
1241 Art. 197, §3bis Ziekteverzekering. 
1242 Wet 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, B.S. 22 februari 2002; 
CONTROLEDIENST VOOR ZIEKENFONDSEN EN LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN, 
Jaarverslag 2005, Brussel, CVZ, 38-39; F. PRAET en L. MAROY, “Ziekteverzekering, tak geneeskundige 
verzorging: wetgeving”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1990-1996, 
Brugge, die keure, 1996, 338-339. 
1243 Art. 198, § 3 Ziekteverzekeringswet. 
1244 K. VERAGHTER, “Waarom zijn de Belgische, Duitse en Nederlandse ziekenfondsen en 
ziektekostenverzekering zo verschillend? Een historische vergelijking”, B.T.S.Z. 2003, 52. 
1245 Het reservefonds wordt gefinancierd door een deel van de boni, 80 % van de interesten van de in het fonds 
gestorte boni, bijdragen van de gerechtigden en eigen stortingen door het ziekenfonds (art. 199, § 2 en § 3 
Ziekteverzekeringswet). 
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902. Uitgeholde financiële verantwoordelijkheid – Deze verantwoordelijkheid van de 
ziekenfondsen in de financiering van de ziekteverzekering wordt in de praktijk uitgehold. Het 
systeem van de responsabilisering is bijzonder ingewikkeld en vraagt een enorme 
administratie zonder dat het een bijzonder resultaat lijkt op te leveren: zo worden in de 
praktijk quasi alle uitgaven van de ziekenfondsen terugbetaald1246, wat niet wegneemt dat er 
bepaalde incentives uitgaan van deze bepalingen voor uitgavencontrole of bijzondere 
aandacht voor toezicht op de kwaliteit sensu lato van de dienstverlening. 

Daarnaast wordt de financiële verantwoordelijkheid uitgehold doordat de normatieve 
verdeelsleutel niet tijdig wordt vastgesteld. De verzekeringsinstellingen moeten namelijk hun 
begrotingsaandeel kennen vóór de start van het boekjaar om verantwoordelijk met het budget 
om te springen en om verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor de overschrijding 
ervan tijdens het boekjaar.1247 Volgens artikel 196, § 2 Ziekteverzekeringswet moet de 
normatieve verdeelsleutel uiterlijk in de maand voorafgaand aan het boekjaar door de Koning 
worden vastgesteld. Het koninklijk besluit tot vaststelling van de verdeelsleutel voor de jaren 
vanaf 2002 werd pas op 17 februari 2005 afgekondigd. Bovendien beschikken de 
ziekenfondsen over weinig instrumenten om na te gaan of de begroting nageleefd wordt. Ze 
zijn uiteraard verantwoordelijk voor het beheer van het systeem door te controleren of de 
onderliggende regels worden nageleefd, maar wanneer vastgesteld wordt dat dit niet het geval 
is, zijn hun actiemiddelen heel beperkt. De, al dan niet opzettelijke, fouten waarvoor de 
beheerders of de zorgverleners verantwoordelijk zijn, geven nagenoeg geen aanleiding tot een 
systeem van sancties die een ontradend effect zouden kunnen hebben.1248 Aansluitend moet de 
vraag worden gesteld of een dergelijke bevoegdheid aan de ziekenfondsen moet worden 
geven; is het wenselijk dat de ziekenfondsen over wettelijke instrumenten kunnen beschikken 
om individuele initiatieven te nemen in de verplichte verzekering?1249 

Ook moeten vragen worden gesteld bij de wijze waarop mali die niet onder de 
verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen vallen (75 %) worden behandeld. Dit deel van de 
mali wordt boekhoudkundig gezien als een vorm van inkomsten, gefinancierd door de Staat, 
het GFB. Hierdoor wordt zowel het aandeel van de verantwoordelijkheid van het ziekenfonds 
ruimer (2 % van het begrotingsaandeel) als de financiering (gedeeltelijk op basis van de 
uitgaven van het voorafgaande jaar van het ziekenfonds). Dit laatste houdt in dat een 
ziekenfonds met tekorten het volgende jaar meer middelen ontvangt voor de financiering van 
de gezondheidszorg. 

Ten slotte is het noodzakelijk op te merken dat deze responsabilisering niet voor de 
invaliditeitsverzekering geldt. Het financieringsstelsel van de invaliditeitsverzekering houdt 
geen responsabiliseringscomponent in zich: de uitgaven van de ziekenfondsen met betrekking 
tot de uitkeringen in geval van invaliditeit worden volledig terugbetaald. Ook deze 

                                                
1246 REKENHOF, Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, 2006, 46, 
http://www.rekenhof.be/docs/reports/2006/2006_05_geneeskverzorg.pdf; P. HANCKE en P. VERMEEREN, De 

ziekenfondsen in België, activiteiten – toezicht, Gent, Mys & Breesch, 2000, 55. 
1247 REKENHOF, 163ste boek, opmerkingen en documenten aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
voorgelegd, 2006-07, deel 1, 494, 
http://www.ccrek.be/docs/Reports/AnnualReports/163e_c_obs_b_opm_fed_Volume1.pdf. 
1248 CHRISTELIJKE MUTUALITEIT, “Memorandum van de Christelijke Mutualiteit naar aanleiding van de 
federale parlementsverkiezingen van 10 juni 2007”, CM-informatie 2007, extra editie 1, 17. 
1249 S. CALLENS en J. PEERS, Organisatie van de gezondheidszorg, Antwerpen, Intersentia, 2003, 317-322. 
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beleidskeuze is gegrond op een financiële overweging; de kost van de invaliditeitsverzekering 
is in verhouding tot de kost van de medische kosten en primaire 
arbeidsongeschiktheidsverzekering beperkt. 

903. Gedragen door de burger – Het ziekenfonds draagt dan wel een financiële 
verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg, deze verantwoordelijkheid wordt de facto 
gedragen door de aangeslotenen. Voor het gedeelte waarvoor de Staat bijkomend financiert 
(75 %) als belastingbetaler, voor het gedeelte waarvoor het ziekenfonds verantwoordelijk is, 
via bijkomende premies – voor de aangeslotenen – dan wel via het ontbreken van een 
bepaalde (gratis) aanvullende dienstverlening. Waar voorheen het ziekenfonds de jure de 
volledige verantwoordelijkheid droeg, is deze nu meer verspreid onder de stakeholders, zeker 
gezien de bijzondere maatregelen die naast de verantwoordelijkheid van ziekenfondsen in de 
Ziekteverzekeringswet zijn ingeschreven. 

904. Beschouwing – Deze verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen is niet langer vol te 
houden, enerzijds omdat het een systeem betreft dat heel wat administratie en bijhorende 
kosten met zich brengt en anderzijds omdat het gaat om een uitgehold systeem dat bovendien 
aan de burger aangerekend wordt. Het is intersectoraal ook niet correct de 
eindverantwoordelijkheid die bij de Staat ligt binnen één socialezekerheidssector te 
verschuiven naar de uitvoeringsinstellingen en al helemaal niet indien deze instellingen niet 
over voldoende en gepaste instrumenten en actiemogelijkheden beschikken om de kosten te 
drukken. 

3. Arbeidsongevallenverzekeraars 

905. Hoewel de arbeidsongevallenverzekering – in elk geval in België – tot de sociale 
zekerheid behoort, verloopt de financiering grotendeels buiten de RSZ. Enkel de financiering 
van de vergoeding van arbeidsongevallen door het FAO gebeurt gedeeltelijk via de middelen 
die het Globaal beheer – op basis van de uitgaven – toekent. Zo betaalt het FAO de 
vergoedingen en renten voor de arbeidsongevallen van zeelieden.1250 De privaatrechtelijke 
arbeidsongevallenverzekeraars worden gefinancierd door de premies van de aangesloten 
werkgevers; zij worden niet gefinancierd door werkgevers- en werknemersbijdragen en staan 
op die manier buiten het globaal financieel beheer. Toch hebben zij een band met het GFB, 
maar dan in de andere richting; de arbeidsongevallenverzekeraars dragen zelf bij aan het 
evenwicht van de sociale zekerheid1251, door via 20% van de premies mede het FAO te 
financieren1252, waardoor er minder vanuit het GFB naar het FAO kan vloeien. 

906. Premie – De arbeidsongevallenverzekeraars bepalen vrij de premie te betalen door de 
werkgever, zij het gecontroleerd door de prijzendienst die deel uitmaakt van de FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie. De onzichtbare hand van de vrije markt zal er 
voor zorgen dat het om een concurrentieel tarief gaat. De bijzondere tarificatie, zoals voorzien 
in het koninklijk besluit. van 20 mei 19971253 werd opgeheven bij de aanpassing van de 
Belgische regelgeving aan de Europeesrechtelijke wetgevende normen en rechtspraak.1254  

                                                
1250 Art. 99 Arbeidsongevallenwet. 
1251 http://www.assuralia.be/nl/publication/Commande/cahier/modele.pdf. 
1252 Art. 59, 2° Arbeidsongevallenwet. 
1253 Deze tarificatie voorzag grenzen ter garantie van een verzekeringstechnische correcte premie voor de 
aangesloten werkgevers. Een eis daarbij was dat de totaliteit van de te verzekeren risico’s in groepen worden 
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Vanaf 2009 moeten de arbeidsongevallenverzekeraars bovenop hun vrij vastgestelde 
basistarief een bonus-malusregeling toepassen, wat inhoudt dat jaarlijks de premievoet wordt 
aangepast op grond van een door de Koning bepaalde formule. Deze formule houdt rekening 
met de vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheden en met medische kosten voor 
arbeidsongevallen en drukt uit hoe de schadestatistiek van de betrokken onderneming zich 
verhoudt tot de categorie van bedrijven waartoe de onderneming behoort. De formule houdt 
rekening met de grootte van de onderneming: voor kleinere ondernemingen zorgt een 
correctiefactor ervoor dat een enkele tegenslag niet resulteert in een onevenredig grote malus. 
De toepassing van de formule kan ertoe leiden dat de premie maximaal 30% hoger en 15% 
lager ligt dan de basispremievoet. Grotere ondernemingen kunnen een nog grotere bonus 
krijgen. De verzekeringsonderneming moet de premievoet voor het lopende jaar samen met de 
premieafrekening van het vorige jaar uiterlijk op 30 juni aan de werkgever meedelen.1255 

Het Grondwettelijk Hof heeft zich op 4 maart 2008 uitgesproken over de grondwettelijkheid 
van het bonus-malussysteem.1256 Het bonus-malussysteem, ingevoerd met als doelstelling het 
aantal arbeidsongevallen te verminderen, beperkt de facto de premiebepalingsvrijheid van de 
arbeidsongevallenverzekeraars. De wet van 27 december 20061257 verplicht de 
verzekeringsondernemingen die arbeidsongevallenverzekeringen aanbieden er immers toe hun 
tarief vast te stellen volgens de schadelast en de grootte van de onderneming wanneer de 
verzekering betrekking heeft op arbeiders, en zij beperkt de maximale variabiliteit van de 
werkelijke premievoet tussen –15 % en + 30 %1258 ten opzichte van het tarief dat op het 
ogenblik van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst is vastgesteld. Er ontstaat hierdoor 
geen ongeoorloofde belemmering van het vrij verkeer.1259 Het Hof van Justitie heeft immers 
eerder geoordeeld dat de beperking van het vrij verrichten van diensten in de EU, die zouden 
voortvloeien uit maatregelen die zonder onderscheid van toepassing zijn op nationale en 

                                                                                                                                                   
ingedeeld zodat een voldoende kritische massa wordt gevormd waaruit zinnige statistische gegevens kunnen 
worden geput om relevante tarieven te berekenen, met andere woorden een voldoende segmentatie, maar met 
behoud van een voldoende mutualisatie. Er kon hiervan worden afgeweken, met een maximum van 10 %; K.B. 
20 mei 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige 
bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, B.S. 29 augustus 1997. 
1254 K.B. 10 november 2001 tot uitvoering van de wet van 10 augustus 2001 houdende aanpassing van de 
arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering 
van de levensverzekering, B.S. 11 december 2001, err. B.S. 6 maart 2002. 
1255 K.B. 8 mei 207 betreffende premiedifferentiatie inzake arbeidsongevallen, B.S. 14 juni 2007. Toekomstig 
artikel 49quater Arbeidsongevallenwet. 
1256 Grondwettelijk hof nr. 40/2008, 4 maart 2008, B.S. 17 maart 2008 (uittreksel), http://www.const-court.be. 
1257 Wet 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, B.S. 28 december 2006, err. B.S. 24 januari 2007, err. 
B.S. 12 februari 2007. 
1258 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl. St. Kamer 2006-07, nr. 
2760/001, 113-114. 
1259 De argumentatie dat de voorwaarden voor de tarieven voor de Belgische ondernemingen minder belastend 
zijn dan voor deze uit een andere EU lidstaat werd niet aanvaard door het Grondwettelijk Hof. De verzoekers 
hadden aangevoerd dat de nieuwe regeling “meer dan een ontradende werking [zal] hebben ten aanzien van het 
aanbod aan verzekeringen van die ondernemingen in België, aangezien die laatstgenoemde extra kosten zullen 
moeten dragen om hun verzekeringsproducten aan de nieuwe vereisten aan te passen en zich aldus in een minder 
gunstige situatie zullen bevinden dan de verzekeringsondernemingen die in België zijn gevestigd; de 
laatstgenoemde beschikken immers over een grotere portefeuille van klanten en over een uitgebreidere ervaring 
en kennis over de schadelast inzake arbeidsongevallen en zullen hun producten gemakkelijker kunnen aanpassen 
aan de vereisten van de bestreden bepaling” (Grondwettelijk hof nr. 40/2008, 4 maart 2008, B.S. 17 maart 2008 
(uittreksel), overw. A.3.3 en B.3 http://www.const-court.be). 
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communautaire onderdanen, kunnen worden aanvaard indien ze gerechtvaardigd zijn om 
dwingende redenen van algemeen belang, indien ze geschikt zijn om het beoogde doel te 
bereiken en indien ze niet verder gaan dan noodzakelijk is.1260 De maatregel kadert in het 
preventiebeleid dat gericht is op het laten dalen van het aantal arbeidsongevallen. Daarom 
wordt rekening gehouden met de individuele schadestatistiek van de onderneming die wenst 
aan te sluiten. De dreiging van een meerkost van bijna een derde is een geschikt middel om de 
werkgever er toe aan te zetten preventiemaatregelen te nemen en is niet onevenredig met het 
beoogde doel.1261 

907. Besluit – De financiële verantwoordelijkheid voor de verrichtingen ligt uitsluitend bij de 
verzekeringsondernemingen zonder tegemoetkoming van de Staat. Deze financiële 
verantwoordelijkheid zal een aanzet vormen tot een kwaliteitsbeleid, aangezien de inkomsten 
van de arbeidsongevallenverzekeraar afhangen van het aantal aangeslotenen. 

De Staat zal wel – in de vorm van het FAO – als waarborg(fonds) en garantie bieden voor de 
beschikbaarheid en de continuïteit van de dienstverlening. Bovendien zijn de verplichtingen 
met betrekking tot de oprichting en financiering van een reservefonds door de 
verzekeringsondernemingen1262 eveneens maatregelen waarmee de continuïteit en 
beschikbaarheid van de sociale zekerheid centraal worden gesteld. 

§4. Sturing via de financiering van de sociale zekerheid 

908. GFB – Het GFB is een beleidskeuze geweest, die een transparanter en efficiënter 
financieringsbeleid van de sociale zekerheid voor ogen had. In plaats van een veelheid van 
financieringsstromen tussen de socialezekerheidssectoren werd het innen van de bijdragen en 
het financieren van de sectoren gecentraliseerd, wat inderdaad de transparantie en efficiëntie 
van de financiering ten goede is gekomen. De inkomsten worden aan de uitgaven aangepast, 
wat past binnen de moderne idee van sociale zekerheid als sociaal grondrecht. Deze 
aanpassing gebeurt niet aan de hand van de aanpassing van variabele bijdragen, aangezien 
deze vastgelegd werden in de wetgeving.1263 

909. OISZ – Ten aanzien van de OISZ in het algemeen heeft het GFB een minder ‘sturende’ 
werking dan de voorafgaandelijke sectorale financiering. Ook al werden via 

                                                
1260 In het arrest van 7 februari 1984 oordeelde het Hof dat maatregelen in het kader van een nationaal stelsel van 
verplichte ziektekostenverzekering, waarbij, met het oog op besparingen, de verzekerden het recht wordt ontzegd 
op verstrekking van met name genoemde geneesmiddelen ten laste van het verzekeringsorgaan, verenigbaar zijn 
met art. 30 E.E.G.-Verdrag, wanneer de aanwijzing van de uit te sluiten geneesmiddelen geschiedt zonder 
discriminatie naar de oorsprong van de produkten en op grond van objectieve en controleerbare criteria, zoals de 
verkrijgbaarheid op de markt van andere, minder dure produkten met een zelfde therapeutische werking, het feit 
dat het produkten betreft die zonder doktersvoorschrift vrijelijk worden verhandeld, of produkten die van 
vergoeding worden uitgesloten op farmacotherapeutische en uit hoofde van bescherming van de 
volksgezondheid gerechtvaardigde gronden, mits het mogelijk is de lijsten te wijzigen telkens wanneer 
eerbiediging van de criteria zulks vereist (H.v.J. 7 februari 1984, nr. C- 238/82 Jur. H.v.J. 1984, 523, concl. G. 
MANCINI, S.E.W. 1984, 452, noot H. AKYUREK-KIEVITS).  
1261 Grondwettelijk hof nr. 40/2008, 4 maart 2008, B.S. 17 maart 2008 (uittreksel), overw. B.13, 
http://www.const-court.be 
1262 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, B.S. 29 juli 1975. 
1263 J. VAN LANGENDONCK, “Preadvies 30 jaar sociaal recht”, in W. DEBEUCKELAERE en D. 
VOORHOOF (eds.), En toch beweegt het recht, Brugge, die keure, 2003, 115-116. 



 439 

financieringsstromen tekorten opgevangen door overschotten in andere sectoren, toch was 
duidelijk welke sectoren met tekorten te kampen hadden. Evenwel staat de financiering van 
de socialezekerheidsuitkeringen los van het beheer van een instelling; ongeacht de kwaliteit 
van de dienstverlening door of het beheer van een socialezekerheidsinstelling dienen de 
sociaal verzekerden deze uitkeringen te ontvangen waarop zij recht hebben. Het is de Staat 
die, vandaag in de organieke vorm van het beheerscomité van het Globaal beheer, 
verantwoordelijk is voor een financieringsniveau dat voldoende is om aan de wettelijke 
verplichtingen te voldoen en – meer nog – te voldoen aan wat maatschappelijk noodzakelijk 
wordt beschouwd om door de sociale zekerheid te worden vergoed. Aangezien de 
beheerscomités van de OISZ geen bevoegdheden meer hebben met betrekking tot (het 
bepalen van de hoogte van de) bijdragen en de uitkeringen, kunnen ze logischerwijze ook niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor tekorten in de sociale zekerheid. 

910. Privaatrechtelijke instellingen – Voor de privaatrechtelijke instellingen kan dezelfde 
redenering worden gemaakt. Van zodra zij werden ingeschakeld in de wettelijke sociale 
zekerheid verloren zij het strikt privaatrechtelijke verzekeringskarakter en hiermee 
samenhangend de bevoegdheid om de hoogte van bijdragen en uitkeringen te bepalen en deze 
middelen te beheren. Met uitzondering van de arbeidsongevallenverzekeraars, zijn de 
privaatrechtelijke instellingen voor zover zij de sociale zekerheid uitvoeren 
socialezekerheidsinstellingen, waardoor bijvoorbeeld risicoselectie en premiedifferentiatie in 
principe onmogelijk werden. Logischerwijze kunnen deze instellingen dan ook niet 
verantwoordelijk worden geacht voor tekorten binnen de sociale zekerheid.  

911. Ziekenfondsen – Toch bestaat deze verantwoordelijkheid, zij het zeer beperkt, ten 
aanzien van de ziekenfondsen. De redenen hiervoor zijn enerzijds de enorme budgetten die 
circuleren binnen de ziekteverzekering, al kan dit op zich niet volstaan als legitimatie van dit 
systeem, en anderzijds de bevoegdheid van ziekenfondsen die toch ruimer is dan deze van de 
andere privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Zo zijn ziekenfondsen bijvoorbeeld 
collectief verantwoordelijk voor de akkoorden met de zorgverstrekkers en de ziekenhuizen, 
waarmee zij proberen zowel de prijzen als de volumes aan zorg te beheersen. Probleem hierbij 
is dat de ziekenfondsen niet beschikken over adequate middelen om op te treden indien blijkt 
dat de budgetten dreigen te worden overschreden. 

De doelstelling van deze verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen is dus duidelijk niet 
zozeer een sturing van de ziekenfondsen naar kwalitatieve dienstverlening, maar een 
beheersing van de kosten van de ziekteverzekering door de gedeelde verantwoordelijkheid 
tussen de overheid, de landsbonden en de ziekenfondsen.1264 Het is aan de overheid om een 
duidelijke beleidskeuze te maken. Ofwel zijn ziekenfondsen mee verantwoordelijk voor het 
budget van de ziekteverzekering, maar dan krijgen zij ook de mogelijkheid en juridische 
instrumenten om toezicht uit te voeren en daadwerkelijk op te treden bij dreigende tekorten, 
ofwel wordt de financiering van de ziekteverzekering aan de Staat overgelaten en is het de 
Staat die, onder meer via het RIZIV, zorgt voor voldoende toezicht en beheersing van de 
budgetten en hiervoor als enige verantwoordelijk is. 

                                                
1264 J. KESENNE, J. HERMESSE en R. SOETE, “Financiële verantwoordelijkheid: een regeling voor de 
toekomst”, in LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (ed.), De mutualiteit vandaag en 

morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, 365. 
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912. Arbeidsongevallenverzekeraars – De eigen verantwoordelijkheid van de 
arbeidsongevallenverzekeraars vloeit voort uit het feit dat zij de premies bepalen en de 
budgetten beheersen. Hoewel het bedrag van de uitkeringen is vastgelegd in de 
Arbeidsongevallenwet en ook de premie niet volledig vrij is, beschikt de verzekeraar toch 
over voldoende bevoegdheid wat betreft het aanwenden van de budgetten om 
verantwoordelijk te worden geacht voor de financiering van de slachtoffers van een 
arbeidsongeval. De eindverantwoordelijke overheid treedt in dit geval op als waarborgfonds. 
Deze financiële sturing is het gevolg van de keuze van de rechtsvorm van de instelling die de 
arbeidsongevallenverzekering kan uitvoeren. De financiële verantwoordelijkheid voor de 
betaling van de verzekering bestaat zoals bij elk commercieel product of elke commerciële 
verzekering. De kwaliteit van de dienstverlening wordt hierdoor niet gestuurd. 

913. Sturing – Ten aanzien van de financiering van de sociale zekerheid kan besloten worden 
dat het geen instrument is dat wordt of doelmatig kan worden aangewend in de 
sturingsverhouding tussen de Staat en de socialezekerheidsinstellingen. In de laatste afdeling 
van dit hoofdstuk waarin de financiële sturing binnen het kwalitatief kader wordt bekeken, zal 
dus niet verder ingegaan worden op de financiering van de sociale zekerheid. Ook de 
aanbevelingen zullen niet de financiering van de sociale zekerheid betreffen, aangezien deze 
aanbevelingen vanuit de bevindingen van de toetsing aan het kwalitatief kader tot stand 
komen. 

914. Transparantie – Wel kunnen twee slotbemerkingen worden gemaakt met betrekking tot 
de kwaliteit van het systeem van de financiering van de sociale zekerheid. Los van de 
problemen rond de rechtmatigheid van het financieringssysteem, ontbreekt ten aanzien van de 
sociaal verzekerde duidelijke informatieverschaffing van zowel de overheid als de 
socialezekerheidsinstellingen over het gevoerde financieel beleid, de financiering van de 
sociale zekerheid en het aandeel van de socialezekerheidsbijdragen hierin. Het is evenwel een 
noodzakelijke voorwaarde dat de sociaal verzekerde weet waarvoor hij betaalt om een 
maatschappelijk gedragen sociale zekerheid te verwezenlijken. Hierbij speelt een dubbel 
transparantieprobleem. In de eerste plaats is het niet langer transparant waarvoor de 
werkgevers- en werknemersbijdragen worden betaald, aangezien een aantal 
socialezekerheidssectoren, zoals de gezinsbijslagen en de geneeskundige verzorging, quasi 

universeel geworden zijn en de socialezekerheidssectoren daarnaast worden gefinancierd door 
(universele) belastingsgelden. Bovendien is het niet transparant wie verantwoordelijk is voor 
de tekorten; de veelheid aan instellingen en de veelheid aan regels maakt het onmogelijk hier 
klaarheid in te zien. 

915. Verantwoording – Het ontbreekt aan verantwoording naar de sociaal verzekerden toe op 
welke wijze de financiering gebeurt. Het is de taak van de (centrale) overheid de burger te 
informeren betreffende de (goede) besteding van de bijdragen. Een begrijpbare 
informatiecampagne naar de burger waarin duidelijk wordt gemaakt welke zekerheid wordt 
gecreëerd door het betalen van bijdragen, is een eerste stap in het nieuwe draagvlak voor de 
sociale zekerheid nu dat draagvlak niet meer rust op het ‘verzekeringsaspect’. 
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AFDELING III. FINANCIERING VAN DE ADMINISTRATIEKOSTEN 

916. Een tweede financieel sturingsinstrument is de al dan niet gedeeltelijke financiering van 
de administratiekosten van de socialezekerheidsinstellingen door de Staat, waarbij opnieuw 
het onderscheid tussen de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen moet worden gemaakt.  

§1. Administratiekosten 

917. Definitie – Er zijn twee grote kostenposten die gedekt worden door de 
socialezekerheidsbegroting, enerzijds de administratiekosten en anderzijds de 
verzekeringskosten. De administratiekosten worden enkel in de Ziekteverzekeringswet 
gedefinieerd; en dan nog op een negatieve wijze als “de uitgaven die voortvloeien uit de 
toepassing van de Ziekteverzekeringswet andere dan de uitkeringen (waaronder ook de ten 
onrechte betaalde uitkeringen) en de boete”.1265 De andere socialezekerheidsreglementeringen 
geven geen definitie van dit begrip. Nochtans moet elke socialezekerheidsinstelling tal van 
(administratieve) kosten maken om haar activiteiten in het kader van de sociale zekerheid te 
kunnen uitvoeren. Ze moet gebouwen kopen of huren, personeel te werk stellen, 
computernetwerken instellen, formulieren aanmaken en versturen…  

918. Subsidie – Kan de financiering van administratiekosten worden gekwalificeerd als 
subsidiëring van de instellingen door de Staat? Een ruime definitie van subsidiëring luidt 
“elke financiële tussenkomst van de overheid in het algemeen belang”.1266 Onder deze eerste 
definitie kan ook de financiering van de sociale zekerheid vallen. Een striktere en meer 
gedetailleerde definitie van subsidie luidt: “een (1) geldelijk of op geld waardeerbare (2) 
uitkering vanwege (3) de overheid aan (4) particuliere instellingen (5) ten behoeve van 
bepaalde activiteiten, die de overheid (6) in het algemeen belang oordeelt (7) maar die zij om 
verschillende redenen niet zelf ter hand neemt”.1267 Er bestaan verschillende vormen van 
subsidie, zoals rentesubsidie1268, garantiesubsidie1269, subsidie in natura, projectsubsidie (die 
per definitie eenmalig is), exploitatiesubsidie (waarbij de overheid de kosten van de 
exploitatie van een activiteit al dan niet volledig op haar neemt), (een vaste) budgetsubsidie en 
prijssubsidie.1270 De besteding van de subsidiefondsen kan niet vrij worden ingevuld door de 
begunstigde.1271 

                                                
1265 Art. 149 Ziekteverzekeringswet. 
1266 F. MERCIER-NELISSE, “Les subventions des pouvoirs publics”, in R. DE BRIEY (ed.), Guide de droit 

immobilier, Brussel, Story-Sciëntia, losbl., VII, 7.11-1; TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL, 
Nieuwe financiële instrumenten in publiek-private samenwerking, 2001-2002, 28472, nr. 2, 2. 
1267 A. REINDERS, Subsidiëring van instellingen, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1981, 18. 
Voor andere definities, zie M. JACOBS, Subsidieovereenkomsten, Amsterdam, Elsevier, 1999, 8-9. De betaling 
voor geleverde goederen of diensten is geen subsidie; het onderscheid tussen betaling en subsidie is evenwel 
vaak moeilijk te maken (M. JACOBS, Subsidieovereenkomsten, Amsterdam, Elsevier, 1999, 27-31). 
1268 Waarbij de overheid (een deel van) de renten betaalt aan de ontlener, dan wel zelf een renteloze lening of een 
lening aan een verlaagde rentevoet toekent. 
1269 Subsidievorm waarbij de overheid subsidies verleent indien de gesubsidieerde verlies lijdt omwille van 
activiteiten waarvoor de garantiesubsidie werd verleend. 
1270 M. JACOBS, Subsidieovereenkomsten, Amsterdam, Elsevier, 1999, 10-11. 
1271 Art. 55 samenordening van de wetten op de Rijkscomptabiliteit op 17 juli 1991, B.S. 21 augustus 1991. 



 442 

919. Administratiekosten en subsidie – Administratiekosten zijn kosten waarmee de – zowel 
publiekrechtelijke als privaatrechtelijke – socialezekerheidsinstellingen noodzakelijkerwijze 
worden geconfronteerd bij de uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid. Is de 
financiering van deze kosten door de Staat een subsidie? Als de definitie van subsidie wordt 
bekeken, lijkt hieraan voldaan toch voor de privaatrechtelijke instellingen. De 
socialezekerheidsinstellingen worden met andere woorden gesubsidieerd wat betreft de 
administratiekosten, nodig om de wettelijke socialezekerheidsbepalingen uit te voeren en aan 
de sociaal verzekerden, die voldoen aan de wettelijke voorwaarden, een prestatie te betalen. 
De activiteit in casu is de uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid, waarvoor de 
socialezekerheidsinstellingen de middelen toegekend krijgen, waarin duidelijk de vorm van 
een exploitatiesubsidie kan worden gezien. 

De definitie geeft aan dat het moet gaan om particuliere instellingen, waaronder de OISZ niet 
begrepen worden. Hierover bestaat evenwel discussie in de rechtsleer1272, en terecht wat 
betreft de administratiekosten. De ‘beheerskosten’ toegekend via de bestuursovereenkomsten 
aan de OISZ zijn immers te vergelijken met de administratiekosten toegekend aan de 
privaatrechtelijke instellingen1273; zij worden toegekend met dezelfde doelstelling, namelijk 
de uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid. Bovendien zijn de OISZ niet zo maar 
publiekrechtelijke instellingen, maar parastatale instellingen, namelijk beheerd door private 
werkgevers- en werknemersorganisaties, dus toch – deels – onderscheiden van de Staat. Voor 
zowel de publiek- als de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, toch voor zover zij 
geen andere activiteiten mogen uitoefenen, zijn daarnaast de vergoedingen van de 
administratiekosten geen aanvulling louter ter sturing, maar een noodzakelijke 
basisvoorwaarde om de sociale zekerheid uit te voeren en dus een onderdeel van de taak van 
de overheid om een socialezekerheidssysteem te waarborgen. 

Evenwel impliceren subsidies de feitelijke mogelijkheid af te zien van een subsidie of een 
subsidieaanbod te weigeren. In de sociale zekerheid bestaat de juridische mogelijkheid om af 
te zien van de subsidie voor de privaatrechtelijke uitvoeringsinstellingen, al zou dit in de 
praktijk betekenen dat de instelling niet langer betrokken wordt in de uitvoering van de 
sociale zekerheid.1274 Deze juridische mogelijkheid af te zien van de administratiekosten 
bestaat evenwel niet voor de OISZ; hun bestaansreden ligt enkel in de uitvoering van de 
sociale zekerheid. Zij hebben niet de keuze al dan niet voort te gaan in de uitvoering van de 
sociale zekerheid. Op basis hiervan kan worden besloten dat het ten aanzien van de OISZ niet 
gaat om een subsidiëring, wat neerkomt op het feit dat – in elk geval in de sociale zekerheid – 
subsidies enkel ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen (of individuen) kunnen worden 
verschaft. 

920. Doel – Voor subsidie wordt gekozen indien de overheid het gedrag van bepaalde 
individuen of instellingen wil sturen ter behartiging van een bepaald algemeen belang 
(overheidsbelang)1275; de subsidie vormt een beloning voor een concrete tegenprestatie of een 
stimulans om bepaalde activiteiten wel of niet te ondernemen of bij het ondernemen van 

                                                
1272 Contra M. JACOBS, Subsidieovereenkomsten, Amsterdam, Elsevier, 1999, 16. 
1273 Alleen hebben de OISZ niet de mogelijkheid of verplichting de aangesloten leden aan te spreken bij tekorten, 
iets wat de privaatrechtelijke instellingen wel kunnen – of moeten – doen 
1274 M. JACOBS, Subsidieovereenkomsten, Amsterdam, Elsevier, 1999, 41. 
1275 M. JACOBS, Subsidieovereenkomsten, Amsterdam, Elsevier, 1999, 39. 
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activiteiten aan bepaalde ‘eisen’ of ‘standaarden’ te voldoen.1276 Omgekeerd wordt de 
subsidiëring beschouwd als een verschijningsvorm van de taak van algemeen belang (supra 
randnr. 132), die mee het statuut van de instelling die deze overheidstaak uitvoert, kan 
bepalen. 

921. Mogelijkheid – Het toekennen van subsidies vormt een onderdeel van de beleidsvrijheid 
en -keuzen van de overheid. De overheid kan beslissen bepaalde taken van algemeen belang 
niet zelf uit te oefenen, maar door privaatrechtelijke instellingen te laten uitvoeren en hen 
hiervoor subsidies toe te kennen. De overheid kan ook beslissen bepaalde taken van algemeen 
belang die altijd al door privaatrechtelijke instellingen werden uitgeoefend, waarvan ook in de 
welzijns- en onderwijssector heel wat voorbeelden te vinden zijn, te subsidiëren.  

Deze subsidie hangt vaak samen met andere elementen zoals de erkenning en het toezicht. 
Een dergelijke samenhang is evenwel niet noodzakelijk; subsidiëring an sich zal dan geen 
gevolgen hebben met betrekking tot de kwalificatie als ‘deel van de overheid’. De overheid 
kan maar subsidies toekennen rekening houdend met de beschikbare overheidsbudgetten; 
daarom dat er ook geen sprake kan zijn van een ‘subjectief recht’ op subsidies.1277  

De voorwaarden, die aan deze subsidie verbonden zijn, dienen logischerwijze de legaliteit en 
de gelijkheid te respecteren. Toezicht zal enkel marginaal kunnen worden uitgeoefend: “het 
komt de decreetgever toe om, rekening houdend met dwingende budgettaire beperkingen, te 
beslissen of en onder welke voorwaarden hij bepaalde initiatieven of instellingen met 
overheidsmiddelen wil subsidiëren. Het komt het Hof niet toe het oordeel van de bevoegde 
wetgever te bekritiseren voor zover het niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Het Hof 
zou een dergelijke keuze alleen kunnen afkeuren indien die kennelijk onredelijk zou zijn”.1278 

§2. De administratiekosten van de socialezekerheidsinstellingen 

922. Algemeen – De financieringswijze van de administratiekosten van de verschillende 
socialezekerheidsinstellingen houdt een sturingsdimensie in zich. Door de administratiekosten 
niet onbeperkt te financieren worden de instellingen genoodzaakt hun beheerswijze te 
controleren en te evalueren en deze zo efficiënt mogelijk te (her)organiseren. De instellingen 
hebben zelf een zekere invloed op de administratiekosten door de wijze waarop ze intern 
functioneren. Door efficiënt te werken, kan de administratiekost van de instelling worden 
beperkt. Evenwel moet er op toegezien worden dat dit niet de kwaliteit van de dienstverlening 
in het gedrang brengt. Bovendien is de invloed van de instellingen op het bedrag van de 
administratiekosten beperkt; de basiskosten zullen er altijd zijn, ongeacht de efficiëntie 
waarmee de socialezekerheidsreglementering wordt uitgevoerd en de dienstverlening wordt 
aangeboden. 

                                                
1276 TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL, Nieuwe financiële instrumenten in publiek-private 

samenwerking, 2001-2002, nr. 28472/2, 2; COMMISSIE VOOR DE ONTWIKKELING VAN 
BELEIDSANALYSE, “Het instrument subsidie. Een leidraad voor het subsidie-onderzoek”, Beleidsanalyse 
1976, 4-6; C. SCHREUDER, Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen: verzelfstandiging en 

privatisering in de vorm van vennootschappen en stichtingen, Deventer, Kluwer, 1994, 256 p. 
1277 Ontwerp van decreet houdende erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor bejaarden, Parl. St. Vl. 
Raad. 1983-84, nr. 279/1, 4 en 13. 
1278 Grondwettelijk Hof nr. 42/2008, 4 maart 2008, overw. B.5.1, http://www.const-court.be. 
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A. De administratiekosten van de OISZ 

923. Begroting – In de begroting wordt jaarlijks een post sociale zekerheid opgenomen, 
waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen het budget van de prestaties 
(opdrachtenbegroting) en de andere kosten (beheersbegroting) per socialezekerheidssector. De 
beheersbegroting omvat de werkingsuitgaven, de personeelsuitgaven en de 
investeringsuitgaven noodzakelijk om de wettelijke opdracht, namelijk de uitvoering van de 
wettelijke sociale zekerheid, uit te voeren.1279 

924. Bestuursovereenkomst – Daarnaast worden in de bestuursovereenkomsten budgettaire 
afspraken gemaakt tussen elke afzonderlijke OISZ en de Staat: de bestuursovereenkomst moet 
voorzien in de berekeningswijze en de bepaling van de kredieten om de taken uit te 
voeren.1280 Dé verbintenis die voor de contracterende Staat voortvloeit uit de 
bestuursovereenkomst is immers te voorzien in de overeengekomen financiële beheers- en 
administratieruimte, nodig voor de OISZ om de doelstellingen van de 
bestuursovereenkomsten te realiseren. Het bedrag van de beheersbegroting wordt, na een 
interne begrotingsprocedure, in overleg tussen de Staat en de OISZ bepaald, waarbij de 
overeenkomstsluitende minister natuurlijk afhankelijk is van de budgetten voorzien in de 
jaarlijkse begrotingswet. Dit brengt problemen mee, aangezien de bestuursovereenkomsten 
over een aantal jaren lopen. 

Deze wijze waarop het vergoedingsbedrag van de administratiekosten van de OISZ wordt 
vastgelegd, introduceert een enveloppensysteem; dit is een systeem dat reeds lang gehanteerd 
werd in de ziekteverzekering en door de bestuursovereenkomst ten aanzien van elke OISZ een 
plaats krijgt. Probleem is dat bij het bepalen van de inhoud van de enveloppen rekening zou 
moeten worden gehouden met de omgevingsfactoren, waarbinnen de OISZ functioneert. Het 
gaat om een aantal factoren dat tijdens de uitvoering van de bestuursovereenkomst wijzigt en 
waarop de OISZ zelf geen invloed kan uitoefenen, maar dat wel het budget van de OISZ 
beïnvloedt.  

Het grootste praktische probleem waarmee het sturingsinstrument van de 
bestuursovereenkomsten te kampen heeft, ligt in het feit dat de overheid er niet in slaagt haar 
contractuele (financiële) verbintenis na te komen, ondanks de voorzorgen die worden 
genomen bij de onderhandelingen en het sluiten van de bestuursovereenkomsten. Bij de 
onderhandelingen over de bestuursovereenkomst, wordt het ontwerp van begroting immers 
goedgekeurd door de voogdijminister, mits de regeringscommissaris van begroting een 
gunstig advies heeft gegeven over de overeenstemming van het ontwerp van begroting met de 
wets- en reglementsbepalingen en met deze bepalingen van de bestuursovereenkomst met 
budgettaire of financiële draagwijdte.  

925. Besluit – Het kan alleen maar worden aangemoedigd dat het bedrag van de 
administratiekosten in overleg wordt vastgelegd en dat op die manier kan worden rekening 
gehouden met relevante verwante factoren. Zo wordt in de bestuursovereenkomst samen met 

                                                
1279 Art. 11 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen; K.B. 22 juni 2001 tot vaststelling van de 
regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale 
zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op 
de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 21 september 2001. 
1280 Art. 12 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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de enveloppe voor de beheers- of administratiekosten ook de personeelsformatie bepaald, 
waarmee de begroting deels samenhangt, enerzijds omdat de beheersbegroting ook de 
personeelskost behelst en anderzijds omdat bepaalde doelstellingen die de Staat tegenover het 
toegekende budget zou willen zien, al dan niet haalbaar kunnen blijken onder meer op basis 
van de personeelsformatie. De instelling wordt verder in grote mate vrij gelaten ten aanzien 
van het inrichten van de eigen bedrijfsvoering. Op die manier kan de OISZ werken met 
‘budgetprogramma’s’ en enveloppen, waarmee kan worden geschoven. Nadeel is dan weer 
dat de vertegenwoordigende minister geen garanties heeft over de begrotingswetten van de 
jaren waarvoor de bestuursovereenkomst gesloten wordt; een engagement is geen zekerheid 
zolang de begrotingswet niet is gestemd; en dit elk jaar opnieuw. Kan op deze wijze wel een 
meerjarenovereenkomst worden aangegaan? De voorwaarde lijkt minstens dat in de 
overeenkomst expliciet wordt opgenomen ofwel dat deze wordt herzien indien de 
beheersbegroting niet wordt nageleefd, of nog beter dat een aantal (duidelijk aangegeven) 
verbintenissen van de OISZ worden uitgesteld of geschrapt wanneer de Staat zich niet aan de 
begrotingsverbintenis houdt of kan houden. 

De sturing die van deze wijze van financiering van de administratiekosten uitgaat, is dubbel, 
maar beperkt. De sturing is dubbel in die zin dat sturing enerzijds de sturing is die uitgaat van 
de ‘overeenkomst’ en anderzijds de sturing is die uitgaat van een enveloppensysteem. De 
sturing is beperkt omdat de Staat zich niet houdt aan de overeengekomen beheersvergoeding 
en dat daardoor de mogelijke dubbele sturing teniet wordt gedaan. Voor de kwaliteitstoets van 
de administratiekosten van de OISZ kan verwezen worden naar het hoofdstuk rond de 
bestuursovereenkomsten. 

926. Slotopmerking m.b.t. de hulpkassen – Alle OISZ sluiten een bestuursovereenkomst met 
de Staat, ook de (zelfstandige) hulpkassen. Dit in tegenstelling tot de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, die mogelijks voor een gedeelte van de financiering van de 
administratiekosten hun aangeslotenen zullen aanspreken. De onderwerping aan een 
responsabiliseringsstelsel met betrekking tot de administratiekosten in bepaalde sectoren, 
zoals dat het geval is in de ziekteverzekering voor de ziekenfondsen, geldt niet voor de 
hulpkassen. Het publiekrechtelijke karakter van deze instellingen kan een objectief 
onderscheidingscriterium uitmaken, en lijkt pertinent aangezien deze hulpkassen, als OISZ, 
een eigen bestuursovereenkomst dienen af te sluiten met de Staat en hierin kwaliteitsgaranties 
(kunnen) worden opgenomen. 

Vanuit deze filosofie is het vreemd dat de administratiekosten van de hulpkas voor 
werkloosheidsuitkering worden berekend via een formule opgenomen in het koninklijk besluit 
van 16 september 19911281, dat eveneens geldt ter vaststelling van de subsidie van de 
administratiekosten van de privaatrechtelijke uitbetalingsinstellingen in de 
werkloosheidsverzekering. Een bijzondere positie wordt daarnaast ingenomen door de 
hulpkas in het zelfstandigenstelsel; deze is opgericht bij het RSVZ en heeft geen eigen 
rechtspersoon. Deze hulpkas sluit geen (afzonderlijke) bestuursovereenkomst met de Staat. 
De administratiekosten van deze hulpkas worden gedragen door de aangesloten zelfstandigen. 
Net als de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen in de uitvoering van het Sociaal 
Statuut Zelfstandigen zal deze hulpkas een bijdrage vragen van de aangeslotenen. De hulpkas 

                                                
1281 K.B. 16 september 19991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de 
uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, B.S. 15 oktober 1991. 
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mag niet meer vragen van haar leden dan het hoogste toegestane bedrag dat de 
privaatrechtelijke sociale verzekeringsfondsen mogen vragen. Wanneer de opbrengst van de 
bijdrage niet volstaat om de werkingskosten van de Nationale Hulpkas te dekken, wordt het 
saldo verdeeld onder het RSVZ en het RIZIV, volgens de modaliteiten die moeten worden 
vastgesteld door de minister bevoegd voor het sociaal statuut der zelfstandigen. 

Deze bijzondere regeling van de HVW zorgt voor een gebrek aan transparantie in het geheel. 
Gekaderd binnen het GFB zou ook voor de hulpkas die deel uitmaakt van het RSVZ een 
andere regeling kunnen worden bedacht dan de ledenbijdrage aangevuld vanuit het RIZIV en 
het RSVZ; de samenwerking tussen de beheerscomités van het Globaal beheer binnen het 
werknemers- en het zelfstandigenstelsel lijkt hiervoor beter geschikt. 

B. De administratiekosten van de privaatrechtelijke instellingen 

1. Algemeen 

927. Subsidie – De overheid draagt bij in de beheerskosten (of administratiekosten) van de 
meeste privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. In dit geval gaat het wel om 
subsidiëring, hoewel nog steeds vragen kunnen worden gesteld bij de keuzevrijheid van de 
privaatrechtelijke instellingen om deze subsidie al dan niet te aanvaarden. Een instelling 
betrokken in de uitvoering van de sociale zekerheid kan immers – terecht – niet ‘zo maar’ van 
vandaag op morgen subsidies niet langer aanvaarden en ophouden met haar activiteit van 
‘algemeen belang’. Natuurlijk kan de subsidie wel – na een overgangsperiode waarin de 
sociaal verzekerden of de werkgevers de tijd wordt gegeven bij een andere 
socialezekerheidsinstelling aan te sluiten – verder worden geweigerd wegens het ophouden 
van het bestaan van deze instelling, dan wel wegens het samen verder gaan van verschillende 
instellingen, zoals via fusie. Naast het probleem van de keuzevrijheid, kan aangaande de 
kwalificatie als ‘subsidie’ ook als argument contra worden aangehaald dat het minstens deels 
gaat om een indirecte bijdrage van de leden via de werkgevers- en werknemersbijdragen die 
een aandeel van de ‘overheidsmiddelen’ van waaruit de subsidiëring gefinancierd wordt, 
vormen. 

928. Reglementeringskluwen – De Staat draagt bij in de administratiekosten van de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, maar doet dit niet op een uniforme wijze of 
met uniforme terminologie1282, waardoor ook de subsidiëring met een ingewikkeld 
reglementeringskluwen gepaard gaat.  

929. Financiering administratiekosten – De beheerskosten van de meeste privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen worden gefinancierd door subsidies toegekend via het Globaal 
Financieel Beheer. Deze subsidie wordt niet rechtstreeks aan de privaatrechtelijke instellingen 
toegekend, maar aan de sectoraal bevoegde OISZ. Het is deze OISZ die de subsidie voor de 
administratiekosten aan de privaatrechtelijke instellingen stort. Dit wil zeggen dat zowel een 
bedrag voor de uitkeringen als een bedrag voor de administratiekosten zal worden toegekend 
aan de kinderbijslagfondsen, de uitbetalingsinstellingen en de ziekenfondsen. De sociale 

                                                
1282 Zo wordt er gesproken van beheerskosten in de reglementering van de gezinsbijslagen, van werkingskosten 
in het Sociaal Statuut Zelfstandigen en van administratiekosten in de werkloosheidsreglementering en de 
ziekteverzekering. 
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verzekeringsfondsen en de arbeidsongevallenverzekeraars rekenen de administratiekosten 
volledig door aan de aangeslotenen. Voor de financiering van de administratiekosten is het 
noodzakelijk dat de kostprijs van de ondersteuning van de uitvoerende taak gekend is; daarom 
heeft de overheid ook meer eisen opgelegd aan de boekhouding van de uitvoeringsinstellingen 
(een boekhouding die in principe enkel inkomsten en uitgaven van de uitvoering van de 
wettelijke socialezekerheidssector mag omvatten en niet de andere activiteiten van de 
uitvoeringsinstellingen).1283 Naast deze subsidie via het GFB, kan worden gezocht naar 
bijkomende financiering, bijvoorbeeld door de opbrengsten en meerwaarden van andere 
fondsen en van de roerende en onroerende goederen1284, (een deel van) de geïnde 
administratieve geldboeten, het reservefonds of een bijkomende ledenbijdrage. 

930. Subsidiebedrag – Het bepalen van het subsidiëringsbedrag per instelling gebeurt voor 
elke socialezekerheidsinstelling, waarvan de administratiekosten deels gefinancierd worden 
door het GFB op een andere wijze.  

- Kinderbijslagfondsen: De toelage voor administratiekosten gebeurt op basis van 
administratieve verrichtingen in een bij koninklijk besluit bepaald dienstjaar (voorlopig 
nog 2001); er wordt een bepaald bedrag toegekend per mutatie van werkgever, per 
betaling, per uitgevoerde controle, per ontvangen mailboxbericht (waarbij het bedrag 
afhangt van het gewicht van het bericht) en 1,4 % van het bedrag van de gezinsbijslagen 
uitbetaald in de loop van het bepaalde dienstjaar. De toekenning van een bedrag per 
bepaalde verrichting stuurt dan wel naar efficiënt werken vanuit de redenering hoe 
efficiënter gewerkt wordt, hoe meer verrichtingen er gebeuren, maar hangt de facto bijna 
volledig af van het aantal aangesloten werkgevers en het aantal en het profiel van de 
tewerkgestelde werknemers. De toekenning van een bepaald bedrag per mutatie van een 
werkgever kan eveneens worden gezien als een stimulans naar een kwalitatieve 
dienstverlening, maar dan enkel vanuit de werkgever die op de hoogte is van de kwaliteit 
van de dienstverlening. Het is immers voornamelijk het ‘gezin’ van de werknemer die kan 
oordelen over de kwaliteit van de dienstverlening en niet de werkgever. Klachten over het 
kinderbijslagfonds kunnen evenwel terechtkomen bij de (personeelsdienst van de) 
werkgever, zodat deze indirect deze kwaliteit kan beoordelen. Op die manier kan slecht 
beheer indirect leiden tot het verlies van aangeslotenen en kan goed beheer de werkgevers 
overtuigen aangesloten te blijven. 

- Uitbetalingsinstellingen: De totale vergoeding van de RVA aan de 
uitbetalingsinstellingen wordt jaarlijks door het beheerscomité van de RVA vastgesteld en 
goedgekeurd door de minister bevoegd voor de werkloosheidsverzekering. Het bedrag dat 
elke uitbetalingsinstelling afzonderlijk ontvangt voor de administratiekosten, wordt 
bepaald op basis van een wiskundige formule die in een koninklijk besluit1285 is 
opgenomen. Conform dit besluit kent de RVA een vergoeding voor administratiekosten 
toe, waarbij rekening wordt gehouden met het werkvolume gemeten aan de hand van (de 
variatie van) het aantal betaalde gevallen, het al dan niet structureel karakter van de 

                                                
1283 Art. 9 M.B. 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende 
uitbetalingsinstellingen, B.S. 7 februari 1996; art. 29, § 3 Wet Ziekenfondsen.  
1284 Art. 24 Kinderbijslagwet Werknemers. 
1285 K.B. 16 september 19991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de 
uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, B.S. 15 oktober 1991. 



 448 

evolutie in het aantal uitbetalingsgevallen, de evolutie van de lonen (arbeidskost bij de 
uitbetalingsinstellingen), de complexiteit van de behandelde dossiers en de jaarlijkse 
productiviteitswijziging.1286  

Aan het ACLBV en de hulpkas wordt een bijkomend bedrag uitgekeerd omwille van het 
gebrek aan schaalvoordelen van deze kleine uitbetalingsinstellingen.1287 Dat de 
aanwezigheid van een publiekrechtelijke en neutrale hulpkas in een politiek gekleurde 
uitvoering van een overheidstaak noodzakelijk is, verantwoordt dit bijkomend bedrag aan 
administratiekosten; voor de liberale vakbond geldt deze rechtvaardiging niet. Als zij met 
het basispakket van administratiekosten de kosten van het beheer niet kunnen dekken, kan 
zij hieraan conclusies verbinden. Het is niet de taak van de Staat om ten koste van de 
begroting een verzuiling te subsidiëren die in de maatschappij haar voedingsbodem reeds 
een aantal decennia heeft verloren. 

- Ziekenfondsen: het totale bedrag van de door het RIZIV vergoede administratiekosten 
werd bepaald in artikel 195, §1 Ziekteverzekeringswet. Dit bedrag wordt verdeeld onder 
de landsbonden op basis van het ledenaantal.1288 De verdeling onder de landsbonden en 
ziekenfondsen gebeurt via een vast en een variabel gedeelte dat hieronder bij de 
responsabiliseringssystemen zal worden besproken. 

2. Responsabilisering 

931. Algemeen – In bepaalde sectoren bestaat er een bijzondere responsabiliseringssubsidie, 
die eveneens verbonden is aan de administratiekosten. Deze responsabiliseringssubsidie is 
afhankelijk van de wijze waarop de instellingen hun wettelijke opdracht uitvoeren. 

a. Kinderbijslagfondsen 

932. Responsabilisering – De RKW verleent aan de vrije kinderbijslagfondsen twee soorten 
toelages: een toelage voor administratiekosten en een responsabiliseringstoelage. Deze laatste 
toelage vormt voor de kinderbijslagfondsen een – zij het beperkte – bijkomende stimulans tot 
een kwalitatief beheer en dient dus de belangen van de sociaal verzekerden. De fondsen die 
hun kwaliteitsniveau substantieel weten te verhogen en foutloos werken, kunnen extra 
subsidies ontvangen; zij die zwak presteren, verliezen extra financiële middelen. Het totale 
bedrag van de subsidie van de administratiekosten wordt jaarlijks door de Koning vastgesteld 
en het deel van de toelage waarop elk kinderbijslagfonds maximaal aanspraak kan maken, 
wordt proportioneel vastgesteld op basis van de aan elk kinderbijslagfonds verleende 

                                                
1286 RVA, Jaarverslag 2006, 443 p., 
http://www.rva.be/D_stat/Jaarverslag/Jaarverslag_volledig/2006/RA2006_NL.pdf 
Er is daarnaast voorzien in een bijzondere vergoeding van de administratiekosten verbonden met het uitbetalen 
van PWA-cheques; de minister bevoegd voor de werkloosheidssector heeft een bedrag vastgesteld per 
uitbetaalde PWA-cheque (art 54, § 4 Werkloosheidsbesluit). 
Hoewel het aantal werklozen is gedaald, zijn de ‘beheersvergoedingen’ voor de uitbetalingsinstellingen gestegen 
(Belang van Limburg 4 juli 2008). 
1287 Art. 4 K.B. 16 september 19991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de 
uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, B.S. 15 oktober 1991. 
1288 K.B. 4 februari 2002 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de 
landsbonden, B.S. 22 februari 2002. 
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(gewone) toelage voor administratiekosten.1289 Het percentage van dit maximale budget wordt 
bepaald aan de hand van de wijze waarop het kinderbijslagfonds de sociale zekerheid uitvoert; 
dit wordt geëvalueerd door het beheerscomité van de RKW. Tot en met 2005 werd het 
maximale responsabiliseringsbudget door het beheerscomité van de RKW vastgesteld om de 
ratio 95/5 ten opzichte van het werklastbudget te bereiken. In 2006 werd dit wettelijk 
verankerd.1290 Vanaf 2008 neemt het maximale responsabiliseringsbudget progressief toe 
zodat de ratio met het werklastbudget evolueert naar 85/15 in 2010.1291 

Het vorige betoelagingssysteem kende een aantal gebreken, zoals de combinatie van subsidie 
bij voorschotten in een open systeem zonder enveloppe, het gebruik van ongeschikte 
parameters om de administratiekosten te berekenen – zij stonden niet in direct verband met de 
werklast – en het beperken van de mogelijkheden van goedwerkende kinderbijslagfondsen om 
administratieve reserves op te bouwen.1292 

De Koning heeft de criteria van een goede uitvoering van de kinderbijslagreglementering – en 
het gewicht verbonden aan deze criteria – vastgesteld. Op basis hiervan bepaalt de RKW het 
gedeelte van het bedrag dat werkelijk aan elk kinderbijslagfonds wordt toegekend.1293 De 
evaluatiecriteria van de beheersprestaties van de kinderbijslagfondsen hebben betrekking op 
de legaliteit, het financieel beheer, de wijze van rapportering aan de RKW, de interne 
organisatie en de kwaliteit van informatie. 

(1) Legaliteit (weegt voor 50 %): de naleving door de kinderbijslagfondsen van de 
wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen zowel op technisch als op 
financieel en boekhoudkundig vlak en de snelheid waarmee aan de vastgestelde 
leemten verholpen wordt; 

(2) Financieel beheer (weegt voor 20 %): de nauwkeurigheid inzake de financiering van 
de betalingsverrichtingen, het beperken van de beschikbare gelden op de financiële 
rekeningen, de naleving van de vaste betaaldag, de tijdige en correcte boeking van de 
ten onrechte uitgekeerde bijslagen, de omvang van de debetten in het algemeen en van 
deze ten gevolge van fouten van de kinderbijslagfondsen in het bijzonder, de 
financiering van de onverschuldigde betalingen, de snelheid waarmee de debetten 
worden teruggevorderd en de bedragen die ingevolge verjaring niet meer konden 
worden gerecupereerd en definitief op het reservefonds moesten worden aangerekend; 

(3) Rapportering aan de RKW (weegt voor 15 %): de naleving door de 
kinderbijslagfondsen van de termijnen voor de administratieve, boekhoudkundige, 
financiële en statistische documenten en de correctheid van deze stukken evenals de 

                                                
1289 Art. 4 K.B. 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de 
kinderbijslagfondsen, B.S. 8 juli 1999. 
1290 K.B. 20 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en 
de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen, B.S. 27 juli 2006. 
1291 K.B. 4 juni 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en 
de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen, B.S. 3 juli 2008. 
1292 J. VERSTRAETEN, “Gezinsbijslagen werknemers en zelfstandigen en gewaarborgde gezinsbijslag: 
wetgeving en rechtspraak”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-

2001, Brugge, die keure, 2001, 1066. 
1293 Art. 5-7 K.B. 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de 
kinderbijslagfondsen, B.S. 8 juli 1999. 
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stipte en foutloze bijwerking van de gegevens vervat in de repertoria bijgehouden door 
de RKW; 

(4) Interne organisatie en functionering(weegt voor 10 %): de resultaten van het verslag 
van de bedrijfsrevisor of accountant betreffende de doorlichting van de organisatie in 
het algemeen en de werking van de interne verificatiedienst en de maatregelen 
getroffen ter voorkoming van de geldverduisteringen in het bijzonder; 

(5) Kwaliteit van informatie (weegt voor 5 %): de door de kinderbijslagfondsen genomen 
initiatieven om de gezinnen te informeren over de kinderbijslagwetgeving in het 
algemeen en hun kinderbijslagdossier in het bijzonder.1294 

Het nieuwe betalingssysteem is een systeem met een gesloten enveloppe, zodat geen 
bijkomende kredieten kunnen worden gevraagd aan de RKW. De RKW zal wel ingrijpen 
indien het echt dreigt mis te gaan en de dienstverlening ten aanzien van de gezinnen in het 
gedrang kan komen. Er zal dan een herstelplan worden voorgesteld door de RKW en er 
kunnen ook bijkomende premies worden gevraagd van de aangesloten werkgevers. Als 
ultimum remedium blijft de opheffing van de machtiging een mogelijkheid.1295 

933. Invloed financiering gezinsbijslag – Het financieel beheer dat mee de 
responsabiliseringsbijdrage bepaalt, heeft eveneens invloed op de financiering van de 
gezinsbijslag an sich. Twee aspecten die meebepalen of een kinderbijslagfonds een deugdelijk 
financieel beheer heeft, zijn immers de ratio tussen wat bij de RKW werd aangevraagd en wat 
werkelijk werd uitbetaald en het zelf financieren van tijdelijke tekorten via hun reserve. Op 
die manier wil de overheid de liquiditeitscoëfficiënt beperken: als er kapitaalopbrengsten 
worden gegenereerd dan dient dit op niveau van de RSZ te gebeuren en niet op niveau van de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. 

b. Ziekenfondsen 

934. Responsabilisering1296 – Het totale bedrag van de administratiekosten (bepaald in artikel 
195, § 1 Ziekteverzekeringswet) wordt verdeeld onder de landsbonden op basis van het 
ledenaantal.1297 Dit toegekende bedrag kan evenwel worden verminderd of verhoogd. De 
vermindering gebeurt aan de hand van het variabele deel van de administratiekosten en de 
                                                
1294 Het deel van de toelage dat verleend wordt op basis van de evaluatie van de kwaliteit van het financieel 
beheer, wordt volledig toegewezen aan het reservefonds. Indien op het einde van het dienstjaar het reservefonds 
volstaat om de op dat ogenblik nog terug te vorderen onverschuldigd betaalde kinderbijslagen te financieren, 
wordt de verplichte stijving van het reservefonds herleid tot de helft van dit bedrag; B. DEROOST, H. 
MEURISSE, D. RENAULD en K. VELLE, De missie en de doeltreffendheid van de controlediensten van de 

Federale Overheid. Casus: de inspectiedienst van de Dienst Toelagen en Controle van de POD 

Maatschappelijke integratie, 2003, 46-48, http://soc.kuleuven.be/io/pmpucl/advies/160126_adviesMI.pdf. 
1295 Art. 28 en 91 Kinderbijslagwet Werknemers; J. VERSTRAETEN, “Gezinsbijslagen werknemers en 
zelfstandigen en gewaarborgde gezinsbijslag: wetgeving en rechtspraak”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), 
Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die keure, 2001, 1068. 
1296 P. HANCKE en P. VERMEULEN, De ziekenfondsen in België, activiteiten – toezicht, Gent, Mys & Breesch, 
2000, 44-55; J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2006, 447; CONTROLEDIENST VAN DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN DE 
ZIEKENFONDSEN, Jaarverslag 2006, 25-42. 
1297 K.B. 4 februari 2002 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de 
landsbonden, B.S. 22 februari 2002. 
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verhoging via een systeem om de ziekenfondsen aan te zetten over te gaan tot subrogatoire 
vordering.1298 

935. Variabele administratiekosten – De administratiekosten van de ziekenfondsen bestaan 
sinds 1993 uit een vast gedeelte, dat onvoorwaardelijk wordt toegekend en uit een variabel 
gedeelte dat wordt toegekend in functie van de beheersprestaties van de ziekenfondsen.1299 De 
post administratiekosten wordt dus in twee stukken opgedeeld, waarvan 70 % van deze post 
wordt verdeeld onder de ziekenfondsen op basis van het aantal aangeslotenen1300 en de 
toekenning van 30 % van deze administratiekostenvergoeding gebeurt aan de hand van een 
door de Controledienst verrichte ‘evaluatie van de beheersprestaties’.1301 Indien de evaluatie 
100 % is, krijgt het ziekenfonds de volledige voorziene variabele vergoeding voor de 
administratiekosten, die berekend is op basis van de uitgaven van het voorbije jaar. Hoewel 
anders geformuleerd, is het principe van deze responsabilisering gelijk aan dat voor 
kinderbijslagfondsen. Een vast bedrag vergoedt de administratiekosten en daar bovenop wordt 
een responsabiliseringssubsidie toegekend, waarvan de hoogte afhangt van de wijze waarop 
de ziekenfondsen de opdrachten uitvoeren.  

De toekenningsmodaliteiten van dit variabel gedeelte werden oorspronkelijk vastgelegd in het 
koninklijk besluit van 29 april 19931302, dat zes evaluatiecriteria voorzag. In de loop van 2002 
werd een globale herziening van de evaluatiecriteria van de beheersprestaties van de 
landsbonden van ziekenfondsen en de erbij aangesloten ziekenfondsen uitgevoerd.1303 Het 
koninklijk besluit van 28 augustus 2002 legt een weging van de (ondertussen) tien 
evaluatiecriteria vast en laat aan de Controledienst de bevoegdheid het gewicht van de 
verschillende subcriteria te bepalen. Het gaat om de volgende criteria en subcriteria: 

(1) Bestuursovereenkomst (weegt voor 15 %): de tijdige mededeling aan het RIZIV van 
de gegevens nodig voor het bereiken van de doelstellingen vervat in de 
bestuursovereenkomst, de kwaliteit van deze gegevens, alsook de tijdige en correcte 
uitvoering van de taken en opdrachten die in deze overeenkomst worden beoogd of die 
uit de toepassing ervan voortvloeien. Dit is een vreemd criterium aangezien de 
ziekenfondsen als derde partij aan deze overeenkomst geen verbintenissen uit deze 

                                                
1298 De kosten wegen immers vaak niet op tegen de gesubrogeerde sommen. De stimulatie gebeurt door een 
gedeelte van de teruggevorderde bedragen te laten toekomen aan het ziekenfonds zelf in de vorm van verhoogde 
administratiekosten. Deze verhoging bedraagt een variabel percentage van de geïncasseerde sommen, naargelang 
het recuperatieniveau gerealiseerd door elk ziekenfonds (K.B. 7 oktober 1993 tot vaststelling van het percentage 
waarmee de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen worden vermeerderd in geval van 
terugvordering van betaalde sommen, B.S. 24 november 1993). 
J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 447. 
1299 Wet 15 februari 1993 tot hervorming van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, B.S. 6 maart 1993; S. CALLENS en J. PEERS, 
Organisatie van de gezondheidszorg, Antwerpen, Intersentia, 2003, 299-300. 
1300 Deze verdeling is gesteund op de toepassing van een degressief percentage bij toenemend aantal 
gerechtigden, gecorrigeerd om rekening te houden met de werklast eigen aan de verschillende categorieën van 
aangeslotenen (art. 195, § 1, 2°, zesde lid). 
1301 Art. 196, § 1 Ziekteverzekeringswet; art. 1 K.B. 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de 
verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten, B.S. 14 september 2002. 
1302 K.B. 29 april 1993 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het 
bedrag van hun administratiekosten, B.S. 29 mei 1993. 
1303 K.B. 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot 
het bedrag van hun administratiekosten, B.S. 14 september 2002. 
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overeenkomst halen. Moet deze bepaling van het koninklijk besluit dan worden 
gelezen als het betrekken van de ziekenfondsen bij de bestuursovereenkomst tussen 
het RIZIV en de Staat? De hoogte van de toegekende administratiekosten aan de 
ziekenfondsen hangt immers af van de uitvoering van taken en opdrachten, die niet bij 
wet, maar in een overeenkomst tussen andere contractspartijen werden 
overeengekomen. Het basisbeginsel dat aan derden geen verbintenissen kunnen 
worden opgelegd in overeenkomsten wordt hier door de Koning ‘overruled’ en via een 
koninklijk besluit toch mogelijk gemaakt. 

(2) Terugbetaling (weegt voor10 %): het gaat om de termijnen waarbinnen de dossiers die 
onder de toepassing vallen van de reglementering op de maximumfactuur worden 
afgehandeld, de nauwkeurigheid bij het beheer van deze dossiers, alsook, de snelheid 
waarmee voldaan wordt aan de andere terugbetalingsverplichtingen. 

(3) Informatieoverdracht (weegt voor 5 %): de in of krachtens de Ziekteverzekeringswet 
voorziene administratieve, boekhoudkundige, financiële en statistische documenten en 
stukken moeten behoorlijk opgesteld worden en aan het RIZIV worden overgemaakt 
binnen de voorziene termijn. Daarnaast moeten de correcte en volledige gegevens 
tijdig worden overgemaakt ten behoeve van de experts die belast zijn met het 
uitwerken van de parameters die zullen dienen voor het vaststellen van de normatieve 
verdeelsleutel in het kader van de financiële verantwoordelijkheid van de 
verzekeringsinstellingen. 

(4) Participatie aan het beleid (weegt voor 5 %): dit criterium beoogt de kwaliteit van de 
deelname aan beleidsvoorbereidende studies (waaronder de tijdige mededeling en de 
kwaliteit van de daartoe noodzakelijke gegevens te verstrekken door de 
verzekeringsinstellingen), beslist door of uitgevoerd op vraag van de minister bevoegd 
voor sociale zekerheid, van de beheersorganen van het RIZIV of van een andere 
openbare instelling, aangewezen door de minister, en dit ongeacht of de 
verzekeringsinstellingen elk individueel of op gezamenlijke wijze daaraan deelnemen. 

(5) Interne controle (weegt voor 25 %): het gaat hierbij om de werking, op het vlak van de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, van het systeem 
van interne controle en van interne audit.1304 Er wordt voornamelijk beoordeeld op 

- de eerbiediging van de bijzondere terugbetalingsmodaliteiten voor de prestaties, 

- de terugvordering bij indeplaatsstelling of bij onverschuldigde betaling, 

- de kwaliteit van de door de verzekeringsinstellingen ingestelde validiteitscontroles 
met het oog op enerzijds, de correcte terugbetaling van de prestaties en anderzijds, 
de correcte afrekening met het RIZIV van die prestaties, alsook de kwaliteit van de 
controle op de realiteit en de conformiteit van die prestaties, 

- de kwaliteit van de controle op de realiteit en de conformiteit van de minimale 
klinische gegevens, 

- de aanwezigheid, in hoofde van de dienst die instaat voor de toekenning van 
uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en voor invaliditeit, van een fout, een 

                                                
1304 Art. 31 Wet Ziekenfondsen. 
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vergissing of een nalatigheid bij de toekenning van dergelijke uitkeringen, dewelke 
vastgesteld wordt door de dienst voor administratieve controle bij het RIZIV en 
die, aanleiding geeft tot een beslissing waarbij het beheerscomité van de dienst 
uitkeringen ingesteld bij voornoemde instelling afziet van de terugvordering van 
de onverschuldigde bedragen. 

(6) Betaling van de facturen inzake derdebetalersregeling in chronologische volgorde 
(weegt voor 5 %). 

(7) Naleving van termijnen voor toewijzing van geboekte prestaties (weegt voor 15 %): 
aan een bepaalde boekingsmaand voor wat de verzekering voor geneeskundige 
verzorging betreft en aan een bepaald kwartaal, voor wat de uitkeringsverzekering 
betreft. 

(8) Nauwkeurigheid beheer (weegt voor 10 %): het beheer van de inkomsten van de 
ziekteverzekering, beoordeeld aan de hand van de snelheid waarmee betalingen 
worden uitgevoerd, het beperken tot een minimum van de kasmiddelen, het rendement 
van de geldelijke middelen en, in het geval van het ontstaan van een schuld van de 
vrije verzekering tegenover de verplichte verzekering, aan de hand van de snelheid 
waarmee deze schuld wordt aangezuiverd. 

(9) Adviserend geneesheer (weegt voor 5 %): de degelijke uitvoering van de taken aan de 
adviserend geneesheren opgedragen door de wet en door de richtlijnen die het Comité 
van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en het tijdig overmaken en 
meedelen van documenten, stukken en gegevens, nodig in het kader van de uitvoering 
van de opdrachten van de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de 
behoorlijke kwaliteit ervan. 

(10) Gezondheidsopvoeding (weegt voor 5 %): het gaat om de verwezenlijkte 
inspanningen met het oog op het bevorderen van de gezondheidsopvoeding en het 
aanmoedigen van het gebruik van minder dure geneeskundige verzorgingsformules, 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de verstrekte verzorging. 

936. Evaluatie responsabilisering – Zowel voor de ziekenfondsen als voor de 
kinderbijslagfondsen lijkt dit systeem niet bijzonder goed te functioneren. Het quasi volledige 
variabele (responsabiliserings)budget wordt toegekend; het gemiddelde kwaliteitspercentage 
voor de kinderbijslagfondsen bedroeg in 2006 95,13 %1305 en ook alle ziekenfondsen hebben 
een quasi uitmuntende score. De ziekenfondsen, het RIZIV en de Controledienst passen een 
gecompliceerde reglementering toe om een recht op administratiekosten te bepalen, dat, met 
een waarschijnlijkheid van 97 % hoe dan ook verkregen wordt. Het zijn geen technische 
problemen, noch budgettaire gevolgen die zouden beletten om de overige 3 % onzekerheid 
weg te nemen.1306 

                                                
1305 Dat is een stijging vergeleken met 2005, toen 94,71 % van de maximale enveloppe werd toegekend aan de 
fondsen. RKW, Jaarverslag 2006, 40, 
http://www.rkw.be/Nl/Documentation/Publication/AnnualReports/JV2006.pdf 
1306 P. PALSTERMAN, “Individualisering van de rechten. Bedenkingen rond de doeltreffendheid en legitimiteit 
van de Belgische sociale bescherming”, Nieuw Tijdschrift voor Politiek 2000, nr. 3-4,110. 
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Er is onvoldoende gefocust op mogelijke algemene verbeterpunten van (het beheer van) de 
ziekenfondsen en de kinderbijslagfondsen, waarnaar gestreefd moet worden. Men is 
vertrokken vanuit een situatie, die bij aanvang reeds als ‘zeer goed’ werd gekwalificeerd 
zonder de specifieke zwaktes in kaart te brengen en zonder ‘evoluerende’ criteria te 
definiëren; de criteria om de kwaliteit van de prestaties te evalueren moeten mee evolueren 
met de prestaties en met wat de overheid en de sociaal verzekerden verwachten van de 
prestaties. Deze evolutie is uitgebleven, hoewel voor de ziekenfondsen de Controledienst deze 
mee kon beïnvloeden, aangezien deze over de bevoegdheid beschikt de vage criteria te 
interpreteren en te kwantificeren. Ten slotte moet melding worden gemaakt van een mogelijk 
probleem in de gelijke behandeling: de evaluatie van het beheer door de Controledienst 
gebeurt onder meer op informatie verkregen door het RIZIV en de revisoren aangesteld bij 
een landsbond. Zij interpreteren en communiceren informatie op een eigen manier. De 
Controledienst heeft dit probleem wel aangepakt door homogene richtlijnen te verstrekken 
inzake de uit te voeren steekproeven met het oog op de optimale toepassing van dezelfde 
evaluatiestandaarden in het geheel van de landsbonden.1307 Dit geldt ook voor de RKW, die 
bij de evaluatie een beroep doet op informatie ontvangen van de revisoren. 

3. Financiële verantwoordelijkheid 

937. Financieel resultaat administratierekening – De kinderbijslagfondsen en de 
ziekenfondsen dragen het financiële resultaat van de rekening administratiekosten zelf, wat 
opnieuw een duidelijke prikkel inhoudt om zuinig en efficiënt om te springen met de 
administratiekosten. Het saldo beïnvloedt de activiteiten van deze instellingen. Als een 
ziekenfonds een positief saldo heeft op zijn rekening administratiekosten, kan dit worden 
aangewend voor het aanvullend aanbod.1308 Dit is enerzijds een stimulus tot efficiënt beheer 
en anderzijds een (verdoken) subsidiëring van de aanvullende verzekeringen, die ook door 
‘marktconforme spelers’ worden aangeboden. Voor kinderbijslagfondsen is dat niet het geval 
omdat deze VZW’s geen andere activiteiten mogen uitoefenen. Evenwel kan ook een deel van 
het overschot aan de administratieve reserve worden toegekend, waarover het 
kinderbijslagfonds aanwendingsvrijheid heeft.1309 

938. Voor de uitbetalingsinstellingen geldt eveneens de verantwoordelijkheid voor het 
resultaat van de administratiekosten. Indien deze onvoldoende blijkt, zal vanuit de vakbond 
het saldo bijgepast moeten worden. 

939. Ledenbijdrage – Indien er tekorten zijn om de administratiekosten te financieren, zullen 
deze instellingen hun leden moeten aanspreken om het tekort in de administratiekosten aan te 

                                                
1307 CONTROLEDIENST VAN DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN DE 
ZIEKENFONDSEN, Jaarverslag 2006, Brussel, CVZ, 37. 
1308 De Ziekteverzekeringswet verbiedt evenwel het saldo van de administratiekosten met de rekeningen van de 
verplichte verzekering te vermengen (art. 195, § 5, eerste paragraaf Ziekteverzekeringswet). 
1309 Afhankelijk van de kwaliteit van het beheer van de gelden van het reservefonds kan de Koning een deel van 
de ‘responsabiliseringsenveloppe’ toewijzen aan het reservefonds van de kinderbijslagfondsen. Daarnaast zijn de 
kinderbijslagfondsen verplicht om minimum 5 % van het overschot over te dragen naar het reservefonds indien 
het vermogen van dit fonds niet volstaat om de onverschuldigde betalingen voorlopig of definitief te dekken. De 
rest van het resultaat gaat naar de administratieve reserves, waardoor de kinderbijslagfondsen zelf de 
bestemming kunnen bepalen (J. VERSTRAETEN, “Gezinsbijslagen werknemers en zelfstandigen en 
gewaarborgde gezinsbijslag: wetgeving en rechtspraak”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van 

de sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die keure, 2001, 1068). 
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vullen. Via een aanvullende bijdrage van de werkgevers (kinderbijslagfondsen) en de 
aangesloten leden (ziekenfondsen) kan deze ontoereikendheid in de 
administratiekostenrekening worden gedekt. Naast het aanvullende aanbod door het 
ziekenfonds en de zusterVZW’s van de kinderbijslagfondsen, kan het al dan niet op 
regelmatige basis bijkomende bijdragen vragen, een bepalende factor zijn voor de 
werkgever/sociaal verzekerde in de keuze van een kinderbijslagfonds/ziekenfonds. Het 
doorrekenen van tekorten in de beheersrekening kan niet ongelimiteerd gebeuren; het gaat 
immers nog steeds om de uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid, waarbij de 
administratiekosten in principe worden gedekt door de socialezekerheidsbijdragen en de 
bijkomende financiering door de (ook financieel) verantwoordelijke Staat.1310 

4. Ledenfinanciering 

940. Loutere financiering door ledenbijdrage – De sociale verzekeringsfondsen en de 
arbeidsongevallenverzekeraars nemen op het vlak van de administratiekosten een bijzondere 
positie in. Hun administratiekosten worden volledig gedragen door de aangesloten 
zelfstandigen (sociale verzekeringsfondsen) en de aangesloten werkgevers 
(arbeidsongevallenverzekeraars). Deze bijdrage is evenwel beperkt door de wet voor de 
sociale verzekeringsfondsen en door de marktwerking voor de arbeidsongevallenverzekeraars. 

941. Sociale verzekeringsfondsen - Voor de sociale verzekeringsfondsen wordt de 
ledenbijdrage in de administratiekosten jaarlijks door de minister bevoegd voor het sociaal 
statuut der zelfstandigen, na advies van het betrokken sociaal verzekeringsfonds, voor elk 
sociaal verzekeringsfonds afzonderlijk vastgesteld. Bij het nemen van deze beslissing houdt 
de bevoegde minister voornamelijk rekening met het feit of het sociaal verzekeringsfonds al 
dan niet overgaat tot de deconcentratie van haar diensten. De opbrengst van deze bijdragen 
mag slechts worden gebruikt om de werkingskosten van het fonds te dekken.1311 

De sociale verzekeringsfondsen kunnen een reservefonds aanleggen. Wanneer dit fonds een 
bepaald bedrag bereikt, kan de minister bevoegd voor zelfstandigen het bedrag van de 
bijdragen dat het sociale verzekeringsfonds aan haar aangeslotenen mag vragen, 
verminderen.1312 Wanneer, door nalatigheid van een sociaal verzekeringsfonds bijdragen niet 
tijdig ingevorderd konden worden of niet-verschuldigde prestaties werden betaald en de 
terugvordering van het niet-verschuldigde onmogelijk blijkt, zal de bevoegde minister het 
sociaal verzekeringsfonds hiervoor verantwoordelijk verklaren. Deze bedragen zullen ten 
laste komen te liggen van de bedragen (bijdragen) bedoeld voor de administratiekosten van 
het sociaal verzekeringsfonds.1313 Op die manier worden sociale verzekeringsfondsen ook 

                                                
1310 Het bedrag van de aanvullende bijdrage per aangesloten werkgever wordt als volgt berekend: het bedrag van 
de ontoereikendheid wordt vermenigvuldigd met het aantal rechthebbenden ingeschreven bij de aangesloten 
werkgever op 31 december van het laatst afgesloten dienstjaar. Dit product wordt gedeeld door het totale aantal 
rechthebbenden ingeschreven op dezelfde datum bij het kinderbijslagfonds (art. 95, § 8 Kinderbijslagwet 
Werknemers).  
Het minimaal bedrag van de aanvullende bijdrage werd in de Ziekteverzekeringswet vastgelegd voor de jaren 
1995 en 1996. Voor de latere jaren is elk ziekenfonds vrij het bedrag ervan bepalen, en te bepalen of al dan niet 
wordt overgegaan tot het vorderen van deze fiscaal aftrekbare premie (art. 199, § 2 Ziekteverzekeringswet). 
1311 Art 20, § 4 Sociaal Statuut Zelfstandige. 
1312 Art. 67bis Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
1313 Art. 60 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
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aansprakelijk gesteld voor een deel van de financiering van het sociaal statuut zelfstandigen, 
namelijk voor de meerkost waarvoor zij verantwoordelijk zijn.  

942. Arbeidsongevallenverzekeraars – De arbeidsongevallenverzekeraar draagt de 
administratiekosten zelf en rekent deze door aan de aangesloten werkgevers. De 
administratiekosten zitten samen met de verzekeringskost in de premie die de werkgever aan 
de arbeidsongevallenverzekeraar betaalt. De marktwerking zorgt dat het om aanvaardbare en 
concurrentiële bedragen gaat. Het argument pro (een verdere) privatisering van (de 
organisatie van) de sociale zekerheid, namelijk dat de administratiekosten van een private 
commerciële instelling lager zouden zijn dan deze van publiekrechtelijke dan wel 
privaatrechtelijke non-profit instellingen1314 en het hierop van toepassing zijn van een flexibel 
en efficiënt privaatrecht1315, wordt niet langer zonder meer aanvaard.1316 Zo stelt het Hof van 
Justitie dat “in nagenoeg alle Europese landen de verzekering van het beroepsrisico, de oudste 
sociale verzekeringen, de eerste verplichte tak van de sociale zekerheid, wordt georganiseerd 
op basis van solidariteit door openbare organen of instellingen naar publiek recht. Dit biedt 
mogelijkheden voor meer uniformiteit in de behandeling van de dossiers, een grotere 
homogeniteit in de dienstverlening, besparingen bij de oprichting van controle- en 
bewakingsorganen die toezien op de rechten van de slachtoffers, en vooral een beheer ten 
dienste van de slachtoffers met veel minder kosten dan verzekeringsondernemingen”.1317 

5. Slotopmerking 

943. Ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen bestaan drie systemen: basisvergoeding 
van de administratiekosten (uitbetalingsinstellingen), basisvergoeding van de 
administratiekosten met een responsabiliseringstoeslag (kinderbijslagfondsen en 
ziekenfondsen) en vergoeding door ledenbijdragen (sociale verzekeringsfondsen en 
arbeidsongevallenverzekeraars). Deze indeling in drie systemen is enerzijds logisch en 
anderzijds onlogisch, maar verre van transparant. Logisch is dat de Staat de basis van de 
administratiekosten van de non-profit uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid 
financiert, en niet deze van de op winst gerichte instellingen. Voor de sociale 
verzekeringsfondsen kan de uitzondering op dit principe worden verklaard vanuit de 
beperktere sociale bijdragen die zelfstandigen dienen te betalen. Het streven naar uniformiteit 
tussen het werknemers- en het zelfstandigenstelsel doet eveneens vragen rijzen bij het verschil 
in de financiering van de administratiekosten. Hoe meer beide systemen naar elkaar 
evolueren, hoe meer de eenvormige behandeling van administratiekosten een logische 
oplossing zal zijn. 

De op winst gerichte instellingen hebben als verzekeraars dan weer meer autonomie in de 
besteding van de middelen en kunnen zelf het percentage van door te rekenen 
administratiekosten in de premie die de aangeslotenen dienen te betalen, bepalen. 

                                                
1314 H. MATTHIJS, F. NAERTS en J. VUCHELEN, Handboek openbare financiën, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 390; M. SCHELTEMA en M. SCHELTEMA, Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en 

privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2003, 42-43. 
1315 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 88-93. 
1316 P. BERCKX, “De bestuurlijke vernieuwing en het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten”, 
T.B.P. 1993, 284-285. 
1317 H.v.J. 22 januari 2002, nr. C-218/00, INAIL, Jur.H.v.J. 2002, I, 691. 
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Onlogisch is enerzijds het verschil in berekening van de basisvergoeding en anderzijds het 
verschil tussen de sectoren waar al dan niet een responsabiliseringstoeslag wordt voorzien. De 
verschillende systemen van vergoeding van de administratiekosten baseren zich op andere 
criteria voor het bepalen van het basisbedrag. Opteren voor een basisuitgangspunt, zoals het 
aantal aangeslotenen, dan wel het aantal verrichtingen, of een combinatie van deze of andere 
elementen zou transparanter, eenvoudiger te controleren en administratief te beheren zijn. 
Naast een gemeenschappelijke basis kunnen sectorale criteria gekoppeld worden aan het 
bepalen van het bedrag, toch voor zover deze rekening houden met sectorspecifieke 
kenmerken van het gedekte sociaal risico. 

944. Het onderscheid tussen non-profit instellingen met en zonder responsabiliseringstoeslag 
is logisch als rekening gehouden wordt met de sectorale budgetten, zowel het sectoraal budget 
voor de administratie als het budget voor de administratieve meerkost van een 
responsabiliseringssysteem. Het is een onlogische opdeling indien naar de sturing gekeken 
wordt, aangezien vanuit de Grondwet de sociale rechtsstaat verplicht is de 
socialezekerheidsinstellingen te sturen naar kwaliteit in de dienstverlening en het beheer. De 
keuze voor een responsabiliseringsbijslag kan maar worden gemaakt indien het ofwel op het 
vlak van de kwaliteit van de dienstverlening ofwel op het vlak van de begroting iets oplevert. 
Indien de totale kost van de sociale zekerheid kan dalen door een snelle en kwalitatieve 
dienstverlening is dit een voldoende verantwoording van de responsabiliseringstoeslag, en 
zelfs om dit enkel in die sectoren te doen waar het budgettair een daadwerkelijk verschil kan 
maken. Daarvoor is een economische en bestuurskundige analyse nodig, waarbij ook de 
administratiekost voor het toezicht op de naleving van de responsabiliseringsvoorwaarden en 
de berekening van de responsabiliseringstoeslag en eventuele neveneffecten van het 
responsabiliseringssysteem in rekening worden gebracht. Een selectief systeem vergt een 
administratief apparaat dat te kampen heeft met ingewikkelde berekeningen op basis van 
aanslagbiljetten, moeilijkheden met het kadastraal register, een zware kost van controle, de 
beheerskosten van voorschotten, terugvorderingen en bijbetalingen… Hoe eenvoudiger een 
systeem ter beperking van de administratiekosten, hoe minder groot de administratiekost van 
dit systeem. Een verlaging van de administratiekost van bijvoorbeeld de 
uitbetalingsinstellingen met een verhoging van de administratiekost van de RVA, die het 
responsabiliseringssysteem moet uitwerken en controleren, heeft weinig zin. 

Indien een sturing via administratiekosten op het vlak van begroting geen of slechts een 
marginaal verschil maakt, maar indien wel een duidelijk kwalitatieve sturing aanwezig is, 
moet deze responsabilisering veralgemeend worden toegepast op deze instellingen waarvan 
de administratiekosten door de Staat worden gefinancierd. De ongelijke behandeling van de 
uitvoeringsinstellingen verbonden aan de verschillende socialezekerheidssectoren heeft dan 
geen bestaansreden. 

945. Kwaliteitscriteria – De responsabiliseringstoeslagen in de sector van de gezinsbijslagen 
en de geneeskundige verzorging zijn eveneens op twee manieren te bekijken. Vanuit het 
theoretisch kwalitatief kader kunnen zij duidelijk worden gekwalificeerd als sturingscriteria 
naar kwaliteit van dienstverlening. De criteria voor de responsabiliseringstoeslag voor de 
kinderbijslagfondsen en de ziekenfondsen duiden op het streven naar een niet strikt juridische 
kwaliteit van de dienstverlening. De basiscriteria die voor beide instellingen zijn terug te 
vinden, hebben betrekking op het naleven van de wetgeving en dit op een wijze die snelle 
dienstverlening garandeert, een goed financieel beheer, de correcte en tijdige informatie-



 458 

uitwisseling in de toezichtsverhouding met de OISZ, de informatie-uitwisseling met de 
aangeslotenen in het algemeen en met de belanghebbenden in een concreet dossier in het 
bijzonder, de organisatie van de instelling en het interne toezicht. Probleem bij deze criteria is 
enerzijds dat het toch veelal gaat om wettelijke verplichtingen waarvoor ook andere 
sanctioneringsmogelijkheden bestaan en anderzijds dat het gaat om zowel een veelheid aan 
criteria waarin weinig klemtonen worden gelegd als onvoldoende gespecificeerde criteria die 
ipso facto onvoldoende meetbaar zijn en/of quasi volledig worden nageleefd door de 
verschillende betrokken instellingen. 

Het zou de transparantie en de legitimatie van het systeem voor de betrokken stakeholders ten 
goede komen indien voor de privaatrechtelijke non-profit uitvoeringsinstellingen wordt 
uitgegaan van uniforme responsabiliseringscriteria, waarbij in de eerste plaats aandacht dient 
te gaan naar de uniformisering van de terminologie in de verschillende sectoren. De 
basiscriteria kunnen eventueel sectoraal worden aangevuld.  

946. Ledenbijdrage – Een meer algemene sturing gebeurt door de dreiging van een 
bijkomende of hogere ledenbijdrage, die bij tekorten op de rekening van de 
administratiekosten moet worden gevraagd. De ledenbijdrage financiert integraal de 
administratiekost van de sociale verzekeringsfondsen en de arbeidsongevallenverzekeraar en 
gedeeltelijk – bij tekorten – deze van de ziekenfondsen, de kinderbijslagfondsen en de 
uitbetalingsinstellingen. De bijkomende ledenbijdrage stuurt de instellingen voornamelijk 
naar een efficiënt beheer, waarbij het oorspronkelijk voorziene budget volstaat ter 
financiering van de administratiekosten. De kwaliteit van de dienstverlening wordt hiermee 
niet geviseerd. Het systeem van de ledenbijdrage is geen transparant systeem; de sociaal 
verzekerde weet niet waarvoor hij bijdraagt en heeft geen zicht op het ‘verbruik’ van de 
budgetten door de socialezekerheidsinstellingen. Wel kan op het einde van het jaar de 
vergelijking worden gemaakt tussen de verschillende socialezekerheidsinstellingen. Bij 
ziekenfondsen is dat enigszins bemoeilijkt, aangezien deze eveneens ter financiering van 
tekorten kunnen beslissen af te zien van een voorgenomen (gedeeltelijke) aanvullende 
terugbetaling van een medische behandeling die niet opgenomen is in de nomenclatuur. 

AFDELING IV. ANDERE FINANCIËLE STIMULI 

947. Algemeen – Naast de financiering van de sociale zekerheid en de subsidiëring van de 
socialezekerheidsinstellingen bestaat nog een ander financieel sturingsinstrument, namelijk 
het voorzien in (bijkomende) negatieve of positieve financiële prikkels1318 via het opleggen 
van positieve en/of negatieve sancties ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen. Dit 
financiële sturingsinstrument wordt ten aanzien van zowel de OISZ als de privaatrechtelijke 
meewerkende socialezekerheidsinstellingen gehanteerd, zij het in beperkte mate. 

948. Mogelijkheid – De Staat beschikt over autonomie in de keuze van de 
sturingsinstrumenten ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen in de uitvoering van de 
wettelijke sociale zekerheid, toch voor zover deze instellingen niet als ondernemingen (in de 
Europeesrechtelijke zin) worden gekwalificeerd, en mits rekening wordt gehouden met de 
Belgische regelgeving, zoals het grondwettelijke non-discriminatiebeginsel. Er is geen 
bijzondere financiële sturing ten aanzien van de op winst gerichte Belgische 
                                                
1318 M. JACOBS, Subsidieovereenkomsten, Amsterdam, Elsevier, 1999, 39-40. 
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arbeidsongevallenverzekeraars, enerzijds aangezien de introductie van de markt in de 
arbeidsongevallensector reeds een sturing op zich is en anderzijds omdat dit tot een verstoring 
van de vrije markt en een belemmering van de mededinging zou (kunnen) leiden. Evenwel 
zijn er financiële sturingsvormen denkbaar waarin deze bezwaren niet meespelen, zoals 
bijvoorbeeld een financiële prikkel ten aanzien van schadedossiers waarin onderling tot een 
oplossing wordt gekomen en/of waarbinnen de termijnen worden gerespecteerd en bijzondere 
aandacht voor het informeren van de (nabestaanden van de) sociaal verzekerde en de 
werkgever is besteed. 

949. Financiële sturing – De Staat kan de socialezekerheidsinstellingen aanzetten kwaliteit na 
te streven in de uitvoering van de sociale zekerheid door kwaliteit financieel te belonen en een 
gebrek aan kwaliteit negatief te sanctioneren, wat een duidelijke vorm van resultaatssturing 
inhoudt. Deze sturing kan gebeuren zowel ten aanzien van individuen, werkzaam in de 
instelling, als ten aanzien van de socialezekerheidsinstelling zelf. Een dergelijke financiële 
beloning dan wel financiële sanctie komt quasi niet voor in de regelgeving, maar wordt wel 
meer en meer ingeschreven in ‘beheersovereenkomsten’1319, zoals in de 
bestuursovereenkomst tussen de Staat en de OISZ. Net als het sluiten van overeenkomsten, is 
het opleggen van financiële sancties aan individuen en/of aan de organisatie bij ondermaats 
presteren een van de elementen van het nieuwe overheidsdenken. Daarnaast worden 
individuele financiële voordelen bepaald, zoals een bonus of een versnelling van de financiële 
loopbaan.1320 

950. OISZ – Ten aanzien van de OISZ is (een aanzet van) deze financiële sturing 
ingeschreven in de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen1321, zowel in een 
positieve als in een negatieve zin. De noodzakelijke uitvoeringsbesluiten van deze 
wetgevende bepaling zijn – voorlopig – niet genomen, zodat het sanctioneringsaspect van de 
bestuursovereenkomsten nog steeds ontbreekt. Een verdere bespreking van deze sanctionering 
verbonden aan de bestuursovereenkomsten is terug te vinden in het hoofdstuk rond de 
bestuursovereenkomsten. 

951. Privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen – Er zijn geen positieve financiële 
stimuli terug te vinden in de reglementering, buiten deze in het kader van de 
administratiekosten, voor zover dit ‘positief’ te noemen is. Negatieve financiële ‘stimuli’ zijn 
wel terug te vinden ten aanzien van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, zij het 
opnieuw disparaat voor elk type van privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling en zeer 
beperkt. Deze negatieve stimuli kunnen worden gekwalificeerd als ‘administratieve 
sancties’1322, wat gevolgen heeft op vlak van de rechtsbescherming: waar de 

                                                
1319 G. BOUCKAERT, K. VERHOEST en B. VERSCHUERE, Onderzoeksrapport : Agentschappen in 

Vlaanderen: een beschrijvende analyse, 2003, 86-87, 
http://soc.kuleuven.be/sbov/ned/publicaties/detail/sn010504.htm 
1320 G. BOUCKAERT, K. VERHOEST en B. VERSCHUERE, Onderzoeksrapport : Agentschappen in 

Vlaanderen: een beschrijvende analyse, 2003, 86-88, 
http://soc.kuleuven.be/sbov/ned/publicaties/detail/sn010504.htm 
1321 Art. 5, § 2, 7° Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1322 Dit zijn “bij of krachtens de wet vastgestelde maatregelen met een repressief karakter, die door een 
bestuursorgaan worden opgelegd door middel van eenzijdige, individuele bestuurshandelingen, als reactie op de 
inbreuk op een rechtsnorm” (J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 
1998, 35). 
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socialezekerheidsinstellingen zelf de nodige rechtsbescherming van de sociaal verzekerden 
moeten garanderen bij het beslissen tot en uitvoeren van een administratieve sanctie1323, 
kunnen deze socialezekerheidsinstellingen in casu rekenen op deze rechtsbescherming ten 
aanzien van de minister of de OISZ die hen een sanctie oplegt.  

952. De administratieve geldboeten sanctioneren het niet naleven van de wetgeving door de 
betreffende privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling.1324 Zo kan ook de Controledienst 
voor ziekenfondsen die vaststelt dat een ziekenfonds of landsbond handelt in strijd met de 
statutaire doelstellingen of de Wet Ziekenfondsen en de uitvoeringsbesluiten, dan wel met de 
financiële of boekhoudkundige bepalingen van de Ziekteverzekeringswet of de 
uitvoeringsbesluiten, onder meer een administratieve geldboete opleggen. In functie van de 
aard en de ernst van de inbreuk kan de landsbond in principe een administratieve geldboete 
uitspreken van 100 tot 500 euro. Hier komt duidelijk de verantwoordelijkheid van de 
landsbond voor de dienstverlening van de aangesloten ziekenfondsen tot uiting. Ook het 
RIZIV (de leidend ambtenaar van de dienst voor administratieve controle) kan een 
administratieve geldboete (van 25 tot 250 €) opleggen, en dit zowel aan de ziekenfondsen als 
de landsbonden, bij een overtreding van de Ziekteverzekeringswet of diens 
uitvoeringsbesluiten. 

953. Uitzonderlijk worden aan de kwaliteit van de uitvoering van de sociale zekerheid 
financiële gevolgen gekoppeld. Zo kan de minister het sociaal verzekeringsfonds de betaling 
van een (in de wet in hoogte vastgestelde) geldsom opleggen, indien dit sociaal 
verzekeringsfonds met betrekking tot de inning en de invordering van de bijdragen niet 
voldoet aan de algemene richtlijnen op basis van opgestelde performantiecriteria, ook niet 
nadat een afgevaardigd ambtenaar concrete richtlijnen heeft gegeven.1325 Deze geldboete moet 
worden betaald met de opbrengst van de bijdragen bestemd om de beheerskosten van het 
betrokken fonds te dekken en wordt aangewend ter financiering van het GFB van het 
zelfstandigenstelsel. 

954. Sturing – De bijzondere financiële stimuli, waarvan zeer weinig gebruik wordt gemaakt, 
hebben het voordeel duidelijk te zijn en relatief eenvoudig in te voeren, te controleren en na te 
leven, maar hebben daarnaast heel wat nadelen. Zo wordt de kwaliteit van de uitvoering niet 
noodzakelijk beter door een negatieve financiële sturing. Bestuurskundig onderzoek in het 
kader van de Vlaamse beheersovereenkomsten, waarin meestal voorzien wordt in financiële 
sanctioneringsmechanismen, heeft uitgewezen dat negatieve financiële sancties vanaf een 
bepaalde (door de instelling als onrechtvaardig gepercipieerde) hoogte eerder een negatieve 
invloed op de resultaatsverwezenlijking lijken te hebben. De dreiging van te hoge financiële 

                                                
1323 J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1998, 105-430. 
1324 Wanneer een ziekenfonds bijvoorbeeld zijn statutaire doelstellingen of de wettelijke verplichtingen niet 
naleeft, kan de controledienst van het RIZIV een administratieve geldboete opleggen (art. 166 
Ziekteverzekeringswet; art. 60 e.v. Wet Ziekenfondsen); de directeur-generaal van het Bestuur van de sociale 
zekerheid der zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kan de sociale 
verzekeringsfondsen een geldboete opleggen wanneer een sociaal verzekeringsfonds geen of onvoldoende 
gevolg geeft aan de richtlijnen, nota's of opdrachten die door de minister, het Bestuur of het RSVZ geformuleerd 
worden in toepassing van het Sociaal Statuut Zelfstandigen (art. 20 Sociaal Statuut Zelfstandigen). 
1325 Art. 60, § 2bis Sociaal Statuut Zelfstandigen; L. PAEME, “Toepassingsgebied en bijdrageregeling 
zelfstandigen: wetgeving”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1990-

1996, Brugge, die keure, 1996, 79. 
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sancties zet immers de instelling aan tot minder gewenst gedrag, bijvoorbeeld op het vlak van 
transparantie van resultaatsinformatie. Ze kunnen bovendien de afstemming tussen de 
instelling en de Staat bemoeilijken. Sterke negatieve sancties vereisen dus op hun beurt zeer 
uitgebreide en dure auditvoorzieningen.1326 Het positief sanctioneren vereist budgetten van de 
overheid en het negatief sanctioneren vereist budgetten van de socialezekerheidsinstelling, die 
er (voorlopig althans) niet blijken te zijn. 

AFDELING V. DE FINANCIËLE STURING BINNEN HET KWALITATIEF KADER 

955. In deze afdeling wordt gekeken in hoeverre de financiële instrumenten de 
socialezekerheidsinstellingen sturen naar kwaliteit en in hoeverre deze sturing op een 
kwalitatieve wijze gebeurt. Zoals in afdeling I werd aangegeven, gaat het binnen dit 
kwalitatief kader niet om het instrument financiering van de sociale zekerheid aangezien via 
dit instrument in principe niet gestuurd wordt naar een kwalitatieve dienstverlening ten 
aanzien van de betrokkenen; hoogstens naar een kostenbewustzijn van de uitvoerende 
instanties. Met betrekking tot de administratiekosten of de beheerskosten van de OISZ kan 
dan weer verwezen worden naar het hoofdstuk omtrent de bestuursovereenkomsten, gesloten 
tussen de Staat en de OISZ. Voornamelijk het instrument van de subsidiëring van 
administratiekosten zal belangrijk zijn voor de sturing naar kwaliteit; de sturing via financiële 
stimuli wordt kort aangehaald: dit instrument kan dan wel een ruim potentieel belang hebben, 
in de praktijk wordt het slechts in zeer beperkte mate ingezet. 

§1. Sturing naar kwaliteit 

A. Kwaliteit van dienstverlening 

956. Rechtmatigheid – Slechts uitzonderlijk wordt de financiële sturing expliciet gehanteerd 
om de eisen gesteld aan de kwaliteit van de dienstverlening, reeds opgenomen in regelgeving, 
te bevorderen. Wat opvalt, is dat voornamelijk de kwaliteitsaspecten opgenomen in wetgeving 
sensu lato geïntegreerd worden binnen de voorwaarden van subsidiëring. Dit brengt met zich 
dat voor de overheid een bijkomende sanctioneringsgrond ontstaat en dat de 
socialezekerheidsinstellingen bijkomend onder druk worden gezet om deze regelgeving na te 
leven. Anderzijds wordt op die manier niet gestimuleerd bijzondere aandacht aan de kwaliteit 
van dienstverlening te besteden. 

Het responsabiliseringsaspect binnen de gesubsidieerde administratiekosten van de 
kinderbijslagfondsen en ziekenfondsen heeft onder meer de legaliteit als voorwaarde, waarbij 
de naleving van zowel de sectorale wetgeving als van de rechtszekerheid, het 
vertrouwensbeginsel en de zorgvuldigheid (ABBB) centraal staat. Dit geldt ook met 
betrekking tot de financiële verantwoordelijkheid van sociale verzekeringsfondsen bij 
bepaalde fouten. Ten slotte kan een inbreuk op de wet, maar ook op de statuten door 
ziekenfondsen financieel worden gesanctioneerd. 

957. Transparantie – De transparantie heeft een plaats gekregen in het 
responsabiliseringssysteem van de kinderbijslagfondsen: de kwaliteit van informatie (de door 

                                                
1326 K. VERHOEST, “Verzelfstandiging en sturing van agentschappen: enkele bevindingen en 
beleidsaanbevelingen uit recent onderzoek”, V.T.O.M. 2003, nr. 1, 36. 
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de kinderbijslagfondsen genomen initiatieven om de gezinnen te informeren over de 
kinderbijslagwetgeving in het algemeen en hun kinderbijslagdossier in het bijzonder) weegt 
voor 5 % mee. 

958. Verantwoording – Met betrekking tot de maatschappelijke verantwoording of de 
verantwoording naar de groep van de sociaal verzekerden of de individuele sociaal verzekerde 
bepalen de financiële sturingsinstrumenten niets. Voor de ziekenfondsen bepaalt de wijze 
waarop het interne toezicht wordt gevoerd mee het variabele bedrag van de 
administratiekosten. Aangezien de algemene vergadering, aan wie het toezichtsresultaat 
gerapporteerd wordt, bestaat uit leden van het ziekenfonds, worden deze stakeholders op deze 
wijze wel geïnformeerd. 

959. Continuïteit – De financiering van de socialezekerheidsuitkeringen en de 
administratiekosten op zich garandeert een continue uitvoering van de sociale zekerheid. De 
afzonderlijke financieringsinstrumenten bepalen verder niets over de continuïteit van de 
dienstverlening. 

960. Participatie – De participatie van de sociaal verzekerde wordt niet bevorderd door de 
financiële sturing. 

961. Belangenafweging – Door efficiënt te werken, kan de administratiekost van de instelling 
worden beperkt. Evenwel moet er op worden toegezien dat de bijzondere aandacht voor 
efficiëntie niet de andere kwaliteitsaspecten van de dienstverlening in het gedrang brengt. 
Bovendien is de invloed van de instellingen op het bedrag van de administratiekosten beperkt; 
de basiskosten zullen er altijd zijn, ongeacht de efficiëntie waarmee de 
socialezekerheidsreglementering wordt uitgevoerd en de dienstverlening wordt aangeboden. 

De kinderbijslagfondsen, ziekenfondsen, uitbetalingsinstellingen, sociale verzekeringsfondsen 
en arbeidsongevallenverzekeraars dragen het financiële resultaat van de rekening 
administratiekosten, wat een duidelijke prikkel inhoudt om zuinig en efficiënt om te springen 
met de administratiekosten. Het saldo beïnvloedt de activiteiten van deze instellingen. Ook de 
dreiging van bijkomende ledenbijdrage, wat leden kan aanzetten bij een andere instelling aan 
te sluiten, spoort aan tot efficiëntie in de dienstverlening. 

De afhankelijkheid van het bedrag van de administratiekosten van onder meer de jaarlijkse 
productiviteitswijziging stuurt de uitbetalingsinstellingen eveneens direct naar een efficiënte 
uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. 

962. Daarnaast bestaat een, zij het beperkte, bijzondere aandacht voor de efficiëntie in de 
dienstverlening. De sociale verzekeringsfondsen kunnen een administratieve geldboete 
oplopen indien zij niet voldoen aan de door de minister opgestelde performantiecriteria. Ook 
de snelheid van de dienstverlening krijgt een plaats in de voorwaarden van de 
responsabiliseringsbijdrage voor ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen; het bedrag wordt 
onder meer bepaald door de snelheid van betaling, het rechtszetten van fouten en/of het 
afhandelen van dossiers. 
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B. Kwaliteit van bestuur 

963. Algemeen – De financiële sturing heeft geen aandacht voor het bestuur van de 
socialezekerheidsinstellingen. Enkel de transparantie van het bestuur wordt in beperkte mate 
beïnvloed door bepaalde aspecten van de financiële sturing. 

964. Transparantie – Beperkte aandacht gaat naar de informatie over het functioneren van 
ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen. Ten aanzien van de ziekenfondsen is een van de 
parameters waarop het variabel deel van de administratiekosten wordt berekend, de 
deugdelijke informatieoverdracht ten aanzien van het RIZIV krachtens de 
Ziekteverzekeringswet, alsmede het tijdig overmaken van de correcte en volledige gegevens 
ten behoeve van de experts die belast zijn met het uitwerken van de parameters die zullen 
dienen voor het vaststellen van de administratiekosten. Ten aanzien van kinderbijslagfondsen 
wegen de resultaten van het verslag van de bedrijfsrevisor of accountant betreffende de 
doorlichting van de organisatie in het algemeen en de werking van de interne verificatiedienst 
en de maatregelen getroffen ter voorkoming van de geldverduisteringen in het bijzonder mee 
in het vaststellen van het toegekende bedrag van de administratiekosten. 

965. Verantwoordelijkheid – Er is met betrekking tot de administratiekosten een duidelijke 
verdeling in verantwoordelijkheid tussen de Staat en de socialezekerheidsinstellingen. 

§2. Kwaliteit van sturing 

966. Noodzakelijkheid – De financiële sturing van de sociale zekerheid is noodzakelijk, 
enerzijds om de kost van het systeem binnen de perken te houden en anderzijds als invloedrijk 
instrument ten aanzien van de efficiëntie van socialezekerheidsinstellingen. 

967. Doeltreffendheid – Opdat de financiële sturing via variabele administratiekosten 
doeltreffend is, is het noodzakelijk dat vertrokken wordt vanuit accurate criteria. Dit ontbreekt 
zowel ten aanzien van de ziekenfondsen als ten aanzien van de kinderbijslagfondsen. 
Hierdoor wordt een hoge administratieve kost betaald voor het toezicht en de berekening van 
de responsabiliseringsinvloed op de individuele administratiekosten, zonder dat er een 
effectieve impuls tot kwalitatieve dienstverlening van uitgaat. 

De dreiging van bijkomende ledenbijdragen lijkt dan weer wel een doeltreffend instrument, 
aangezien vandaag niet meer de verzuilde maatschappij, maar de dienstverlening en de 
kostprijs de keuze voor een socialezekerheidsinstelling bepalen. 

De mogelijke positieve en negatieve financiële stimuli, voor zover zij gehanteerd worden, 
lijken niet doeltreffend. Zij vormen een bijkomende financiële post voor de overheid of de 
socialezekerheidsinstelling. Dit vormt een probleem/risico enerzijds voor het beperkte 
overheidsbudget en anderzijds voor de kwaliteit van dienstverlening. Het feit dat enkel 
negatieve sancties aan de sociale verzekeringsfondsen worden opgelegd op basis van de 
performantie van het optreden, is dan ook hierop gestoeld: de overheid moet geen budget 
aanwenden en het risico van kwaliteitsverlies wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de 
ledenbijdrage die sowieso moet gevraagd worden en varieert of minstens kan variëren. 
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968. Doelmatigheid – De doelmatigheid van de responsabilisering is bijzonder klein wegens 
het gebrek aan accurate criteria in de takken van de gezinsbijslag en de ziekteverzekering. Het 
quasi volledige variabele (responsabiliserings)budget wordt toegekend. 

De doelmatigheid van de financiering via ledenbijdrage zal groter zijn aangezien het 
voortbestaan en de bijkomende activiteiten of de winstuitkering mede bepaald worden door de 
mate waarin het budget voor administratiekosten wordt overschreden dan wel een overschot 
vertoont. 

Er werd reeds aangehaald dat negatieve financiële sancties vanaf een bepaalde (door de 
instelling als onrechtvaardig gepercipieerde) hoogte eerder een negatieve invloed op de 
resultaatsverwezenlijking en de transparantie in de rechtsverhoudingen hebben.  

969. Juiste niveau – De financiële sturing gaat logischerwijze uit van de wetgevende macht, 
waarbij de Koning uitvoeringsmaatregelen kan treffen. Vragen kunnen gesteld worden bij de 
bevoegdheid van bepaalde OISZ het bedrag van de administratiekosten vast te stellen en 
administratieve sancties op te leggen. De disparaatheid hiervan toont aan dat niet vanuit een 
voorafbepaald kader wordt gewerkt, maar de regelgeving hieromtrent nog steeds sectoraal 
opgesteld en historisch beïnvloed wordt. 

970. Samenhang – Het gebrek aan samenhang met betrekking tot de subsidiëring is groot. 
Het gebrek op dit vlak ten aanzien van de OISZ werd in het hoofdstuk rond 
bestuursovereenkomsten reeds aangekaart. Ten aanzien van de privaatrechtelijke instellingen 
bestaat geen samenhang, ook niet ten aanzien van deze instellingen, waarvan de subsidiëring 
quasi volledig door de Staat gebeurt. Grote verschillen zijn te vinden in: 

- de instantie die het basisbedrag vaststelt, 
- de grond waarop het basisbedrag wordt berekend, 
- de criteria, waaraan de responsabilisering wordt opgehangen, 
- de mate van responsabilisering. 

Ook de negatieve stimuli, beperkt terug te vinden ten aanzien van de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, zijn disparaat en met een gebrek aan sectoroverschrijding. 

971. Gelijkheid – Het gebrek aan samenhang en een gemeenschappelijke vertrekbasis voor 
de administratiekosten en de negatieve financiële stimuli veroorzaakt een ongelijke 
behandeling van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. 

Het onderscheid tussen non-profit instellingen met en zonder responsabiliseringstoeslag is 
enerzijds logisch rekening houdend met de sectorale budgetten en met de administratieve 
meerkost van een responsabiliseringssysteem. Anderzijds zijn alle 
socialezekerheidsinstellingen, als uitvoeringsinstellingen van een taak van algemeen belang 
onder de eindverantwoordelijkheid van de Staat, verantwoordelijk voor een efficiënt en 
kostenbesparend beheer. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat ook ten aanzien van de 
uitbetalingsinstellingen een responsabiliseringselement kan teruggevonden worden, namelijk 
in de verdeling van het voorziene bedrag voor de administratiekosten. 

Hetzelfde geldt voor de financiële sanctionering bij het niet naleven van de wet of het recht; 
het sectoraal onderscheid ontbreekt elke legitimiteit. 
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972. Uitvoerbaarheid – Het responsabiliseringssysteem en het sanctioneringssysteem zijn 
uitvoerbaar.  

De wetgever moet bij de financiële sturing steeds de financiële mogelijkheden bekijken om de 
uitvoerbaarheid van de sturing te garanderen. Als gemeenschappelijk kenmerk hebben de drie 
vormen van financiële sturing (financiering, subsidiëring en financiële stimuli) dat zij 
afhankelijk zijn van de begroting, die onder meer gekenmerkt wordt door annualiteit1327, 
waardoor het moeilijk is een eenvormig langetermijnbeleid uit te bouwen en door de 
beperktheid, waardoor de positieve financiële sturing eveneens beperkt wordt.  

973. Handhaafbaarheid – Het systeem is handhaafbaar mits voldoende budgetten voorzien 
worden voor de administratieve ondersteuning. Ook zijn, zoals in de ziekteverzekering het 
geval is, richtlijnen voor de toezichthouders noodzakelijk. De resultaten van het toezicht 
hebben – of zouden kunnen hebben – belangrijke gevolgen, waardoor het noodzakelijk is dat 
de handhaving op een gelijke wijze gebeurt ten aanzien van alle socialezekerheidsinstellingen. 

974. Rechtszekerheid – De sectorale financiële sturing van de socialezekerheidsinstellingen 
is een duidelijk instrument naar de instellingen toe. Ten aanzien van andere stakeholders, 
zoals sociaal verzekerden ontbreekt – ondanks de openbaarheid – elke transparantie in het 
systeem. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebrek aan uniforme terminologie, de 
sectorale verdeeldheid, de onlogische sectorale verschillen, de moeilijk vergelijkbare 
verschillen binnen een sector met betrekking tot tekorten dan wel overschotten in de 
administratiekosten, de onderscheiden criteria…. Dit gebrek aan inzicht leeft niet alleen bij de 
sociaal verzekerden, maar ook bij de betrokken instellingen, die de sectorale regels toepassen, 
maar het overzicht en de plaats binnen het geheel verloren zijn. 

975. Onderbouw – De financiële sturing van de socialezekerheidsinstellingen ontbreekt een 
wetenschappelijke onderbouw en daardoor ook een maatschappelijke ondersteuning. Het 
gebrek aan doelmatigheid en het gebrek aan communicatie over doelstellingen en resultaten 
van deze sturing zorgen ervoor dat het instrument voor het grootste deel van de stakeholders 
onbekend is. 

                                                
1327 B. PEETERS, De continuïteit van het overheidsondernemen, een begrippenanalyse en een kritiek op de 

uitvoeringsimmuniteit, Antwerpen, Maklu, 1989, 197; W. MOESEN en V. VAN ROMPUY, Inleiding tot de 

openbare financiën, Leuven, Acco, 1990, 55-60. 
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Aandeelhouders  X    
Stakeholders  X    
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976. Belang – Het voornaamste belang dat de financiële sturing heeft, is het beheersen van de 
budgetten binnen de sociale zekerheid. Het daadwerkelijke belang met betrekking tot de 
subsidiëring van de administratiekosten van privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen is 
beperkt op dit punt, voornamelijk veroorzaakt door het gebrek aan doelmatige 
responsabiliseringscriteria. Waar deze criteria kwaliteitsaspecten bevatten, zijn deze niet of 
nauwelijks meetbaar zodat het belang ook hiervan gering is. De sturing via financiële stimuli 
heeft in de praktijk eveneens een zeer beperkt belang wegens het beperkte gebruik. 

AFDELING VI. AANBEVELINGEN 

977. Algemeen – Vanuit de toepassing van het kwalitatief kader op het 
financieringsinstrument kan een aantal aanbevelingen worden geformuleerd. Hierbij zal 
voornamelijk de aandacht liggen op de potentie van het instrument zowel de kwaliteit van de 
dienstverlening als de kwaliteit van het bestuur te bevorderen. Daarnaast kunnen 
aanbevelingen geformuleerd worden om de kwaliteit van de sturing te verbeteren, waarbij de 
nadruk zal liggen op doelmatigheid, gelijkheid en samenhang.  

978. Visie – De beschreven subsidiëring van administratiekosten illustreert een gebrek aan 
visie van de wetgever op dit sturingsinstrument. De wetgever dient uit te maken wat zowel 
intersectoraal als sectoraal moet en/of kan worden nagestreefd via de subsidiëring van de 
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administratiekosten ten aanzien van socialezekerheidsinstellingen. Deze visie moet 
intersectoraal worden uitgedacht, waarna sectorspecifieke aanvullingen, voor zover 
noodzakelijk, kunnen worden aangebracht. 

Voor de OISZ is deze visie terug te vinden in de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen, waarin bepaald wordt dat de beheersbudgetten in de 
bestuursovereenkomst onderling worden vastgelegd. Voor de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen ontbreekt een dergelijke visie. De verschillende 
subsidiëringssystemen baseren zich zowel op verschillende criteria voor het bepalen van het 
basisbedrag als op verschillende criteria verbonden aan de responsabiliseringscomponent. 
Opteren voor een basissysteem, waaraan eventueel sectorale afwijkingen kunnen worden 
verbonden, maakt het subsidiëringssysteem transparanter, beter hanteerbaar en controleerbaar. 

979. Basissysteem – Er moet worden geopteerd voor een basissysteem ten aanzien van de 
privaatrechtelijke non-profit socialezekerheidinstellingen. De steeds verregaandere 
gelijkschakeling tussen de stelsels van werknemers en zelfstandigen wettigt ook een 
gelijkschakeling op het niveau van de administratiekosten, toch indien hier ook op het vlak 
van de bijdragen wordt naar gestreefd. 

Ofwel kiest men voor een vast basisbedrag, waarop een (afgebakende) toeslag mogelijk is 
indien de uitvoeringsinstelling aan de criteria voldoet; ofwel is het basisbedrag variabel 
binnen bepaalde grenzen. De eerste optie lijkt het meest eenvoudig om intersectoraal te 
reglementeren. De keuze voor één basissysteem zal de toegankelijkheid, de transparantie en 
de maatschappelijke onderbouw van het systeem verruimen. Hoe eenvoudiger een systeem ter 
beperking van de administratiekosten, hoe minder groot de administratiekost van dit systeem. 

980. Basisbedrag – Opteren voor een basisuitgangspunt, zoals het aantal aangeslotenen, het 
aantal administratieve verrichtingen, een percentage van het uitkeringstotaal uitgekeerd door 
de betreffende instelling, de complexiteit van dossiers, of een combinatie van deze of andere 
elementen zou transparanter, eenvoudiger te controleren en administratief te beheren zijn dan 
het huidige systeem. Naast een gemeenschappelijke basis kunnen aan het basisbedrag 
sectorale criteria worden gekoppeld, toch voor zover deze rekening houden met of eigen zijn 
aan sectorspecifieke kenmerken van het gedekte sociaal risico.  

Een bepaald criterium heeft immers niet in elke sector dezelfde waarde. Zo is er een verschil 
in complexiteit tussen dossiers met betrekking tot de kostencompenserende en de 
inkomensvervangende uitkeringen, toch wat het te bepalen uitkeringsbedrag betreft; 
bovendien hangt dit bedrag af van eventuele loonschommelingen en bijzondere vergoedingen. 
Het aantal aangeslotenen is dan weer van een andere orde in de uitbetalingsinstellingen dan in 
de ziekenfondsen (ook personen ten laste) en de kinderbijslagfondsen (aantal rechthebbende 
werknemers in dienst van de aangesloten werkgever bepaalt de werklast). 

981. Responsabiliseringsaspect – Bovenop het basisbedrag is een responsabiliseringstoeslag 
mogelijk. Indien een dergelijk systeem gedragen wil zijn en daadwerkelijk een sturende 
functie wil hebben, moeten deze criteria op een realistische wijze bepaald worden en een 
uitdaging vormen voor de meewerkende instellingen. De keuze voor een 
responsabiliseringsbijslag kan maar worden gemaakt indien het ofwel op vlak van kwaliteit 
ofwel op vlak van de begroting iets oplevert. De doelmatigheid van de criteria moet een 
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centrale plaats innemen; ondoelmatige criteria kosten de Staat immers enkel geld voor de 
administratieve omkadering en leveren niets op.  

De responsabiliseringscriteria moeten ook voldoende accuraat en meetbaar zijn om een 
efficiënt toezicht hierop en een snelle en accurate beoordeling hiervan mogelijk te maken. 
Daarvoor is een economische en bestuurskundige analyse nodig, waarbij ook de 
administratiekost voor het toezicht op de naleving van de responsabiliseringsvoorwaarden en 
de berekening van de responsabiliseringstoeslag en eventuele neveneffecten van het 
responsabiliseringssysteem in rekening worden gebracht. Bovendien is het noodzakelijk dat 
voor elk criterium wordt aangegeven of het een inspannings- of een resultaatsverbintenis 
betreft. 

Sectoraal moeten deze criteria – indien dit nodig blijkt om doeltreffend te zijn – 
gekwantificeerd worden. Een dergelijke kwantificering is moeilijk, aangezien indien het 
individueel gebeurt – naar het voorbeeld van de bestuursovereenkomsten – zowel veel tijd en 
middelen kost als een ongelijke behandeling met zich kan brengen. Indien de 
responsabilisering overkoepelend gebeurt, zal het bijzonder moeilijk zijn criteria vast te 
stellen die van al deze instellingen een gelijkmatige inspanning verwachten. Dit laatste 
argument is evenwel te relativeren, aangezien ook nieuwe wetgeving voor sommige 
instellingen een bevestiging van een bestaande praktijk is, terwijl andere instellingen een 
bijzondere inspanning moeten verrichten om aan de wettelijk gestelde voorwaarden te 
voldoen. Bovendien is de vereiste van een inspanning niet noodzakelijk indien een instelling 
aantoont dat zij in de praktijk reeds bijzondere (niet gestuurde) aandacht heeft besteed aan het 
betreffende criterium. 

982. Kwaliteitsbevorderende criteria – Opnieuw moet worden uitgegaan van intersectorale 
criteria, die voor zover nodig, sectoraal worden aangevuld. Naast de rechtmatigheid, kan een 
belang worden toegekend aan bijzondere bovenwettelijke inspanning om kwaliteit in de 
rechtsverhouding met de sociaal verzekerde na te streven. Voorbeelden van criteria zijn:  

- het aantal mutaties of de wijziging van het aantal dossiers, al zal voor de kinderbijslag 
de werkgever niet in eerste orde over de kwaliteit van de volledige (en voornaamste) 
dienstverlening kunnen oordelen. Dit geldt wel voor de aangeslotenen bij een 
ziekenfonds en bij een uitbetalingsinstelling; 

- de productiviteit, hieraan zullen meetbare en gekwantificeerde deelcriteria moeten 
worden verbonden; 

- het ontbreken van klachten bij de ombudsman of de OISZ (waaruit duidelijk een 
tekortkoming van de socialezekerheidsinstelling blijkt); 

- de aandacht vanuit de instelling naar de inrichting van een kwalitatief bestuur, waarbij 
de governanceprincipes een plaats krijgen; 

- de aandacht vanuit de instelling naar een kwalitatief beheer, dat streeft naar een 
kwalitatieve dienstverlening, waarbij een kwaliteitsplan in de instelling wordt 
opgesteld; 

- de informatie die op een snelle wijze gecommuniceerd wordt aan de sociaal 
verzekerden over zowel individuele dossiers als beleids- en beheersbeslissingen; 

- het ontbreken van fouten in de uitkeringsbedragen, termijnen, informatie, niet 
recupereerbare onverschuldigde betalingen, terug te vorderen onverschuldigde 
betalingen…; 
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- het rapporteren op eigen initiatief en op een kwalitatieve wijze aan de sectorale OISZ. 
Ook hier zal ‘kwalitatief’ op een gekwantificeerde of minstens meetbare wijze 
geëxpliciteerd dienen te worden; 

- de ‘goede toezichtsresultaten’, waarbij een bijzondere opdracht aan de toezichthouders 
wordt toegekend; 

- de inrichting van een intern toezicht, waarbij stakeholders een plaats krijgen; 
- de goede evaluatie van de sociaal verzekerde. Een standaard beoordelingsbrief of -

mail zou kunnen worden gevoegd bij elk schriftelijk contact tussen de instelling en de 
sociaal verzekerde. Het risico ligt hier dat sociaal verzekerden die met een negatieve 
beslissing of met een lager uitkeringsbedrag dan verwacht geconfronteerd worden, dit 
kunnen laten meespelen in een beoordeling die niet over de voorwaarden of de hoogte 
van de uitkeringen gaat 

983. Sectorale aanvulling – Deze eisen kunnen sectoraal worden aangevuld met aspecten die 
de wetgever belangrijk acht in deze sector, zoals de termijnen waarbinnen de dossiers die 
onder de toepassing vallen van de maximumfactuur worden afgehandeld en de 
gezondheidsopvoeding van de sociaal verzekerden (zoals die vandaag gelden voor de 
ziekenfondsen). Deze sectorale aanvulling is niet strikt noodzakelijk; de overheid kan ook via 
financiële sanctionering sturen naar deze beleidsprioriteiten. 

984. Bijzondere financiële stimuli – De bijzondere financiële stimuli zijn relatief eenvoudig 
in te voeren instrumenten, die alle potentie hebben kwaliteitsbevorderend te zijn. Het 
voornaamste nadeel is dat de kwaliteit van de uitvoering niet noodzakelijk beter wordt door 
een negatieve financiële sturing. De dreiging van te hoge financiële sancties zet immers de 
instelling aan tot minder gewenst gedrag, bijvoorbeeld op het vlak van transparantie van 
resultaatsinformatie. Sterke negatieve sancties vereisen bovendien op hun beurt uitgebreide en 
dure toezichtvoorzieningen. 

AFDELING VII. BESLUIT 

985. Algemeen – De financiële sturing van de socialezekerheidsinstellingen is op te delen in 
drie sturingsvormen: de sturing via de financiering van de sociale zekerheid, de sturing via de 
subsidiëring van de administratiekosten en de sturing via financiële stimuli. 

986. Socialezekerheidsfinanciering – De sturing via de financiering van de sociale zekerheid 
is geen sturingsinstrument dat doelmatig wordt of kan worden aangewend in de 
sturingsverhouding tussen de Staat en de socialezekerheidsinstellingen. Het doel van 
bijzondere financieringsregelingen en de verdeling van de verantwoordelijkheid ligt bij de 
beheersing van de kostprijs van het socialezekerheidssysteem en niet bij de kwaliteit in de 
uitvoering van de sociale zekerheid. Bovendien beschikken de socialezekerheidsinstellingen 
niet over de bevoegdheden om de inkomende en uitgaande budgetten in de sociale zekerheid 
(doorslaggevend) te beïnvloeden.  

987. Administratiekosten – De sturing via de administratiekosten van de 
socialezekerheidsinstellingen heeft dan wel de mogelijkheid om een sturing naar kwalitatieve 
dienstverlening in zich te houden, en doet dit ook in de bestuursovereenkomst en de 
regelingen van de responsabiliseringstoeslag, maar heeft dan weer met praktische problemen 
te kampen. Deze problemen zijn in eerste instantie van budgettaire aard; de overeengekomen 
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budgetten in de bestuursovereenkomsten worden onvolledig en niet tijdig overgemaakt aan de 
OISZ en de administratiekost voor het toezicht op de mate van het bereiken van de criteria 
door de ziekenfondsen en de kinderbijslagfondsen loopt op. Daarnaast liggen de problemen in 
het opstellen van accurate, doelmatige en meetbare criteria die de instellingen uitdagen en die 
de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening kunnen realiseren. Ten slotte zorgt het 
gebrek aan intersectorale gelijkvormigheid voor een onduidelijk geheel, waarin geen 
eenduidige visie naar boven komt. 

988. Financiële prikkels – De sturing via financiële prikkels komt slechts zeer beperkt voor in 
de sociale zekerheid. Dit opnieuw omwille van de toezichtkost en het ontbreken van 
budgetten voor positieve prikkels. Deze sturingsvorm zou evenwel de kwaliteit van de 
dienstverlening, waaronder de efficiëntie, kunnen nastreven, op voorwaarde dat accurate 
criteria worden ontwikkeld. De financiële stimuli in de sociale zekerheid zijn te beperkt 
gehanteerd om er algemene conclusies aan te verbinden. 
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HOOFDSTUK VI. TOEZICHT 

AFDELING I. SITUERING EN POTENTIEEL BELANG 

989. Toezicht – Toezicht heeft een belangrijke maatschappelijke functie en is erop gericht 
belangen te beschermen, die zonder het toezicht gedeeltelijk of volledig in het gedrang 
zouden kunnen komen. Er bestaat een hele reeks aan toezichtsvormen en -modaliteiten, 
waaruit de wetgever, de uitvoerende macht, dan wel de instelling zelf (intern toezicht), kan 
kiezen om een geschikt toezichtsinstrumentarium samen te stellen. 

990. Toezicht als sturingsinstrument – Toezicht kan enerzijds worden gekoppeld aan de 
verschillende sturingsinstrumenten, maar kan ook als een afzonderlijk sturingsinstrument 
worden bekeken. De verschillende sturingsinstrumenten hebben ook maar nut indien er een 
vorm van toezicht aan verbonden wordt en een gevolg aan dit toezicht wordt gegeven. 
Hoewel toezicht niet op zichzelf staat, maar een plaats inneemt in de sturings- dan wel 
handhavingsketen, moet toezicht eveneens als een afzonderlijk sturingsinstrument worden 
benaderd. Dit is belangrijk omdat op die manier duidelijk wordt welke toezichtsvormen er 
naast elkaar zijn ontstaan, onder meer ter controle van de naleving van de verschillende 
sturingsinstrumenten, maar ook daarbuiten. Om het gehele toezichtsbeeld ten aanzien van de 
socialezekerheidsinstellingen te vatten, was het noodzakelijk dit als een afzonderlijk 
instrument te benaderen. Vanuit deze benadering kunnen voorstellen tot (her)organisatie en 
afstemming worden gedaan om te komen tot een efficiënter en effectiever toezicht. 

991. Toezicht in de sociale zekerheid – Het socialezekerheidsrechtelijke toezicht dat in dit 
hoofdstuk bestudeerd wordt, wordt op twee wijzen afgebakend. Enerzijds gebeurt deze 
afbakening logischerwijze aan de hand van het onderzoekskader: enkel het toezicht ten 
aanzien van de socialezekerheidsinstellingen wordt bekeken. Toezicht in de sociale zekerheid 
bestaat enerzijds uit het toezicht van de Staat op de OISZ, die als gedecentraliseerde 
overheden onderworpen zijn aan een bestuurlijk toezicht; dit is niet het geval voor de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Deze laatste zijn als privaatrechtelijke 
instellingen met een overheidstaak, net omwille van de overheidstaak en voor zover zij die 
overheidstaak uitvoeren, onderworpen aan een bijkomend toezicht door de centrale Staat, dan 
wel de OISZ of bijzondere instanties. Het gaat met andere woorden niet om de inspectie ten 
aanzien van de werknemers, werkgevers, zelfstandigen, uitkeringsgerechtigden of 
zorgverstrekkers. Anderzijds gebeurt de afbakening van dit hoofdstuk door de wetgeving; er 
wordt gekeken hoe de wetgever het toezicht heeft georganiseerd en welke toezichtsvormen en 
toezichtsgronden in de overkoepelende en veelheid aan sectorale regelgeving is terug te 
vinden. Het gaat met andere woorden niet om hoe het toezicht de facto wordt georganiseerd 
en uitgeoefend, hoeveel inspecteurs er bij de instellingen ter plaatse controle gaan uitvoeren, 
welke interne initiatieven er worden genomen… De wetgeving is de vertrekbasis van het 
toezichtsinstrumentarium ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen; deze basis dient 
bestudeerd en – indien nodig – gereorganiseerd en gerationaliseerd te worden. Van zodra dit 
gebeurd is, kan in een verder bestuurskundig onderzoek de feitelijke uitvoering van het 
toezicht worden benaderd. 
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992. Potentieel belang – Het potentieel belang van het sturingsinstrument ‘toezicht’, kan 
worden afgeleid uit de drie doelstellingen van toezicht1328, namelijk  

- het verzamelen van informatie (transparantie), 
- het vormen van een oordeel op basis van deze informatie over het voldoen van de 

onder toezicht staande maatregelen (verantwoording), 
- op basis van dit oordeel een interventie voorzien met een preventief en/of curatief 

karakter (handhaving). 

Het toezicht zal een prikkel vormen te streven naar kwaliteit indien de wetgever ook deze 
doelstellingen wettelijk heeft omkaderd: 

- informatie: de verplichting om informatie te verschaffen dan wel de mogelijkheid van 
de toezichthouder informatie ter plaatste te verkrijgen. 

- passende toezichtsgrond: het is afhankelijk van de toezichtsgrond op basis waarvan het 
toezicht wordt uitgeoefend hoever deze prikkel zal gaan. Indien enkel de wetmatigheid 
wordt gecontroleerd, zal de instelling door het toezicht bijkomend worden geprikkeld 
de wet na te leven. Wordt bijvoorbeeld ook de opportuniteit van een beslissing of de 
efficiëntie van een dienstverlening onder het toezicht geplaatst, dan is deze prikkel 
veel ruimer. 

- toezichthouder: het is noodzakelijk dat wordt aangegeven wie het toezicht uitvoert en 
vanuit welke positie dit gebeurt. 

- gevolgen. er kan preventief worden voorkomen dat bepaalde maatregelen hun doel 
missen omdat ze niet correct worden uitgevoerd, dan wel kan er repressief worden 
opgetreden om een bepaalde toestand te regulariseren.1329  

Op die manier wordt de autonomie van de socialezekerheidsinstellingen beperkt in het 
algemeen belang en in de door de Staat vooropgestelde en beoogde deelaspecten van het 
algemeen belang.1330 

993. Met betrekking tot de uitvoering van taken met een algemeen belang heeft toezicht ook 
een democratisch aspect; indien de uitvoering van overheidstaken aan van de Staat 
afgescheiden instellingen wordt overgelaten, zorgt het (Staats)toezicht voor het verbinden van 
het noodzakelijke democratische aspect aan de uitvoering van een taak van algemeen 
belang.1331 

994. Plan van behandeling – Na deze situering van het toezichtsinstrument volgt een afdeling 
omtrent het toezicht als rechtsfiguur, in het algemeen. In een derde afdeling wordt deze 
rechtsfiguur binnen de sociale zekerheid bekeken. Eerst wordt nagegaan in hoeverre de Staat 

                                                
1328 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 188 en 199, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
1329 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 5, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
1330 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 37; A. VAN 
MENSEL, “Administratief toezicht op de gemeenten, discretionaire bevoegdheden en beginselen van behoorlijk 
bestuur”, T.B.P. 1992, 613; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht 

van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 105-107. 
Een voldoende onderbouwd en sluitend controlesysteem is niet alleen onontbeerlijk voor de rechtmatigheid, 
maar ook voor de doelmatigheid (REKENHOF, Verslag over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse 
Gemeenschap, Parl. St. 1998-99, nr. 28-B/1, 28). 
1331 TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL, Toezicht op de uitvoering van publieke taken, 1997-98, nr. 
15956/ 1, 3, http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/tk25956_2.pdf. 



 475 

vrij is het toezicht op te leggen aan de socialezekerheidsinstellingen. Daarna wordt het 
toezicht ten aanzien van de openbare instellingen van sociale zekerheid en ten aanzien van de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen beschreven. Beide types van ‘gecontroleerde 
instellingen’ worden na deze beschrijving binnen het kwalitatief kader bekeken. Vanuit dit 
kwalitatief kader worden aanbevelingen geformuleerd. De keuze voor een afzonderlijke 
‘kwaliteitstoets’ voor publiekrechtelijke en privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen is 
te vinden in het specifieke karakter van het toezicht ten aanzien van de OISZ: aangezien dit 
publiekrechtelijke instellingen zijn, is hierop een bestuurlijk toezicht van toepassing. De 
aanbevelingen werden samen geformuleerd aangezien deze grotendeels overlappen. 

AFDELING II. TOEZICHT ALS RECHTSFIGUUR 

§1. Definitie en verschijningsvormen 

995. Definitie – Toezicht kan worden gedefinieerd als “het toezien op de naleving van 
bepaalde voorschriften, op het nakomen van overeenkomsten of op het verrichten van 
werkzaamheden” (De Valks’ Juridisch Woordenboek) of als “het verzamelen van informatie 
over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daartoe gestelde eisen, het zich vormen 
van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren”.1332 Vaak 
wordt toezicht verward met (rechts)handhaving, wat het stellen is van “alle handelingen die 
normconform gedrag bewerkstelligen en een overtreding van de rechtsregels pogen te 
beëindigen” 1333 of nog “elke handeling die erop gericht is de toepassing en naleving van 
wetten en regels in overeenstemming met hun doel en strekking te bevorderen”.1334 
Handhaving is een ruimer begrip dan ‘toezicht’; toezicht is slechts één handhavingsschakel 
(binnen de handhavingsketen1335) waarvan de overheid, dan wel de hiertoe gemachtigde 
instelling (zoals de OISZ)1336 of particulier1337 (zoals de werkgever) gebruik kan maken om de 
toepassing en naleving van wetten en regels te bevorderen.1338 

996. Verantwoording – Toezicht gaat gepaard met een verantwoordingsvorm. De 
gecontroleerde (rechts)persoon dient zich te verantwoorden over (een deel van) zijn handelen. 
Verantwoording is echter ruimer dan de verantwoording die in het kader van toezicht gebeurt. 
Het verstrekken van informatie over het eigen handelen aan een breed publiek, aan relevante 
anderen en/of aan degenen die om informatie vragen, kan verschillende doelen dienen. Zo kan 
er ook een verantwoording naar de klanten (sociaal verzekerden) toe zijn, zonder dat deze een 
toezichtsbevoegdheid hebben, waarbij de klant op basis van de informatie verkregen via de 
verantwoording een keuze kan maken. 

                                                
1332 ALGEMENE REKENKAMER, Verbreding van de publieke verantwoording, Den Haag, 2003, 

http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p334.pdf. 
1333 L. WYNANT, “De aansprakelijkheid van overheidstoezichthouders”, R.W. 2003-04, 1563-1564. 
1334 F. MICHIELS, “Handhavingsrecht en handhavingsbeleid”, in F. MICHIELS en E. MULLER (ed.), 
Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland, Deventer, Kluwer, 2006, 8. 
1335 A. STAPHORST, “Themanummer: Handhaving van de sociale zekerheid”, P.S. 1995, afl. 18, 5-15. 
1336 J. VAN NUS, Overheidstoezicht op afstand, Apeldoorn, Maklu, 1995, 330-336. 
1337 J. VAN NUS, Overheidstoezicht op afstand, Apeldoorn, Maklu, 1995, 325-330. 
1338 E. ANKAERT, “Realisatie van sociaal recht, een kwestie van ketenbreed en ketendiep handhaven”, T.S.R. 
2008, 13-14. 
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997. Toezichtsvormen – Toezicht bestaat in verschillende vormen, die elk ten aanzien van de 
socialezekerheidsinstellingen een rol kunnen spelen. De toezichtsvormen kunnen worden 
onderscheiden op grond van het karakter, op basis van de grond waarop wordt toegezien, op 
basis van de toezichthouder en op basis van diegene waarop toezicht wordt uitgeoefend. 

A. Karakter 

998. De toezichtsvormen, die op basis van hun karakter kunnen worden onderscheiden, zijn 
(1) informeel en formeel toezicht, (2) preventief en repressief toezicht, (3) ex post en a 

posteriori of ex ante en a priori toezicht en (4) toezicht en audit. 

999. Formeel vs. Informeel – Formeel toezicht is dit toezicht, waarbij de bevoegdheid en de 
toezichtsprocedure in de wetgeving worden geregeld. Informeel toezicht betreft meestal 
(intern eerstelijns)toezicht dat door collega’s onderling wordt uitgeoefend, maar kan ook 
tussen (hiërarchische) instellingen bestaan op grond van informele afspraken. Het informeel 
toezicht is een belangrijke toezichtvorm, waarbij onmiddellijk gevolg kan worden gegeven 
aan vastgestelde of vermoedde tekortkomingen. Idealiter bestaat er een open cultuur binnen 
de instelling en wordt opengestaan voor onderling toezicht en een onmiddellijke aanpassing 
van het interne beleid en de uitvoering van het beleid naar aanleiding van de resultaten van dit 
toezicht. In wat volgt, komt enkel het formeel toezicht aan bod, zoals het in de wetgeving 
werd voorzien. 

1000.Preventief vs. repressief – Toezicht heeft in eerste instantie een preventief doel; het 
beoogt de voorkoming van wetsovertreding en/of van inbreuken tegen het algemeen belang. 
Het toezicht heeft dus een remmende en bewustmakende werking als gevolg van de manier 
waarop gereglementeerde activiteiten worden gecontroleerd op hun conformiteit met de 
regelgeving (sensu lato) onder de dreiging van sanctie of dwang.1339 Naast dit preventief 
aspect kan ook een repressief aspect gekoppeld worden aan het toezicht; aan het vaststellen 
van een schending van de wet of de zorgvuldigheid door het toezicht kunnen sancties 
gekoppeld zijn en aan het opportuniteitstoezicht kan een gedwongen wijziging van de 
beslissing verbonden zijn. Toezichthoudende instanties kunnen de bevoegdheid hebben 
sancties en dwangmaatregelen aan te wenden om situaties te beëindigen die in strijd zijn met 
de wet, al dan niet in afwachting van een verdere (strafrechtelijke) afhandeling. De term 
‘controle’ wordt meestal als een preventief toezicht gehanteerd1340; toezicht is dan een 
overkoepelende term. 

1001.Ex post vs. ex ante – Toezicht kan voorafgaand aan een bepaalde handeling gebeuren. 
Indien bijvoorbeeld voor een bepaalde handeling goedkeuring van de overheid nodig is, zal 
hieraan normaliter een toezichtsprocedure vooraf gaan (ex ante of a priori toezicht). Toezicht 
kan ook worden gevoerd ex post, namelijk nadat bepaalde handelingen zijn gesteld, zoals 
controle op de boekhouding en de begroting aan het einde van het boekjaar van een instelling 
(ex post of a posteriori toezicht).1341 

                                                
1339 L. WYNANT, “De aansprakelijkheid van overheidstoezichthouders”, R.W. 2003-04, 1564-1565. 
1340 E. ANKAERT, “Realisatie van sociaal recht, een kwestie van ketenbreed en ketendiep handhaven”, T.S.R. 
2008, 37-39. 
1341 Het onderscheid dat DERNOUCHAMPS maakt tussen a priori toezicht en a posteriori controle, wordt hier niet 
gehanteerd (G. DERNOUCHAMPS, “De mogelijkheden tot ordening van het sociaal, administratief en 
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1002.Ex ante toezicht, dat zowel intern als extern kan worden georganiseerd, is een 
belangrijke vorm van toezicht om te komen tot een kwalitatieve uitvoering van 
dienstverlening. Via het ex ante toezicht kan de onder dit toezicht geplaatste instelling 
alvorens het nemen van een beslissing zelf reflecteren over deze beslissing of met de 
toezichthoudende instantie hieromtrent overleggen en indien nodig een beslissing reeds in dit 
stadium aanpassen. Dit kan dan wel efficiënter zijn dan het wijzigen van een genomen 
beslissing, het steeds a priori moeten voorleggen van te nemen beslissingen is tijdrovend en 
vertraagt het besluitvormingsproces.  

1003. Toezicht vs. audit – Toezicht en audit worden – net zoals toezicht en handhaving – vaak 
verkeerd gebruikt. Het gaat om twee onderscheiden begrippen, waarbij audit een bijzondere 
toezichtsvorm is. Auditing is een vorm van attestatie, dit is een verklaring door een 
deskundige omtrent de betrouwbaarheid van de beweringen van derden. Audit gebeurt enkel 
ex post, dus nadat handelingen zijn gesteld, door een onafhankelijke auditor via de 
verzamelde en op correctheid beoordeelde informatie te toetsen aan de vastgelegde criteria, 
normen en standaarden. De auditor zal zijn resultaten verzamelen in een auditrapport.1342

 

B. Toezichthouder  

1004.Een tweede onderscheidingsbasis van toezichtsvormen kan worden gemaakt op basis 
van de toezichthouder, dat is de instantie of persoon die het toezicht uitvoert. De 
toezichthouder is “een persoon, die bij of krachtens (wettelijk) voorschrift belast is met het 
houden van toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk 
voorschrift”.1343 De verschillende toezichthouders kunnen worden onderverdeeld in interne en 
externe toezichthouders. Onder de externe toezichthouders kunnen onder meer een plaats 
krijgen: de administratieve overheid, de politieke overheid en de externe stakeholders. Het 
toezicht door de rechter wordt hier buiten beschouwing gelaten; al zal de dreiging van de 
exceptie van onwettigheid, dan wel de vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State een 
impuls vormen voor de socialezekerheidsinstellingen om kwalitatieve beslissingen te 
nemen.1344 

1005.Interne vs. externe toezichthouder – Afhankelijk of het om een interne dan wel een 
externe toezichthouder gaat, wordt gesproken over intern of extern toezicht. Intern toezicht is 
“een geheel van maatregelen en procedures ontworpen om een redelijke zekerheid te 

                                                                                                                                                   
financieel beheer van de organismen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de wet van 16 maart 1954 
betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut”, B.T.S.Z. 1959, 280-281). 
1342 R. DRIES, L. VAN BRUSSEL en M. WILLEKENS, Handboek auditing, Antwerpen, Intersentia, 2004, 3-4. 
1343 Art. 5:11 Algemene Wet Bestuursrecht (Ndl.). 
1344 Naast de wetgevende (parlement) en de uitvoerende macht (bestuurlijk toezicht), is er logischerwijze het 
toezicht uitgeoefend door de rechterlijke macht. Via de rechtspraak volgt in een aantal gevallen op het 
bestuurlijk toezicht nog een jurisprudentieel toezicht (J. PUT, “Rechterlijk toezicht op 
socialezekerheidsbeslissingen”, in J. PUT (ed.), Handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing 

in de sociale zekerheid, Brugge, die keure, 1999, 329). Dit toezicht heeft een betrekkelijke draagwijdte (art. 6 
Ger.W.) en een incidenteel en eenzijdig karakter. Men wendt zich niet tot de rechter voor een te hoge uitkering 
of een te laag geïnde bijdrage (WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Het 

borgen van publiek belang, ’s-Gravenhage, Sdu, 2000, 90, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2545). De 
gevolgen blijven beperkt tussen de partijen, behalve dan wat betreft de vernietigingsarresten van de Raad van 
State, die erga omnes gelden (A. VRANCKX, “Is de administratieve rechtspraak een bron van recht?”, T.B.P. 
1957, 271-275). 
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verschaffen over de realisatie van de te bereiken doelstellingen in de volgende domeinen: 
effectiviteit en efficiëntie van de organisatie, de betrouwbaarheid van de financiële 
beheersinformatie en de naleving van de wetgeving en de reglementering”.1345 De doelstelling 
van de interne controle is het bereiken van de missie en de doelstellingen van de organisatie, 
wat onder meer inhoudt dat de directieven en instructies van het management worden 
toegepast en nageleefd, dat fouten, vergissingen en fraude worden voorkomen, dat het behoud 
van de activa wordt beschermd, dat efficiëntie wordt verbeterd en dat aandacht gaat naar de 
kwaliteit van de informatie en de communicatie.1346 Intern toezicht kan of door een speciaal 
hiertoe opgericht intern en onafhankelijk orgaan gebeuren (interne audit) of door de bestaande 
administratieve structuur van de instelling1347, maar steeds vanuit de belangen van de 
instelling. Het gaat dan om een managementinstrument dat in principe enkel leidt tot interne 
rapportering aan het management.  

Extern toezicht heeft dezelfde doelstellingen, maar een ander belang. Waar intern toezicht 
wordt gevoerd door een betrokken partij die aandacht heeft voor de opportuniteit, wordt het 
externe toezicht gevoerd door een externe onafhankelijke partij die in eerste instantie de 
naleving van de regelgeving en de bescherming van de belangen van de betrokkenen zal 
beogen. Extern toezicht heeft als doelgroep externe belanghebbenden en geïnteresseerden 
(dus niet het interne bestuur), zoals de aandeelhouders in een vennootschap, de maatschappij, 
de overheid…1348 Externe audit gebeurt door wat een België genoemd wordt een 
bedrijfsrevisor, onderworpen aan een specifiek statuut en regelgeving1349, die onafhankelijk 
van de organisatie werkt.1350 

De voordelen en nadelen van intern en extern toezicht kunnen naar analogie van de voor- en 
nadelen van interne en externe klachtenbehandeling worden omschreven.1351 Intern toezicht 
heeft het voordeel dat de informatie gemakkelijk te verkrijgen is, het toezicht een beperktere 
bedreiging voor de personeelsleden en de instelling vormt en gemakkelijker zal worden 

                                                
1345 K.B. 26 mei 2002 betreffende het interne controlesysteem binnen de federale overheidsdiensten, B.S. 31 mei 
2002 (opgeheven). Voor andere definities, zie P. SLABBAERT, “Audit in de lokale besturen: enkel een controle 
op de subsidies?”, in A. KILESSE en F. VANSTAPEL (eds.), Externe audit in de publieke sector, Brugge, die 
keure, 2004, 156-157; P. HANCKE en P. VERMEEREN, De ziekenfondsen in België, activiteiten – toezicht, 
Gent, Mys & Breesch, 2000, 131. 
1346 G. BOUCKAERT en L. VAN NUFFEL, Nieuwe OCMW-beleid: scenario voor modernisering, Brugge, die 
keure, 1999, 105; M. DE SAMBLANX, F. KEULEMANS en J. LEROY, Audit en controle in lokale besturen, 
Brussel, Politeia, 2005, 81-82; P. SLABBAERT, “Audit in de lokale besturen: enkel een controle op de 
subsidies?”, in A. KILESSE en F. VANSTAPEL (eds.), Externe audit in de publieke sector, Brugge, die keure, 
2004, 157; INSTITUUT VAN INTERNE AUDITORS, statement of responsabilities of internal auditing, 1990, 
http://ethics.iit.edu/codes/coe/inst.internal.auditors.1990.html; http://minfin.fgov.be/auditcel/definition_nl.htm. 
1347 I. DESOMER, “De rol van het Rekenhof bij het ontwikkelen van de controle- en risicobeheersingssystemen 
in de overheidssector”, in A. KILESSE en F. VANSTAPEL (eds.), Externe audit in de publieke sector, Brugge, 
die keure, 2004, 177. 
1348 P. SLABBAERT, “Audit in de lokale besturen: enkel een controle op de subsidies?”, in A. KILESSE en F. 
VANSTAPEL (eds.), Externe audit in de publieke sector, Brugge, die keure, 2004, 161-162. 
1349 D. BREESCH en J. BRANSON, Handboek jaarrekeninganalyse en auditing, Brugge, die keure, 2005, 266-
267; A. KILESSE, “Het beroep van bedrijfsrevisor”, in A. KILESSE en F. VANSTAPEL (eds.), Externe audit in 

de publieke sector, Brugge, die keure, 2004, 35-52; Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren, B.S. 22 september 1953. 
1350 V. PUT, Met welke bril kijken auditors naar de werkelijkheid?, Brugge, die keure, 2006, 31. 
1351 V. VERDEYEN, “Inspraak, participatie en klachtrecht in welzijnsvoorzieningen”, in J. PUT, V. 
VERDEYEN en G. LOOSVELDT (eds.), Gebruikersrechten in de welzijnszorg, Brugge, die keure, 2003, 84-86. 
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aanvaard door de personeelsleden, de toezichthouder kennis heeft van de interne cultuur en 
structuur van de instelling, de mogelijkheid tot informeel overleg groter is en de 
toezichthouder zich in een betere positie bevindt voor de follow-up van de afspraken. Nadelen 
van intern toezicht zijn het risico van organisatieblindheid, een dubbele loyaliteit, een 
onvoldoende kritische houding en dat van de toezichthouder wordt verwacht dat hij begrip 
opbrengt voor de moeilijkheden van de instelling.1352 

1006.Voordelen van het extern toezicht zijn de mindere bedreiging voor de sociaal verzekerde 
om een klacht te uiten, het feit dat de toezichthouder niet volgens de instructies van de 
instelling moet werken, geen loyaliteit- of belangenvermenging, geen financiële 
afhankelijkheid van de voorziening, de expertise van de externe toezichthouder en de 
krachtige signaalfunctie. De nadelen van extern toezicht zijn dat de externe toezichthouder 
minder voeling heeft met de organisatie en minder kennis van de impliciete leiders en regels, 
waardoor men veel tijd kan verliezen, het wantrouwen en weerstand bij de personeelsleden en 
het moeilijker verkrijgen van informatie. Dit kan leiden tot een beperking van de kwaliteit van 
het toezicht en tot het toetsen aan normen waar de organisaties en professionals zich niet in 
kunnen vinden of waar zij niet aan kunnen voldoen.1353 De onafhankelijkheid staat hier op 
gespannen voet met de noodzaak van goede en deels ook vertrouwelijke informatie om tot een 
oordeel te komen over het functioneren van een instelling.1354 

Om de positie van de toezichthoudende instantie te versterken wordt recent overwegend 
gekozen voor het beklemtonen van de onafhankelijkheid van de toezichthouder1355, zowel wat 
betreft het intern als het extern toezicht.1356 Een onafhankelijk intern toezicht combineert 
immers de voordelen van het intern en extern toezicht; het toezicht wordt gegarandeerd door 
een deskundige, die omwille van de onafhankelijkheid objectief kan oordelen (vanuit de 
vooropgestelde doelstellingen van de instelling), maar toch voeling heeft met de instelling en 
de personeelsleden en direct toegang heeft tot al de noodzakelijke en nuttige informatie. 

1007.Politieke overheid – Het politieke toezicht is het toezicht dat wordt gevoerd door het 
parlement (wetgevende macht) op de regering (uitvoerende macht). Op grond van de 
ministeriële verantwoordelijkheid tegenover het parlement, oefent het parlement zowel 
toezicht uit op de daden van de regering als op de diensten die onder de voogdij dan wel het 
toezicht van de minister(s) staan. De parlementaire controle op de uitvoerende macht wordt 
uitgeoefend bij de stemming over de begroting en goedkeuring van de rekeningen, evenals 

                                                
1352 http://www.publicquality.be; WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, 
Bewijzen van goede dienstverlening, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 195, 
http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
1353 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 195, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
1354 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 189, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
1355 E. SCHRIJVERS, Lessen uit corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen, 2004, 56 
p., http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2589; WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET 
REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 
194-195, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
1356 ALGEMENE REKENKAMER, Kader voor toezicht en verantwoording, Algemene Rekenkamer, Den Haag, 
2008, 25-26 , http://www.rekenkamer.nl/9282000.pdf. 
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door middel van interpellaties, parlementaire vragen en parlementaire onderzoeken.1357 Dit 
toezicht is bijzonder beperkt; het valt dan ook aan te raden dat ministers ten aanzien van de 
instellingen die onder hun voogdij dan wel (bestuurlijk of ander) toezicht een taak van 
algemeen belang uitvoeren, periodiek verslag uitbrengen van hun bevindingen en oordeel ten 
aanzien van het parlement. Indien verschillende ministers instaan voor toezicht(saspecten) ten 
aanzien van één (type van) instelling, zou hun ‘toezichtsverslag’ geïntegreerd of minstens 
samen voorgelegd moeten worden aan het parlement, zodat ook het parlement zich een 
totaalbeeld kan vormen over de uitvoering van de taak van algemeen belang.1358 Daarnaast 
wordt deze controle uitgeoefend door door het parlement hiertoe opgerichte instanties, zoals 
het Rekenhof en de privacycommissie. 

De aanspraken op individuele rechtsbescherming moeten doorgaans wijken voor 
overwegingen van algemeen politieke aard en het belang van de individuele burger is dus zo 
goed als niet beschermd door de parlementaire controle.1359 

1008.Administratief toezicht – Het administratief of bestuurlijk toezicht is het toezicht dat in 
de administratieve structuur wordt gevoerd, namelijk het toezicht georganiseerd en 
uitgeoefend door de centrale overheid op de gedecentraliseerde overheidsinstellingen, waarbij 
de besluiten van deze instellingen worden getoetst op hun wettigheid en op hun 
verenigbaarheid met het algemeen belang (De Valks’ Juridisch Woordenboek).1360 Bestuurlijk 
toezicht is met andere woorden de bevoegdheid waarover de toeziende overheid beschikt om 
te verhinderen dat gedecentraliseerde lichamen hun zelfstandigheid zouden misbruiken om 
handelingen te verrichten die met de wet of met het algemeen belang in strijd zijn. Het betreft 
dus geen rechterlijk toezicht, noch het toezicht door de wetgevende macht. 

Het bestuurlijk toezicht vereist onder meer omwille van de koppeling aan de ministeriële 
verantwoordelijkheid dat de elementen informatieverzameling, oordeelsvorming en 
interventie een plaats hebben en ze op elkaar zijn afgestemd. Die cyclus begint bij een 
instelling die transparant is over zijn functioneren en hierover informatie levert aan de diverse 
belanghebbenden, waaronder de minister en/of de toezichthouder. Vervolgens vormt de 
toezichthouder zich, aan de hand van vooraf vastgestelde normen, op basis van deze 
informatie een oordeel. Dit oordeel leidt al dan niet tot interventies van de toezichthouder. 
Om het toezicht goed te laten functioneren, moeten de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van instelling, minister en/of toezichthouder duidelijk geregeld zijn.1361 

1009.Het bestuurlijk toezicht kan aan andere instanties dan de minister worden overgelaten, 
maar kan niet worden vervangen door een intern of stakeholdertoezicht aangezien de 
doelstellingen van deze toezichtsvormen niet noodzakelijk met de ministeriële 
                                                
1357 A. VAN MENSEL, I. CLOECKAERT en W. ONDERDONCK, De administratieve rechtshandeling: een 

proeve, Gent, Mys & Breesch, 1997, 103-104. 
1358 ALGEMENE REKENKAMER, Kader voor toezicht en verantwoording, Algemene Rekenkamer, Den Haag, 
2008, 19, http://www.rekenkamer.nl/9282000.pdf. 
1359 A. VAN MENSEL, I. CLOECKAERT en W. ONDERDONCK, De administratieve rechtshandeling: een 

proeve, Gent, Mys & Breesch, 1997, 103-104. 
1360 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 37; A. VAN 
MENSEL, “Administratief toezicht op de gemeenten, discretionaire bevoegdheden en beginselen van behoorlijk 
bestuur”, T.B.P. 1992, 613. 
1361 ALGEMENE REKENKAMER, Kader voor toezicht en verantwoording, Algemene Rekenkamer, Den Haag, 
2008, 18, http://www.rekenkamer.nl/9282000.pdf. 
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verantwoordelijkheid samenvallen. Goed extern toezicht is onafhankelijk en deskundig, is 
gebaseerd op een toezichtsvisie en vastgelegd in een toezichtsbeleid. Het is dan van belang 
dat de minister in een toezichtsvisie formuleert welke (beleidsmatige) uitgangspunten hij heeft 
voor het toezicht op de gedecentraliseerde instellingen. Uitgaande van die toezichtsvisie moet 
de toezichthouder voorafgaand aan het daadwerkelijke toezicht een toezichtsbeleid hebben 
geformuleerd, dat voldoende duidelijk en richtinggevend is voor de feitelijke uitvoering van 
het toezicht op de punten informatieverzameling, oordeelsvorming en interventie.1362 

1010.Daarnaast kan een administratieve overheid toezicht uitvoeren via het ‘administratief 
beroep’. Het administratief beroep is “een beroep dat wordt ingesteld bij een orgaan van het 
bestuur en dat ertoe strekt een beslissing van dat orgaan zelf, of van een hiërarchisch 
ondergeschikt orgaan, van een onder toezicht staand orgaan of van een andere administratieve 
overheid, te doen opheffen, te vernietigen, te wijzigen of dat, indien geen dergelijke beslissing 
werd genomen, beoogt alsnog een beslissing te bewerkstellingen”.1363  

Wanneer een burger van oordeel is dat een beslissing van een administratieve overheid hem 
nadeel berokkent, kan hij dit altijd aankaarten bij de persoon/dienst die de beslissing genomen 
heeft (willig of oneigenlijk beroep), dan wel bij de hiërarchisch meerdere van diegene die de 
beslissing nam (hiërarchisch beroep). Ten slotte kan een administratief beroep worden 
ingesteld bij de toezichthoudende overheid. Indien dit door de wetgever niet werd 
georganiseerd, zal de toezichthoudende instelling de beslissing enkel kunnen toetsen op basis 
van de bevoegdheid waarover het binnen het administratief toezicht beschikt.1364 De 
beoordelingsbevoegdheid is ruimer dan die van de rechter en omvat – indien zo bepaald in de 
omkaderende wetgeving – ook de opportuniteit van de beslissing.1365 

1011.Stakeholders – Toezicht kan ook door stakeholders (belanghebbenden) worden 
uitgeoefend, waarbij het zowel om interne als om externe stakeholders kan gaan. Het 
inschakelen van privaatrechtelijke instellingen in de uitvoering van een ‘overheidstaak’ raakt 
aan het democratisch karakter van de beleidsuitvoering en het democratisch toezicht dat in 
principe op de beleidsuitvoering wordt gehouden. Een van de manieren om dit democratisch 
toezicht op een andere manier vorm te geven, is via inspraak door de stakeholders. 

1012.Het meest ruime stakeholdertoezicht is het publiek toezicht, dat bijvoorbeeld mogelijk is 
door de publicatie van de jaarrekeningen, het neerleggen van de statuten van een vereniging 
of een vennootschap, het openbaar maken van verslagen van het Rekenhof en de 
openbaarheid van bestuur, die zowel op federaal als op deelstatelijk en lokaal niveau 
gegarandeerd wordt.1366 De vraag kan – en moet – worden gesteld of de kosten van 

                                                
1362 ALGEMENE REKENKAMER, Kader voor toezicht en verantwoording, Algemene Rekenkamer, Den Haag, 
2008, 6 en 16, http://www.rekenkamer.nl/9282000.pdf. 
1363 J. DUJARDIN en J. VANDE LANOTTE, Basisbegrippen publiekrecht, Brugge, die keure, 2004, 1. 
1364 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 741 en 744-745. 
1365 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 738-739. 
1366 Art. 74-75 en 97 Wetboek Venn.; K.B. 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van 
verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en 
van organismen voor de financiering van pensioenen, B.S. 27 juni 2003; art. 26novies VZW-wet; Wet 11 april 
1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 30 juni 1994; Decreet 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur, B.S. 1 juli 2004 (Vlaamse Gemeenschap); Decreet 22 december 1994 betreffende de 



 482 

maatschappelijke dialoog en verantwoording wel opwegen tegen de baten. Ook via inspraak 
van stakeholders is toezicht mogelijk; het (democratisch) controlekarakter van inspraak1367 
zorgt voor het snel aan de oppervlakte komen van mogelijke problemen. Het kan gaan om 
overleg, een of andere vorm van betrokkenheid (een meer diepgaand samenwerkingsverband 
dan het inwinnen van een voorafgaand advies), initiatiefrecht, bezwaarrecht (zelfs vetorecht), 
adviesrecht, controlerecht1368 en verantwoordingsplicht.1369 Via het meer verregaande 
medebeslissingsrecht wordt dan weer een verregaand (dwang)toezicht aan de stakeholders 
toegekend. Dit kan gebeuren via het akkoord1370, het eensluidende advies, de goedkeuring… 

Het stakeholdertoezicht past binnen de filosofie van de ‘meervoudige publieke 
verantwoording’: van instellingen in het publieke domein mag worden verwacht dat zij zich 
responsief opstellen. Dat betekent in de eerste plaats dat zij worden geacht goed te luisteren 
naar signalen die zij vanuit hun omgeving krijgen. Die signalen kunnen de vorm aannemen 
van klachten, maar ook van wensen en ideeën.1371 Van instellingen die een taak van algemeen 
belang uitvoeren mag in tweede instantie worden verwacht dat zij de keuzes die zij maken in 
de uitvoering van de taak van algemeen belang ook verantwoorden naar de meervoudige 
stakeholders toe. 

C. Toezichtsgrond 

1013.In derde instantie kan een onderscheid worden gemaakt tussen toezichtsvormen op basis 
van de toezichtsgrond. Er bestaan verschillende inhoudelijke toezichtsgronden: wettigheid, 
rechtmatigheid, opportuniteit, doelmatigheid, financiële situatie… 

1014.Wettigheidstoezicht – Een eerste toezichtsgrond heeft betrekking op de wettigheid van 
handelingen en beslissingen: voldoet een bepaalde rechtshandeling aan de door de wetgever 
opgelegde eisen? De wettigheid is de grond waarop hoven en rechtbanken Grondwettelijk 

                                                                                                                                                   
openbaarheid van bestuur, B.S. 31 december 1994, err. B.S. 21 maart 1995 (Franse Gemeenschap); Decreet 30 
maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 28 juni 1995 (Waalse Gewest); Ordonnantie 30 maart 
1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 23 juni 1995 (Brussel Hoofdstedelijk Gewest); Decreet 16 
oktober 1995 betreffende de openbaarheid van de bestuursdocumenten, B.S. 29 december 1995 (Duitstalige 
Gemeenschap); Decreet 11 juli 1996 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 27 augustus 1996, err. B.S. 
12 september 1996 (Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest); Ordonnantie 26 
juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 20 september 1997 (Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest); Wet 12 november 1997 betreffende de 
openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, B.S. 19 december 1997 (opgeheven voor wat betreft de 
provincies en gemeenten in het Vlaamse Gewest door artikel 38, 2° Decreet Openbaarheid Bestuur). 
1367 R. VUSCAN, Bestuursregelgeving en inspraak, Deventer, Kluwer, 1995, 83; L. DAMEN, Ongeregeld en 

ondoorzichtig bestuur, Deventer, Kluwer, 1997, 421. 
1368 Opdat het controlerecht op een adequate wijze kan worden uitgeoefend, dient het controlerecht 
gecombineerd te worden met de inlichtingenplicht en een onderzoeksrecht in (minstens) een aantal stukken. 
1369 P. VAN WERSCH, Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen?, Alphen aan den Rijn, 
Samsom, 1979, 230- 231. 
1370 Het akkoord is een beslissing die de instemming vereist van (een) andere betrokkene(n). In een social 

governance model zou het akkoord een zware procedure inhouden. Het lijkt beter om in de totstandkoming van 
de besluitvorming stakeholders te betrekken dan hun een soort van vetorecht te geven aan het einde van de 
besluitvormingsprocedure gezien dit de sfeer en het functioneren van de instelling zeker niet ten goede zal 
komen. Het horen van verschillende visies tijdens de besprekingen zal een evenwichtigere besluitvorming tot 
stand brengen, terwijl het akkoord een efficiënte besluitvorming onmogelijk kan maken. 
1371 ALGEMENE REKENKAMER, Kader voor toezicht en verantwoording, Algemene Rekenkamer, Den Haag, 
2008, 30, http://www.rekenkamer.nl/9282000.pdf. 
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worden verplicht toezicht uit te oefenen, waarbij deze bij een schending van de wet een 
besluit buiten toepassing kunnen laten (exceptie van onwettigheid) en de Raad van State de 
besluiten kan annuleren.1372 Het wettigheidstoezicht betreft louter het toezicht op en toetsing 
van bepaalde beslissingen aan de formele wet.  

1015.Rechtmatigheidstoezicht – Het rechtmatigheidstoezicht is ruimer dan het 
wettigheidstoezicht, al omvat het ook dit wettigheidstoezicht. Het rechtmatigheidstoezicht is 
de toets van een bepaalde beslissing aan alle bepalingen van een hogere hiërarchie, dus ook de 
algemene rechtsbeginselen, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
vallen.1373 Er wordt hierbij niet geoordeeld over het beleid dat gevoerd wordt zolang de 
uitvoering van dit beleid rechtmatig is. 

1016.Opportuniteitstoezicht – Het toezicht op de opportuniteit van een bepaalde beslissing of 
rechtshandeling is een inhoudelijk toezicht, waarbij inhoudelijke argumenten moeten worden 
afgewogen. Het gaat niet meer om de objectieve vraag of bij het nemen van een bepaalde 
beslissing of het stellen van een bepaalde rechtshandeling de wet, dan wel het recht, werd 
gerespecteerd, maar wel over de subjectieve vraag of het opportuun was, of het paste binnen 
een goede beleidsvoering, dan wel of het algemeen belang gerespecteerd werd bij het nemen 
van een bepaalde beslissing of bij het stellen van een bepaalde rechtshandeling. Het is niet de 
taak van de rechter dit te doen (tenzij bij kennelijke onredelijkheid van een beslissing), maar 
voor bepaalde toezichthouders kan opportuniteitstoezicht wel degelijk een deel van het 
toezicht inhouden, zoals het toezicht door de hiërarchisch meerdere in een organisatie. 

1017.Financieel toezicht – Het opportuniteitstoezicht, als toezicht op het nalaven van het 
algemeen belang, impliceert een vorm van toezicht op het begrotingsbeleid dat aan een 
bepaalde beslissing/handeling vooraf gaat of ermee gepaard gaat.1374 In het algemeen belang 
is het immers noodzakelijk om zuinigheid mee in overweging te nemen wanneer een 
overheidsinstelling bepaalde beslissingen neemt.1375 Een begrotingscontrole is des te meer 
noodzakelijk gezien de financiering van ‘besturen’, zoals de instellingen in de sociale 
zekerheid (deels) gebeurt door belastinggelden. Naast het begrotingstoezicht omvat het 
financieel toezicht ook het boekhoudkundig toezicht op de rekeningen. 

1018. Doelmatigheidstoezicht – Het doelmatigheidstoezicht is het toezicht op de drie ‘E’s’: 
het nagaan van (1) effectiveness: de mate waarin de outputs van de instelling overeenstemmen 
met de doelstellingen; (2) efficiency: het bekomen van dezelfde output met minder inputs; (3) 
economy: het aantrekken van dezelfde input aan een lagere prijs.1376 Dit 
doelmatigheidstoezicht kan een onderdeel vormen van het opportuniteitstoezicht. Een 

                                                
1372 Art. 159 Grondwet en art. 14 R.v.St.-Wet. 
1373 J. PUT, “Discretionaire bevoegdheden in het socialezekerheidsrecht”, in D. SIMOENS, D. PIETERS, J. 
PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm, liber amicorum Jef Van 

Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 350-351. 
1374 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 37; A. VAN 
MENSEL, “Administratief toezicht op de gemeenten, discretionaire bevoegdheden en beginselen van behoorlijk 
bestuur”, T.B.P. 1992, 613. 
1375 S. TERRAS, “De algemene beginselen van behoorlijk bestuur: de zuinigheidsplicht, het beginsel van 
doelmatigheid en economisch bestuur”, Jur. Falc. 1993-94, 455-456. 
1376 J. CHRISTIAENS, “De privé- en publieke audit: welke verschillen, welke trends?”, in A. KILESSE en F. 
VANSTAPEL (eds.), Externe audit in de publieke sector, Brugge, die keure, 2004, 100-101. 
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bepaalde beslissing kan bijvoorbeeld niet opportuun zijn aangezien een andere beslissing veel 
efficiënter is om een bepaald resultaat te behalen. 

D. Gecontroleerde 

1019.De toezichtsvorm hangt ook af van de ‘gecontroleerde’ instantie. Zo is bestuurlijk 
toezicht enkel mogelijk ten aanzien van gedecentraliseerde instellingen en dus niet ten 
aanzien van de burger of strikt privaatrechtelijke instellingen. Ten aanzien van (strikt) 
privaatrechtelijke instellingen geldt een ‘privaat’ toezicht, zoals het toezicht op de 
jaarrekeningen, eventueel aangevuld met bijzonder toezicht indien aan deze instellingen een 
‘bijzondere taak’ werd toegekend. 

E. Gevolgen 

1020.Er zijn verschillende gradaties van interventie te onderscheiden met een oplopende 
intensiteit van de gevolgen van die interventie. Van advisering en suggesties voor verbetering 
reikt zij tot aan intrekking van de toelating of het opleggen van sancties (extern toezicht) dan 
wel ontslag van de bestuurder (intern toezicht). Deze interventie kan preventief dan wel 
repressief zijn: terwijl adviseren primair is gericht op het ondersteunen van de opdracht van 
de onder toezicht gestelde instelling opdat aan de (wettelijke) eisen wordt voldaan, is 
sanctioneren primair gericht op het repressief optreden.1377 

F. Slotopmerking  

1021.Toezichtsvormen zijn veelvuldig, zij het op een artificiële wijze. De verschillende 
vormen komen gecombineerd voor, zoals het formeel preventief administratief toezicht, dat 
zowel een wettigheids- als een opportuniteitstoezicht is. Daarnaast kan niet worden voorbij 
gegaan aan de ‘gelaagdheid’ van het toezicht.1378 Indien toezicht op verschillende niveaus 
plaatsvindt, valt het eerstelijnstoezicht idealiter samen met het interne toezicht, bijvoorbeeld 
via het toezicht door collega’s op gelijk en het hogere niveau binnen de organisatie. Een 
tweede toezichtniveau is het toezicht door de speciaal hiervoor opgerichte (externe) 
instellingen. Deze instellingen zijn hierdoor niet hiërarchisch boven de te controleren 
instelling te plaatsen. Het derde toezichtniveau is het toezicht uitgevoerd door de hiërarchisch 
hogere (administratieve) overheid. Deze indeling van toezicht valt in heel wat gevallen samen 
met de indeling tussen informeel en formeel toezicht. Eerstelijnstoezicht heeft meestal een 
informeel karakter, terwijl toezicht op een hoger niveau formeel zal geregeld zijn. 

 

                                                
1377 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 188 en 199, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404. 
1378 SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD, Advies ondernemerschap voor de publieke zaak, Den Haag, SER, 
2005, 59. 
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§2. Het bestuurlijk toezicht 

A. Algemeen 

1022.Het bestuurlijk toezicht neemt een belangrijke plaats in op het vlak van het door de 
overheid uitgeoefende toezicht. In deze paragraaf wordt kort omschreven wat bestuurlijk 
toezicht is en welke toezichtsinstrumenten er binnen het bestuurlijk toezicht kunnen worden 
gehanteerd. 

1023.Decentralisatie – Hoewel decentralisatie gekenmerkt wordt door het doorbreken van het 
hiërarchische uitgangspunt1379, is de autonomie van de gedecentraliseerde instelling niet 
onbeperkt. Het centrale gezag is uiteindelijk verantwoordelijk voor het behartigen van het 
algemeen belang, ook al staan de gedecentraliseerde instellingen in voor een deelaspect van 
dit algemeen belang. Het is niet aanvaardbaar dat zij hun taken uitoefenen op een wijze die 
indruist tegen de opvatting die het centrale gezag heeft over het algemeen belang. Daarom 
gaat decentralisatie normaliter gepaard met administratieve voogdij of bestuurlijk toezicht.1380 

1024.Bestuurlijk toezicht – Bestuurlijk toezicht is met andere woorden de bevoegdheid 
waarover de toeziende overheid beschikt om te verhinderen dat gedecentraliseerde lichamen 
hun zelfstandigheid zouden misbruiken om handelingen te verrichten die met de wet of met 
het algemeen belang in strijd zijn. Belangrijk hierbij is dat de autonomie van de 
gedecentraliseerde dienst het uitgangspunt blijft vormen; beperkingen die aan deze autonomie 
worden opgelegd, moeten steunen op een uitdrukkelijke wetsbepaling1381 en moeten 
beperkend worden geïnterpreteerd.1382 

Dat een handeling van een gedecentraliseerde overheid niet onwettelijk mag zijn, is evident. 
Het bestuurlijk toezicht gaat echter verder: het kan naast de wettigheid, ook de opportuniteit 
of de overeenstemming met het algemeen belang van de handeling betreffen. Een handeling 
kan immers wettelijk zijn, maar toch in strijd met het algemeen belang. Deze bevoegdheid de 
opportuniteit te toetsen gaat verder dan de macht van de rechter, die enkel over de wettigheid 
van de rechtshandeling kan oordelen. Het toetsen van opportuniteit vindt slechts daar plaats 
waar de overheid over een discretionaire bevoegdheid beschikt.1383 De toets van de 
opportuniteit omvat ook de toets van de zuinigheid, aangezien het zuinig omgaan met het 

                                                
1379 Centralisatie is de gezagsstructuur waarin alle bevoegdheden bij één centraal orgaan berusten en waarbij het 
beginsel van hiërarchie het uitgangspunt vormt. De bevoegdheid voor het nemen van beslissingen – en ook de 
verantwoordelijkheid ervoor – behoort toe aan de top van de organisatie. Daarnaast nemen alle ambtenaren in 
een bestuur werkzaam, een plaats in de hiërarchie, waar zij de bevelen moeten opvolgen van hen die hoger staat 
in de hiërarchie (M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2005, 91). 
1380 L. SUETENS en R. ELST, “De tussenkomst van de regeringscommissaris in de beheersorganen van de 
instellingen van openbaar nut”, R.W. 1966-67, 1402. 
1381 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 103-104. 
1382 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 37; A. VAN 
MENSEL, “Administratief toezicht op de gemeenten, discretionaire bevoegdheden en beginselen van behoorlijk 
bestuur”, T.B.P. 1992, 613; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht 

van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 105-107. 
1383 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 105-107. 
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belastinggeld waarmee gedecentraliseerde instellingen worden gefinancierd, een onderdeel 
vormt van het uitoefenen van de taak in het algemeen belang.1384 

B. Vormen van bestuurlijk toezicht 

1025.Algemeen – De omvang van het bestuurlijk toezicht en dus de mogelijkheid bepaalde 
toezichtsmiddelen te gebruiken, hangt uitsluitend van de wetgever af. Bij ontstentenis van een 
formele wettekst is de gedecentraliseerd instelling aan geen enkele maatregel van bestuurlijk 
toezicht onderworpen. In de rechtsleer wordt het onderscheid gemaakt tussen het gewoon of 
normaal en het buitengewoon toezicht.1385 Het gewoon of normaal (algemeen en bijzonder) 
bestuurlijk toezicht geeft de overheid niet de bevoegdheid zich in de plaats te stellen van het 
gedecentraliseerde bestuur. Deze toezichtsvorm is in overeenstemming met de fundamentele 
eigenschap van decentralisatie, namelijk de zelfstandigheid van de gedecentraliseerde 
instelling. De indeplaatsstelling of het opdringen van een bepaalde beslissing vormt een 
inbreuk op deze zelfstandigheid, en wordt daarom buitengewoon toezicht genoemd. Binnen 
het ‘normaal toezicht kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen het algemeen en 
bijzonder (normaal toezicht). Het algemeen toezicht is repressief; het bijzonder toezicht is 
preventief.1386 

1. Algemeen administratief toezicht 

1026.Omwille van de veelheid van beslissingen, kan niet steeds een actieve tussenkomst van 
de overheid worden geëist; het algemeen toezicht betreft dan ook deze toezichtsvormen 
waarbij de overheid kan optreden, maar dit niet hoeft te doen. Eens een bepaalde termijn 
verstreken is, kan de overheid niet meer optreden. Maatregelen van algemeen administratief 
toezicht zijn de schorsing en de vernietiging; deze hebben betrekking op alle handelingen van 
het gedecentraliseerde bestuur en beogen toezicht op de wettigheid en de opportuniteit in de 
zin van een hoger algemeen belang.1387 

1027.Schorsing en opschorting – De schorsing (van de lopende maatregel) en de opschorting 
(van een maatregel die nog niet is beginnen lopen) zijn door een toezichthoudende overheid 
genomen maatregelen, waardoor de uitvoering van een bestuurshandeling tijdelijk verboden 
wordt, in afwachting van een definitieve beslissing. De toezichthoudende overheid kan 
schorsen of opschorten indien, naar haar oordeel, de beslissing van het onder toezicht staande 
bestuur, de wet schendt of het algemeen belang schaadt. Het gaat om tijdelijke maatregel, die 
in bepaalde gevallen voorafgaat aan de vernietiging. 

1028.Vernietiging – De vernietiging is de handeling waarbij de toezichthoudende overheid 
een eenzijdige administratieve beslissing van het orgaan van de gedecentraliseerde instelling 
tenietdoet omdat deze beslissing strijdig is met de wet of met het algemeen belang. De 

                                                
1384 M. ROELANDT, “De zuinigheidsplicht”, T.B.P. 1987, 282-283; S. TERRAS, “De algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur: de zuinigheidsplicht, het beginsel van doelmatigheid en economisch bestuur”, Jur. Falc. 
1993-94, 455-456. 
1385 P. GILLIAUX, Le concours de tutelles administratives, Brussel, Editions Nemesis, 1990, 35-76; M. BOES, 
Administratief recht, Leuven, Acco, 2003, 109-114. 
1386 M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2005, 118-119. 
1387 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 113-115. 
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bevoegdheid tot vernietiging is zuiver negatief; de toezichthoudende overheid kan dus niet in 
de plaats treden van de gecontroleerde instelling om een nieuwe beslissing te nemen. De 
vernietiging doet de vernietigde beslissing met terugwerkende kracht verdwijnen.1388 
Wanneer de onder toezicht staande instelling, wiens beslissing werd vernietigd door de 
toezichthoudende overheid, opnieuw eenzelfde beslissing neemt, pleegt zij 
machtsoverschrijding. De bijzondere wetten bepalen binnen welke termijn de vernietiging 
dient te gebeuren.1389 Wettigheidcontrole door de rechter blijft wel mogelijk. 

2. Bijzonder administratief toezicht 

1029.Het bijzonder administratief toezicht houdt voorwaarden in, die kunnen worden gesteld 
aan beslissingen, waarbij de gedecentraliseerde overheid beschikt over een discretionaire 
bevoegdheid. Het betreft een toezicht over besluiten die dermate belangrijk worden geacht dat 
een formeel standpunt van de overheid hierover noodzakelijk is. Maatregelen van bijzonder 
administratief toezicht zijn het voorafgaand advies, de machtiging en de goedkeuring.1390 

1030. Voorafgaand advies – Indien voorafgaand advies als voorwaarde aan een discretionaire 
beslissing gesteld wordt, dient de gedecentraliseerde overheid haar voornemen tot het nemen 
van een beslissing aan de toezichthoudende overheid kenbaar te maken en deze te verzoeken 
hieromtrent een advies te verlenen. Het voorafgaand advies vormt dan wel een substantiële 
vormvoorwaarde, die door de Raad van State ambtshalve kan worden opgeworpen, maar is 
inhoudelijk in principe niet bindend. Indien het eensluidende advies toch als bindend wordt 
opgelegd, is het geen loutere vormvoorwaarde meer, maar een essentieel onderdeel van de 
rechtshandeling. 

1031.Machtiging – De machtiging is de rechtshandeling waarbij de toezichthoudende 
overheid verklaart dat een voorgenomen beslissing van de gedecentraliseerde instelling de 
wet, noch het algemeen belang schendt. In principe wordt de machtiging gekenmerkt door het 
feit dat ze vooraf moet gebeuren. Van dit beginsel wordt in de praktijk afgeweken: de 
machtigingsverplichting wordt ook als voldaan aanschouwd indien ze ex post gebeurt, zodat 
er de facto geen verschil meer bestaat tussen de machtiging en de goedkeuring. 

1032.Goedkeuring – De goedkeuring is de rechtshandeling waarbij de toezichthoudende 
overheid verklaart dat de beslissing van een gedecentraliseerde instelling uitwerking mag 
hebben omdat het noch de wet schendt, noch het algemeen belang schaadt. De aan de 
goedkeuring onderworpen beslissing bestaat en bindt de betrokken partijen, maar is niet 
vatbaar voor uitvoering zolang de goedkeuring niet werd verkregen. Deze verplichting voor 
een instelling haar beslissingen aan de (hogere) overheid ter goedkeuring voor te leggen opdat 
zij uitwerking kunnen hebben, is de sterkste gewone toezichtvorm (voogdijvorm). Dit is een 
vorm van controle die slechts uitzonderlijk in de wet wordt opgelegd. 

                                                
1388 De vernietiging heeft de rechtskracht van een ontbindende voorwaarde ten aanzien van de beslissing: voor de 
vernietiging heeft de beslissing gelding en kan zij worden uitgevoerd, voor zover zij niet geschorst werd. 
1389 De niet-vernietigde beslissing wordt na het verstrijken van deze termijn definitief en moeten ook door de 
toezichthoudende overheid geëerbiedigd worden. 
1390 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 108-113; M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2005, 
119. 
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De draagwijdte van een aan goedkeuring onderworpen besluit, kan als volgt worden 
omschreven:  

- het besluit is op zichzelf volledig en rechtsgeldig, waardoor de instelling die het 
besluit genomen heeft reeds (zij het voorlopig) gebonden is; 

- het besluit kent voorwaardelijke rechten toe, namelijk onder de schorsende 
voorwaarde van de goedkeuring;  

- het aan goedkeuring onderworpen besluit is in beginsel niet vatbaar voor uitvoering, 
het kan wel reeds op eigen risico van de partijen worden uitgevoerd;  

- het aan goedkeuring onderworpen besluit is niet tegenstelbaar aan derden;  
- de goedkeuring werkt retroactief1391; 
- de overheid kan terugkomen op de goedkeuring, voor zover de intrekking geschiedt 

binnen de grenzen die gelden voor alle administratieve rechtshandelingen.1392 

Het goedkeuringsrecht kan op verschillende wijzen worden ingevuld. In de eerst plaats kan 
het worden gezien als een volledige toetsingsgrond, wat willen zeggen dat een beslissing 
enkel goedgekeurd zal worden indien hier volledig mee wordt ingestemd door de 
toezichthoudende overheid. Daarnaast kan aan het goedkeuringsrecht in plaats van een 
volledige toetsing een marginale toetsing verbonden zijn. Dit houdt in dat de goedkeuring 
enkel kan worden geweigerd indien de toezichthoudende overheid oordeelt dat op een 
redelijke wijze niet tot een dergelijk besluit kan worden gekomen.1393 

1033.Goedkeuring vs. machtiging – Er bestaat een duidelijk verschil tussen de machtiging 
(toelating) en de goedkeuring:  

- de machtiging dient de akte vooraf te gaan (de akte, die buiten de machtiging om werd 
verricht, is nietig); 

- de machtiging kan gedeeltelijk zijn; 
- de machtiging kan door een hoger bestuur worden ingetrokken tot op het ogenblik 

waarop het lager bestuur er gebruik van maakt; 
- het lager bestuur is nooit verplicht gebruik te maken van een machtiging verleend door 

het hoger bestuur. 
De Belgische praktijk is in ruime mate van deze beginselen afgeweken en aanvaardt 
herhaaldelijk een gelijkschakeling tussen machtiging en goedkeuring.1394 

3. Buitengewoon administratief toezicht 

1034.De buitengewone vormen van bestuurlijk toezicht zijn het dwangtoezicht en het 
hervormingsrecht na een beroep.1395 

1035.Dwangtoezicht – Dwangtoezicht is de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid 
om, bij in gebreke blijven van de gedecentraliseerde instelling, in haar plaats zekere 
handelingen te verrichten. Dit toezicht betreft meestal enkel een wettigheidstoets: de 

                                                
1391 M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2002, 86- 87. 
1392 F. DEBAEDTS, “Zijn goedkeuring en onthouding van goedkeuring vatbaar voor intrekking?”, T.B.P. 1970, 
209-212. 
1393 M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2002, 86- 87. 
1394 M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2002, 88- 89. 
1395 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 115-118. 
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toezichthoudende overheid krijgt de mogelijkheid op te treden in de plaats van de 
gedecentraliseerde instelling, wanneer de instelling in gebreken blijft een maatregel te treffen 
of een handeling te stellen die door de wet is voorgeschreven. Het is hierbij vereist dat de 
instelling vooraf wordt aangezocht de betreffende handeling te verrichten. Een andere 
toepassingsvorm van het dwangtoezicht is de aanstelling van een bijzondere commissaris bij 
de gedecentraliseerde instelling, met als opdracht in naam van de instelling bepaalde 
handelingen te stellen. 

1036.Beslissing na beroep – Wanneer zij ten gevolge van een beroep (door bijvoorbeeld een 
regeringscommissaris) uitspraak doet en wanneer zij oordeelt dat de wet werd geschonden of 
het algemeen belang werd geschaad, doet de toezichthoudende overheid, hetzij de beslissing 
van een lager toezichthoudende overheid, hetzij de beslissing van het onder toezicht staande 
instelling teniet, en in sommige gevallen stelt zij haar eigen beslissing in de plaats. 

1037.Gevolg voor het gedecentraliseerd lichaam – De onder toezicht staande instelling moet 
zich bij de beslissing van de toezichthoudende overheid neerleggen. De gedecentraliseerde 
instellingen zelf zijn aansprakelijk voor de daden die zij stellen bij het uitvoeren van hun 
opdrachten. De minister is niet langer verantwoordelijk voor de uitvoering van de taak van 
algemeen belang, aangezien deze door de zelfstandige gedecentraliseerde instelling gebeurt. 
Wel is de minister verantwoordelijk voor het bestuurlijk toezicht, binnen de grenzen door de 
wet gesteld. 

AFDELING III. TOEZICHT IN DE SOCIALE ZEKERHEID 

1038.In deze derde afdeling wordt het toezichtsinstrument in de sociale zekerheid toegepast. 
In een eerste afdeling wordt bekeken of de Belgische Staat de bevoegdheid heeft om zelf een 
toezichtssysteem op de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen wettelijk te 
omkaderen en uit te voeren. In een volgende afdeling worden de verschillende 
toezichtsvormen beschreven, eerst voor de publiekrechtelijke en daarna voor de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Na deze beschrijving, waarin een aantal 
pijnpunten naar boven zullen komen, zal het toezicht zowel voor de publiekrechtelijke als de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen binnen het kwaliteitskader worden bekeken. 

§1. Mogelijkheid toezicht uit te oefenen ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen 

A. Internrechtelijk kader 

1039.Algemeen – Zoals reeds meermaals aan bod is gekomen, heeft de overheid de 
grondwettelijke verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid. Dit wordt onder meer 
ingevuld door de sturing van de socialezekerheidsinstellingen naar een kwalitatieve uitvoering 
van de sociale zekerheid; deze sturing zal maar effect hebben indien er een zekere mate van 
toezicht aan deze sturingsinstrumenten verbonden is. 

1040.Algemeen belang – Gezien de taak van algemeen belang die de 
socialezekerheidsinstellingen uitvoeren, is het de verantwoordelijkheid van de Staat om een 
minimaal toezicht hierop te organiseren. Met de uitvoering van de sociale zekerheid door 
verschillende soorten van instellingen, gaat een verscheidenheid aan toezichtsvormen op deze 
uitvoeringsinstellingen gepaard. 
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1041.Publiekrechtelijke instellingen – Het bestuurlijk toezicht op handelingen van 
publiekrechtelijke rechtspersonen is mogelijk en in beginsel zelfs een verplichting1396, eens te 
meer door de grondwettelijke verankering van de Staatsverantwoordelijkheid voor de sociale 
zekerheid. Het toezichtsniveau van de overheid op de publiekrechtelijke instellingen wordt 
door de wetgever vastgelegd en lijkt logischerwijze bepaald te worden aan de hand van de 
bevoegdheden – en dan meer bepaald de bevoegdheid eenzijdige beslissingen te nemen die 
derden binden – die aan de instellingen worden toegekend.1397 De overheid voldoet niet aan 
zijn verplichting een bestuurlijk toezicht te organiseren op de handelingen van 
publiekrechtelijke instellingen door een louter a posteriori toezicht te organiseren; minstens 
moet de mogelijkheid bestaan a priori op te treden wanneer blijkt dat de gedecentraliseerde 
instelling de wet zal schenden of het algemeen belang zal schaden.1398 De uitgangspunten 
blijven evenwel dat autonomie de regel en toezicht de uitzondering is, en dat wanneer toezicht 
wordt uitgeoefend dit een negatief toezicht is, wat inhoudt dat behoudens in de wet bepaalde 
uitzonderingen een toezichthoudende overheid(sinstelling) zich niet in de plaats kan stellen 
van de gedecentraliseerde instelling.1399 

1042.Privaatrechtelijke instellingen – Op strikte privaatrechtelijke instellingen kan per 
definitie geen ‘bestuurlijk’ toezicht worden uitgeoefend. Het algemeen belang vereist en 
rechtvaardigt wel een ‘bijzonder’ toezicht ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen die 
de sociale zekerheid uitvoeren, of meer in het algemeen ten aanzien van privaatrechtelijke 
instellingen met een (uitvoerings)taak van algemeen belang.1400 Het toezicht op de 
privaatrechtelijke instellingen is een minder verregaand toezicht, net omwille van het 
privaatrechtelijke karakter. Enkel privaatrechtelijke, aan de rechtsvorm aangepaste 
toezichtsmechanismen1401, of nog een ‘geëigende vorm van toezicht’1402, zijn toegelaten.  

                                                
1396 Deze is voor de deelstaten zelfs in de Bijzondere Wet Hervorming der Instellingen verankerd ligt (art. 9, lid 
2 Bijzondere Wet Hervorming der Instellingen; F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, 
Brugge, die keure, 2004, 36-37); D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, 
Brugge, die keure, 2001, 129-130; voor verwijzingen naar rechtsleer contra, zie F. VANDENDRIESSCHE, 
Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 149, voetnoot 498. 
1397 “Het al dan niet voldoende zijn van de controle moet beoordeeld worden in verhouding tot de omvang van de 
bevoegdheden die toevertrouwd worden aan de administratieve overheid. Wanneer het erom gaat op individuele 
gevallen een nauwkeurige regelgeving toe te passen, die slechts weinig discretionaire bevoegdheid overlaat aan 
de instelling, kan de controlebevoegdheid van de uitvoerende macht worden beperkt. Wanneer daarentegen de 
uitoefening van de bevoegdheden die aan die instelling worden toevertrouwd, opportuniteitskeuzes inhoudt, 
moet die overheid, die niet politiek verantwoordelijk is, onderworpen worden aan strengere controle vanwege de 
Regering (wetsontwerp met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en 
telecommunicatiesector, Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1937/1, 62; .F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en 

private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 148-150). 
1398 Voorontwerp van bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs, Parl. St. Vl. Parl. 1997-98, nr. 
1095/3, 9; F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 37. 
1399 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 105-106; W. LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, 98. 
1400 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 38. 
1401 Ontwerp van decreet betreffende de omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van publiek 
recht, Parl. St. Vl. Parl. 1996-97, nr. 528/1, 63; D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private 

samenwerking, Brugge, die keure, 2001, 153. 
1402 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 150. 
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Een bestuurlijk toezicht zou een inbreuk uitmaken van de vrijheid van vereniging, die onder 
meer inhoudt dat de overheid niet mag overgaan tot een verregaande inmenging en/of toezicht 
op deze vereniging. Evenwel moet het recht van vereniging worden afgewogen tegen de taak 
van ‘algemeen belang’ die deze vereniging uitvoert. De Raad van State heeft dan ook 
geoordeeld dat de wetgever taken die tot haar bevoegdheid behoren dan wel kan opdragen aan 
privaatrechtelijke instellingen, die buiten haar toedoen, op louter privé-initiatief zijn tot stand 
gekomen en die zij met het oog op het vervullen van de opdrachten erkent en subsidieert, 
maar het toezicht hierop niet onbeperkt kan zijn1403, wat inhoudt dat dit toezicht er niet mag 
toe leiden dat in strijd met de essentiële bepalingen van de verenigings- of 
vennootschapsrechtelijke regels worden opgelegd die aan het bestaan, de organisatie en de 
werking van de vereniging of vennootschap raken.1404  

Er kan in elk geval niet zover worden gegaan dat een hiërarchisch toezicht wordt uitgeoefend, 
dat de overheid beslist in de plaats van de instelling of dat de overheid de leiding van de 
instelling op zich neemt.1405 Door een te verregaand toezicht, bijvoorbeeld via een verregaand 
goedkeuringsrecht, neemt de overheid de facto een plaats in het bestuur van de 
privaatrechtelijke instellingen, hoewel de controlerende overheid niet wordt geacht de 
instelling te vertegenwoordigen.1406 Het ‘algemeen’ algemeen belang nagestreefd door de 
overheid valt immers niet noodzakelijkerwijze samen met het ‘specifiek’ algemeen belang 
nagestreefd door de functioneel gedecentraliseerde instelling.1407 

Net omdat er geen sluitend toezicht, zoals het bestuurlijk toezicht, mogelijk is ten aanzien van 
privaatrechtelijke instellingen die een overheidstaak uitvoeren, kunnen geen ‘essentiële 
overheidstaken’1408 aan deze instellingen worden toevertrouwd.1409 

1043.Besluit – De overheid beschikt over de mogelijkheid toeziend op te treden ten aanzien 
van de instellingen die de sociale zekerheid uitvoeren. Voor publiekrechtelijke instellingen 
geldt zelfs de verplichting toeziend op te treden onder een vorm van bestuurlijk toezicht. Voor 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen zal de overheid enerzijds verplicht zijn 
toezicht uit te voeren of te laten uitvoeren om te voldoen aan de grondwettelijke 
verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid, maar zal anderzijds dit toezicht beperkt 

                                                
1403 Ontwerp van decreet houdende oprichting van de VZW “De Rand” voor de ondersteuning van het 
Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel, Parl.St. Vl Parl. 1995-96, nr. 402/1, 24-25. 
1404 S. BAETEN, Grondslagenonderzoek naar het optreden van de overheid als onderneming: een herijkte rol 

van de openbare dienst, doctoraatsthesis Rechtsfaculteit VUB, 2002, 225-226, voetnoot 1446. 
1405 Een alternatief is mee de instelling oprichten, waardoor de overheid mee in de raad van bestuur zetelt (S. 
BAETEN, Grondslagenonderzoek naar het optreden van de overheid als onderneming: een herijkte rol van de 

openbare dienst, doctoraatsthesis Rechtsfaculteit VUB, 2002, 234). 
1406 Voor vrije onderwijsinstellingen, die eveneens een taak van algemeen belang uitvoeren, heeft het 
Grondwettelijk Hof beslist dat de inmenging van de overheid niet zover mag gaan dat ze de beslissingsvrijheid 
van de inrichtende macht ongedaan maakt of deze vrijheid op wezenlijke punten beperkt (Arbitragehof nr. 85/95, 
4 januari 1996, R.W. 1996-97, 221 en T.O.R.B. 1996-97, 357, noot R. VERSTEGEN) of dat ze de 
onderwijsvrijheid fundamenteel raakt (Arbitragehof nr. 76/96, 18 december 1996, R.W. 1997-98, 76 en T.O.R.B. 
1996-97, 271, noot B. PLETINCK). 
1407 S. BAETEN, Grondslagenonderzoek naar het optreden van de overheid als onderneming: een herijkte rol 

van de openbare dienst, doctoraatsthesis Rechtsfaculteit VUB, 2002, 403-404. 
1408 J. VAN NUS, Overheidstoezicht op afstand, Apeldoorn, Maklu, 1995, 245-248. 
1409 Voor verwijzingen naar adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State, zie S. BAETEN, 
Grondslagenonderzoek naar het optreden van de overheid als onderneming: een herijkte rol van de openbare 

dienst, doctoraatsthesis Rechtsfaculteit VUB, 2002, 232, voetnoot 1438. 
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moeten blijven zodat geen inbreuk wordt gemaakt op de vrijheid van vereniging of afbreuk 
wordt gedaan aan het privaatrechtelijke karakter van deze instellingen. 

B. Europeesrechtelijk kader 

1044.Mogelijkheid – Zoals reeds meermaals aangegeven is het de bevoegdheid van de 
lidstaten te bepalen wat sociale zekerheid intern inhoudt en op welke wijze deze 
georganiseerd en uitgevoerd wordt. De vrijheid de sociale zekerheid te organiseren impliceert 
de vrijheid toezicht uit te oefenen op de instellingen betrokken bij de uitvoering van de sociale 
zekerheid. Enkel indien in het Europees recht een bepaald stelsel niet als sociale zekerheid 
wordt gekwalificeerd of een uitvoeringsinstelling als onderneming wordt gekwalificeerd, 
moet met het Europees recht rekening worden gehouden, ook wat betreft het door de overheid 
georganiseerde toezicht.  

De casus van de Belgische arbeidsongevallenverzekering vormt hiervan een goed voorbeeld. 
De overheid kan immers niet een ‘machtigingstoezicht’ opleggen aan ondernemingen van 
andere lidstaten, die in België hun diensten aanbieden. Wel kan een bijzonder ‘sociaal’ 
toezicht dat garanties biedt ten aanzien van de slachtoffers van een arbeidsongeval, worden 
opgelegd aan zowel de Belgische verzekeringsondernemingen als aan de ondernemingen met 
een zetel in een andere lidstaat (infra randnr. 1177). 

§2. Toezicht als sturingsinstrument in de sociale zekerheid 

1045.Algemeen – Hierboven is duidelijk naar voor gekomen dat ook wat het toezicht betreft 
een onderscheid moet worden gemaakt tussen de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen. In wat volgt zal eerst het toezicht op de publiekrechtelijke 
instellingen worden besproken. De verhouding tussen de overheid en de OISZ werd 
gekenmerkt door het bestuurlijk toezicht, maar dit veranderde door de invoering van de 
bestuursovereenkomsten. In een tweede titel komt het toezicht op de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen aan bod. 

A. Toezicht ten aanzien van de publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 

1046.Algemeen – De OISZ worden, als gedecentraliseerde instellingen, gekenmerkt door een 
vorm van zelfbeheer door de vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders. Zij 
beschikken over autonomie, maar staan onder staatstoezicht. De regering is en blijft tenslotte 
de verantwoordelijke ten aanzien van het parlement voor de werking van deze parastatale 
socialezekerheidsinstellingen. De bevoegde minister kan worden gecontroleerd en 
geïnterpelleerd door een parlementslid over de werking van de socialezekerheidsinstelling; dit 
kan gebeuren zelfs indien dit parlementslid betrokken partij is, bijvoorbeeld als voorzitter van 
het beheerscomité van de betreffende OISZ.1410 

1047.De beperking van de risico’s op misbruik, afwending van de bevoegdheden of 
wanbeheer van de publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen werd klassiek 
gewaarborgd door de vestiging van een voogdijband tussen de openbare 
socialezekerheidsinstelling en de Staat. Deze voogdijverhouding heeft inmiddels plaats 

                                                
1410 R. ELST, “De paritaire beheersorganen op het stuk van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1970, 711. 
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gemaakt voor een – te betwisten – contractuele verhouding. Waar de voogdij de richting van 
het beheer moest kunnen beïnvloeden1411, wordt deze taak overgenomen door de 
‘overeenkomst’. Dit neemt niet weg dat de OISZ, hoewel ze in een contractuele 
rechtsverhouding zouden staan met de Staat, nog onder het bestuurlijk toezicht van de 
overheid vallen. Wel zijn de toezichtsvormen gewijzigd; zo wordt meer de nadruk gelegd op 
het ex post toezicht. 

1. Bestuurlijk toezicht 

 

Naar het voorbeeld van TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL, Verantwoording en toezicht bij 

rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5, Vergaderjaar 2006-2007, nr. 30850/ 1, 9, 
http://www.rekenkamer.nl/9282000.pdf. 

 

                                                
1411 G. DERNOUCHAMPS, “De mogelijkheden tot ordening van het sociaal, administratief en financieel beheer 
van de organismen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle 
van sommige instellingen van openbaar nut”, B.T.S.Z. 1959, 281-282. 
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a. Voogdij vs. toezicht 

1048.Overheidsvoogdij – De Beheerswet Sociale Zekerheid heeft het beheer van de 
socialezekerheidsinstellingen aan een aantal publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
instellingen overgelaten. Ten opzichte van de publiekrechtelijke gedecentraliseerde 
instellingen was de overheidsvoogdij en het bestuurlijk toezicht logischerwijze van toepassing 
als tegengewicht voor de autonomie die deze instellingen verkregen. 

1049.Wet Toezicht Parastatalen – De overheidsvoogdij en het hieraan gekoppelde bestuurlijk 
toezicht werd georganiseerd door de Wet Toezicht Parastatalen. Deze wet, die nog steeds 
bestaat maar aan wiens toepassingsgebied de OISZ door het sluiten van de 
bestuursovereenkomst zijn onttrokken, organiseert toezicht op een heel aantal ad nominatim 
in de wet opgesomde dienstgewijze gedecentraliseerde instellingen. Het toezicht 
georganiseerd door deze wet bevat onder meer de aanstelling van één of meer 
regeringscommissarissen bij elke instelling, wat een vorm van ex ante toezicht kan zijn, maar 
daarnaast ook ex post toezichtsmogelijkheden in zich houdt. Daarnaast bevat de wet een 
aantal ex post toezichtsvormen, zoals een budgettaire en rekenkundige controle, een 
ministerieel toezicht over leningen en plaatsingen van geldsommen en een rapportering door 
bedrijfsrevisoren. Deze wet vestigt noch een algemeen statuut aangezien heel wat instellingen 
niet onder deze wet ressorteren, noch een volledig statuut, vermits hoofdzakelijk het 
financieel toezicht geregeld wordt. 1412 

1050.Door het koninklijk besluit van 5 augustus 19861413 werd binnen de Wet Toezicht 
Parastatalen voor de publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen een afzonderlijke 
categorie D opgericht om voor de boekhoudkundige aangelegenheden, specifieke maatregelen 
te kunnen treffen die aangepast zijn aan de specifieke sociaalrechtelijke aard van deze 
instellingen.1414 Door de invoering van wetgeving over de rechtsfiguur van de 
bestuursovereenkomst in de sociale zekerheid, waaraan een eigen toezichtsinstrumentarium 
werd gekoppeld, heeft deze wet haar belang ten aanzien van de openbare 
socialezekerheidsinstellingen verloren. Zodra de eerste goedgekeurde bestuursovereenkomst 
tussen een OISZ en de Staat in werking trad, werd de betrokken instelling geschrapt uit het 
toepassingsgebied van de Wet Toezicht Parastatalen. Door het sluiten van een 

                                                
1412 G. DERNOUCHAMPS, “De mogelijkheden tot ordening van het sociaal, administratief en financieel beheer 
van de organismen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle 
van sommige instellingen van openbaar nut”, B.T.S.Z. 1959, 281-286; L. SUETENS en R. ELST, “De 
tussenkomst van de regeringscommissaris in de beheersorganen van de instellingen van openbaar nut”, R.W. 
1967, 1403-1404; J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2002, 157. 
1413 K.B. nr. 431 van 5 augustus 1986 tot wijziging van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut, B.S. 21 augustus 1986, err. B.S. 26 november 1986; 
1414 De categorie D van de Wet Toezicht parastatalen bevatte oorspronkelijk de volgende instellingen: (1) de 
bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor 
binnenscheepvaart, (2) de Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten, (3) de Kas 
der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, (4) het Nationaal 
Pensioenfonds voor mijnwerkers, (5) de Pool van de zeelieden ter koopvaardij, (6) het RIZIV, (7) de KSZ, (8) de 
RKW, (9) de RJV, (10) de RVP, (11) de RSZPPO, (12) de RVA, (13) het RSVZ, (14) het FBZ, (15) de Hulpkas 
voor Werkloosheidsuitkering, (16) de Hulp- en verzorgingskas voor Zeevarenden, (17) de Hulpkas voor Ziekte- 
en Invaliditeitsverzekering en (18) de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (oud artikel 1, D Wet Toezicht 
Parastatalen). 
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bestuursovereenkomst wijzigde de verhouding tussen de instelling en de overheid, van een 
voogdijverhouding naar een meer ‘contractuele’ verhouding. Aangezien (bijna) alle openbare 
socialezekerheidsinstellingen de voorbije jaren een bestuursovereenkomst met de staat hebben 
aangegaan, heeft de Wet Toezicht Parastatalen haar betekenis voor deze 
socialezekerheidsinstellingen zo goed als verloren1415, wat de administratiefrechtelijke 
eenvormigheid met betrekking tot gedecentraliseerde besturen niet ten goede komt. Hierbij 
dient evenwel opgemerkt te worden dat ook in de Wet Toezicht Parastatalen de 
socialezekerheidsinstellingen reeds ressorteerden onder een ‘bijzondere’ categorie D waaraan 
een aantal specifieke bepalingen werd gekoppeld en het toezicht al niet meer op een volledig 
eenvormige wijze verliep. Bovendien is het toezicht in de vernieuwde verhouding nog steeds 
erg gelijkend op dat van de Wet Toezicht Parastatalen. 

1051.Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen – Door het sluiten van de 
bestuursovereenkomst worden de openbare socialezekerheidsinstellingen niet enkel uit het 
toepassingsgebied van de Wet Toezicht Parastatalen geschrapt, maar eveneens ingedeeld bij 
de openbare instellingen van sociale zekerheid, waardoor zij ressorteren onder de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen.1416 Naast de bepalingen betreffende de 
bestuursovereenkomst en de verplichting tot het opstellen van een bestuursplan en 
boordtabellen, bevat deze wet bepalingen betreffende het ‘administratief toezicht’ en de 
controle. De verhouding mag dan wel in de wet als contractueel worden bestempeld, dit doet 
niets af aan het rechtskarakter van de OISZ als gedecentraliseerde openbare instellingen 
waarop bestuurlijk toezicht kan en moet worden uitgeoefend. Het gaat immers nog steeds om 
publiekrechtelijke rechtspersonen met een zekere zelfstandigheid onder toezicht van de 
uitvoerende macht, die een taak van algemeen belang toegewezen hebben gekregen door de 
wetgever.  

1052.Ex post toezicht – De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen gaat uit van 
een toezicht dat ex post wordt gevoerd. De openbare socialezekerheidsinstellingen staan onder 
administratief toezicht van de voogdijminister, namelijk deze minister(s) onder wie de 
betrokken instelling ressorteert (ressorteren). Wat betreft beslissingen met een financiële 
implicatie staan de OISZ eveneens onder de toezichtsbevoegdheid van de minister bevoegd 
voor de begroting. Het toezicht door deze ministers wordt uitgeoefend door middel van twee 
regeringscommissarissen die de Koning benoemt, op voordracht van de voogdijminister en 
van de minister bevoegd voor begroting.  

De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen gaat dan wel uit van een bestuurlijk 
toezicht ex post, toch wordt het ex ante toezicht dat reeds werd uitgeoefend door de 
aanwezigheid van de regeringscommissarissen in de beheerscomités van de OISZ, behouden. 

                                                
1415 Vallen nu nog onder categorie ‘D’ van de Wet Toezicht Parastatalen: (1) de Bijzondere Verrekenkas voor 
gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart, (2) de Bijzondere 
Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten, (3) de Kas der geneeskundige verzorging van de 
Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, (4) het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers en (5) de 
Pool van de zeelieden ter koopvaardij. 
1416 Artikel 3 van de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen bepaalt dat de Koning de 
socialezekerheidsinstelling die met de Staat een bestuursovereenkomst aangaat uit het toepassingsgebied van de 
wet van 16 maart 1954 uitsluit. 
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b. Toezichthouder 

1053.Algemeen – Het bestuurlijk toezicht wordt uitgeoefend door de bevoegde 
voogdijminister; hij wordt hierin bijgestaan door de regeringscommissarissen, de FOD en 
indirect door de revisoren. 

i. Ministers 

1054.Het bestuurlijk toezicht wordt uitgeoefend door de bevoegde minister, namelijk de 
voogdijminister (en de minister bevoegd voor de begroting). Vreemd is dat de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen spreekt over de voogdijminister, terwijl het 
net de voogdij is, die vervangen werd door de ‘contractuele relatie’; ‘toezichthoudende 
minister’ zou een meer passende benaming zijn. Wie de voogdijminister is en dus bevoegd is 
het bestuurlijk toezicht uit te oefenen, hangt af van de bevoegdheidsverdelingen van de 
verschillende ministers bij elke regeringsformatie. Door de bijzondere stelsels van sociale 
bescherming van werknemers, zelfstandigen en overheidspersoneel, zijn er sowieso 
verschillende ministers betrokken bij de voogdij. Het wordt nog complexer door de steeds 
grotere opdeling van de bevoegdheden. Door het steeds verder uitdunnen en verdelen van 
ministersposten is de ‘voogdijminister’ in de sociale zekerheid geen eenduidig begrip meer. 
Het gaat om de ministers met de volgende bevoegdheden: (1) sociale zaken voor de sociale 
zekerheid van de werknemers voor zover deze takken van de sociale zekerheid niet verder 
zijn verdeeld, (2) pensioenen voor de pensioenen van werknemers en zelfstandigen, (3) 
tewerkstelling voor de werkloosheid, (4) middenstand voor het sociaal statuut der 
zelfstandigen, (5) ambtenarenzaken voor de sociale bescherming van het overheidspersoneel 
en (6) financiën voor de overheidspensioenen.1417 

ii. Federale overheidsdiensten 

1055.De voogdijminister (of de minister van begroting) oefent het toezicht niet strikt 
persoonlijk uit, maar kan hierin bijstand vragen aan een overheidsdienst die onder zijn gezag 
functioneert. Voor de Copernicushervorming werden deze ministers bijgestaan door 
verschillende ministeries: het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het 
ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, het ministerie van Middenstand, het ministerie van 
Ambtenarenzaken en het ministerie van Financiën. Met het Copernicusplan werden deze 
vroegere ministeries vervangen door Federale Overheidsdiensten (FOD).1418 Door deze 
hervorming is de structuur van de diensten bevoegd voor sociale zekerheid duidelijker 
geworden. Opvallend is dat de bevoegdheden met betrekking tot de 
socialezekerheidsregelingen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren worden 

                                                
1417 Art. 1, 2° Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen; art. 2 K.B. 14 november 2001 tot regeling 
van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de 
openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 december 2001. 
1418 Er bestaan zowel verticale FOD’s, die de taken hebben overgenomen van de ministeries als horizontale 
FOD’s, die een ondersteunende en coördinerende rol hebben. Deze FOD’s worden aangevuld met horizontale 
Programmatorische Overheidsdiensten (POD), die werken rond belangrijke maatschappelijke thema’s en 
verscheiden of alle FOD’s doorkruisen. Voor elke FOD zijn (nu nog) twee organen opgericht: de Beleidsraad 
onder voorzitterschap van de minister en het directiecomité, waarvan de voorzitter het hoofd is van de FOD 
(K.B. 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan 
iedere federale overheidsdienst, B.S. 18 november 2000).  
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samengebracht onder de FOD Sociale Zekerheid.1419 De bevoegdheid inzake de 
werkloosheidsverzekering en de brugpensioenregeling komt dan wel weer toe aan de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). Positief is dat het aantal bevoegde 
diensten verminderd is, maar er blijkt nog steeds geen sprake van formele overlegstructuren 
tussen de FOD Sociale Zekerheid en de FOD WASO omtrent overkoepelende thema’s, zoals 
de sociale zekerheid. Bovendien zijn de beleidscellen van de FOD’s opnieuw overgeheveld 
naar het ‘kabinetsniveau’ onder het hiërarchische gezag van de minister.1420 

1056.De FOD Sociale Zekerheid heeft naast het toezicht op de OISZ, tot opdracht de 
voorbereiding, de ondersteuning en de coördinatie van het algemeen beleid inzake de sociale 
zekerheid alsmede de aansturing en het toezicht op de instellingen van openbaar nut van 
sociale zekerheid en de openbare instellingen van sociale zekerheid.1421 De FOD WASO is 
naast het toezicht op de RVA, bevoegd voor onder meer individuele en collectieve 
arbeidsbetrekkingen, de voorbereiding, bevordering en uitvoering van het beleid inzake 
werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt en de brugpensioenen.1422  

iii. Figuur van de regeringscommissaris 

1057.De OISZ staan onder toezicht van de bevoegde ministers. Dit toezicht wordt in elke 
OISZ uitgeoefend door bemiddeling van twee door de Koning benoemde 
regeringscommissarissen. Een van deze regeringscommissarissen wordt voorgedragen door de 
voogdijminister; de andere door de minister van begroting.1423 

                                                
1419 Bij de oprichting van de FOD Sociale Zekerheid werd gesteld dat de bevoegdheid voor de sociale zekerheid 
der zelfstandigen ‘concurrentieel’ zou worden uitgevoerd met de FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie, maar in het oprichtingsbesluit is hier (gelukkig) niets van terug te vinden. Het ontbreekt de FOD Sociale 
Zekerheid echter aan een bevoegdheid betreffende sociale bijstand, die toebehoort aan de POD Maatschappelijke 
Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (K.B. 12 december 2002 houdende oprichting van de 
Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale 
Economie, B.S. 28 december 2002). De vraag rijst waarom het nodig was voor deze bevoegdheden een aparte 
POD op te richten. Gedeeltelijk zou dit verklaard kunnen worden doordat de bevoegdheden inhoudelijk anders 
zijn dan deze van de FOD op het gebied van de sociale zekerheid (waar het meer gaat om beleidsondersteuning 
en toezicht, terwijl hier ook uitvoering aan bod kan komen). Maar dit geldt ook voor bijvoorbeeld uitkeringen 
aan personen met een handicap. Een verschil is wel dat in de huidige regering twee verschillende ministers 
bevoegd zijn voor deze materies. Maar dit is ook het geval voor bv. de sociale zekerheid voor zelfstandigen, die 
wel tot de bevoegdheid van de FOD Sociale Zekerheid behoort (J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, 
Handboek Sociale Zekerheid, Antwerpen, Intersentia, 2006, 162-163). 
1420 De Beleidscel, die de invulling heeft gekregen van de ministeriële kabinetten, werd door het Koninklijk 
besluit van 19 juli 2003 opnieuw rechtstreeks onder het hiërarchisch gezag van de minister geplaatst (K.B. 19 
juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting van de organen die 
gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, en het koninklijk besluit van 19 juli 2001 
betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de 
personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid 
van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest, B.S. 25 juli 2003). 
1421 K.B. 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, B.S. 29 mei 
2001. Opgemerkt moet worden dat de FOD Financiën de bevoegdheden met betrekking tot de pensioenen van 
het overheidspersoneel niet overneemt van het ministerie van financiën. Deze bevoegdheid komt toe aan de FOD 
Sociale Zekerheid. 
1422 K.B. 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg, B.S. 7 februari 2002. 
1423 Art. 23, § 1 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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1058.Benoemingsvoorwaarden – Aangezien het om een vertrouwenspost gaat, is het de 
toezichthoudende minister zelf die de regeringscommissaris voor benoeming voordraagt. 
Waar vroeger aan de bevoegde minister een volledige vrijheid gelaten werd – de minister 
oordeelde vrij over de hoedanigheden en de waarde van zijn vertegenwoordiger, zonder zijn 
beslissing te moeten motiveren –, bepaalt artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 november 
20011424 dat de toezichthoudende minister voor de benoeming van een regeringscommissaris 
een ambtenaar voordraagt van een departement dat onder zijn gezag is geplaatst. Wanneer het 
toezicht wordt uitgeoefend door de minister die de pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, 
draagt hij een ambtenaar voor van de FOD Sociale Zekerheid of van de Administratie van 
Pensioenen. Op voordracht van de directeur-generaal van de begroting (FOD Budget- en 
Beheerscontrole), draagt de minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort voor de 
benoeming van de regeringscommissaris van financiën een inspecteur van financiën voor, die 
ter beschikking is gesteld van de federale regering of een ambtenaar van de FOD Budget en 
Beheerscontrole.1425  

In beginsel is er geen sprake van een minimumleeftijd, ervaring, een bepaalde graad, 
bijzondere diploma’s of een aantal jaren praktijk in een bepaalde dienst of sector. De 
regeringscommissaris moet wel voldoende ter beschikking zijn, rekening houdend met de 
omvang van de taken van de openbare instelling van sociale zekerheid.1426 

1059.Onverenigbaarheden – Het mandaat van regeringscommissaris is onverenigbaar met de 
functies van administrateur-generaal, adjunct-administrateur-generaal, personeelslid of 
aangestelde bij een OISZ, alsook met een ambt bij een FOD of POD. Er wordt geopteerd voor 
een extern toezicht, dat samenhangt met de ministeriële verantwoordelijkheid, waardoor dit 
toezicht niet aan interne ‘betrokkenen’ kan worden toevertrouwd. Hierdoor wordt vermeden 
dat de ambtenaren de functie cumuleren van regeringscommissarissen met hun eigen functies 
en dat zij, ondanks de onderrichtingen van de minister, voor interne belangenconflicten 
komen te staan. Een zelfde persoon kan niet meer dan één mandaat van regeringscommissaris 
uitoefenen bij een openbare socialezekerheidsinstelling. Bovendien kunnen 
onverenigbaarheden in specifieke regelgeving worden bepaald; zo is de functie van revisor 
onverenigbaar is met deze van regeringscommissaris in dezelfde instelling.1427 

                                                
1424 K.B. 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van 
de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 december 2001. 
1425 Dit is de facto geen grote verandering: in feite waren vroeger reeds – toen de bevoegde minister over een 
grotere vrijheid beschikte en geen benoemingsvoorwaarden aan het ambt van regeringscommissaris werden 
gesteld – haast alle regeringscommissarissen bij de socialezekerheidsinstellingen ambtenaren van de 
departementen, beheerd door de minister door wie er controle op wordt uitgeoefend. (K. MEES, “Rol van de 
Staat en de taak van zijn centrale diensten ter zake van de openbare instellingen van sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 
1968, 268); art. 2 K.B. 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de 
opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 december 
2001. 
1426 Art. 4 K.B. 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de 
opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 december 
2001. 
1427 Art. 14 K.B. 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de 
opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 december 
2001. 
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1060.Statuut – In de Wet Toezicht Parastatale was er oorspronkelijk sprake van de 
afgevaardigde van de minister, voor de persoon die het toezicht ‘voor de minister’ uitoefende; 
vandaag wordt er gesproken van een regeringscommissaris. Niet enkel de naam doet het 
vermoeden, ook de toekenning van de volledige bevoegdheid doet besluiten dat de 
regeringscommissaris, al is hij bijvoorbeeld voorgesteld door de minister bevoegd voor 
begroting, de regering vertegenwoordigt en niet enkel de minister door wie hij werd 
voorgesteld. Beide regeringscommissarissen hebben een volledige bevoegdheid; dit wil 
zeggen dat bijvoorbeeld de regeringscommissaris van financiën niet enkel bevoegd is toezicht 
uit te oefenen op financiële en budgettaire aangelegenheden. Argumenten hiervoor zijn te 
vinden in de Wet Toezicht Parastatalen, die wat de regeringscommissaris van financiën betreft 
enkel sprak van een ‘gemachtigde van de minister van financiën’. Deze afgevaardigde had in 
tegenstelling tot de regeringscommissaris de beperkte bevoegdheid toezicht uit te oefenen op 
de beslissingen met een budgettair en financieel gevolg.1428 De Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen heeft ervoor geopteerd om zowel voor de persoon aangeduid 
door de voogdijminister als door de minister van begroting de rechtsfiguur van de 
regeringscommissaris voor te behouden.  

Bovendien gebeurt de benoeming van de regeringscommissaris bij koninklijk besluit en niet 
bij een besluit van de minister/lastgever.1429 Het gaat dus nog steeds om de rechtsfiguur van 
de ‘lastgeving’, maar dan niet meer met één minister als lastgever, maar de voltallige 
regering. Gevolg van de kwalificatie van deze rechtsverhouding als lastgeving is dat: 

- de regeringscommissaris met de aanduiding moet instemmen1430; 
- de bevoegde minister – als vertegenwoordiger van de regering – de nodige 

onderrichtingen moet geven aan de regeringscommissaris zodat deze zijn taak naar 
behoren kan vervullen; 

- de aanwijzing van de regeringscommissaris herroepbaar is ad nutum
1431; 

- in de hoedanigheid van regeringscommissaris de aangeduide ambtenaar rechtsreeks 
afhangt van de minister, die de lastgevende regering vertegenwoordigt;  

- de vertegenwoordigingsbevoegdheid bijzonder is: een bijzondere volmacht kan 
worden gegeven voor bepaalde rechtshandelingen of voor een ganse categorie van 
rechtshandelingen;  

- de regeringscommissaris zich niet mag laten vervangen, tenzij met toelating van de 
lastgever1432; 

                                                
1428 L. SUETENS en R. ELST, “De tussenkomst van de regeringscommissaris in de beheersorganen van de 
instellingen van openbaar nut”, R.W. 1967, 1405. 
1429 L. SUETENS en R. ELST, “De tussenkomst van de regeringscommissaris in de beheersorganen van de 
instellingen van openbaar nut”, R.W. 1967, 1407. 
1430 Niettemin neemt het aanwijzingsbesluit de vorm aan van een eenzijdige benoemingsakte. De facto wordt de 
toestemming natuurlijk wel gevraagd. 
1431 De lastgever mag op elk ogenblik de lastgeving herroepen, zonder motivering, schadevergoeding, termijn of 
vormvereisten in acht te nemen. De herroeping moet wel betekend worden aan de lasthebber en aan derden 
waarmee de lasthebber contracteerde (art. 2004-2005 B.W.). Hoewel de lastgeving op elk ogenblik kan worden 
beëindigd, mag de herroeping niet ontijdig gebeuren of op lasterlijke of foutieve wijze. In die gevallen zou de 
lastgever schadevergoeding verschuldigd zijn. Deze ontheffing is geen tuchtmaatregel. 
1432 De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen bepaalt dat de minister die de 
regeringscommissaris heeft voorgedragen, een plaatsvervanger kan aanstellen voor het geval de 
regeringscommissaris verhinderd is (art. 23, § 1, laatste lid Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen). 
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- de regeringscommissaris rekenschap moet geven van de uitvoering van zijn opdracht 
van al het geen hij krachtens zijn volmacht ontvangen heeft;  

- de regering-lastgever niet instaat voor de onrechtmatige daad vanwege de 
regeringscommissaris.1433 

1061.College van regeringscommissarissen – Er wordt een College van de 
regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid opgericht. Het 
College is samengesteld uit de regeringscommissarissen en hun plaatsvervangers.1434 Op 
uitnodiging van het College kunnen personen die een bijzondere deskundigheid bezitten, 
deelnemen aan de vergaderingen van het College. Zij hebben raadgevende stem. Het College 
is een coördinatie- en adviesorgaan met betrekking tot de aangelegenheden die de 
bestuursovereenkomsten afgesloten door de openbare instellingen van sociale zekerheid en 
het bestuurlijk toezicht dat wordt uitgeoefend betreffen.1435 

1062.Uitoefening toezicht – De regeringscommissaris beschikt voor het vervullen van zijn 
opdracht over de ruimste bevoegdheid. Wat dit betekent, wordt door het koninklijk besluit 
van 14 november 2001 voor een groot deel beantwoord: artikel 5 bepaalt dat de 
regeringscommissaris toezicht uitoefent op basis van stukken en ter plaatse. Hij krijgt, met 
strikte naleving van de termijn die in het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan is 
vastgesteld, kennis van alle documenten met betrekking tot de zaken die op de agenda van de 
vergaderingen van het beheersorgaan staan. Daarnaast, zo stellen SUETENS en ELST, lijkt het 
“onbetwistbaar dat […] [de regeringscommissaris] steeds toegang heeft tot voor het publiek 
toegankelijke lokalen, althans tijdens de openingsuren, zodat hij zich rekenschap kan geven 
van de wijze waarop het personeel het publiek te woord staat, over welke documentatie het 
beschikt, of het uitgebreid genoeg is […]”.1436 Elke door het beheersorgaan genomen 
beslissing wordt hen onmiddellijk meegedeeld.1437 

1063.Samenwerkingsprotocol – Elke regeringscommissaris sluit een samenwerkingsprotocol 
met de persoon belast met het dagelijks beheer van de openbare socialezekerheidsinstelling, 
waarin een aantal afspraken wordt gemaakt over de concrete uitoefening van zijn toezicht. 
Het samenwerkingsprotocol heeft onder meer betrekking op:  

- de informatie die hem moet worden overgemaakt in het kader van de goede uitvoering 
van de overeenkomst, 

- de periodiciteit waarmee deze informatie moet worden overgemaakt rekening houdend 
met de bijzondere kenmerken van de openbare instelling van sociale zekerheid,  

- de informatie die hij in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de minister moet 
overmaken,  

                                                
1433 Art.1985-2007 B.W.; J. HERBOTS, Bijzondere overeenkomsten, Leuven, Acco, 2002, 207-214; L. 
SUETENS en R. ELST, “De tussenkomst van de regeringscommissaris in de beheersorganen van de instellingen 
van openbaar nut”, R.W. 1967, 1407-1408. 
1434 Het College kiest uit zijn midden een voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters. Het stelt zijn 
huishoudelijk reglement vast. Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu stelt het 
College een secretariaat ter beschikking. 
1435 Art. 7-10 K.B. 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de 
opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 december 
2001. 
1436 L. SUETENS en R. ELST, “De tussenkomst van de regeringscommissaris in de beheersorganen van de 
instellingen van openbaar nut”, R.W. 1967, 1412. 
1437 Art. 23, § 2 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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- de bilaterale contacten tussen partijen wanneer één van hen dit nodig acht,  
- de verslagen die hem moeten worden uitgebracht door de persoon belast met het 

dagelijks beheer over de uitvoering van de bevoegdheden die hem zijn gedelegeerd 
door het beheersorgaan en  

- de voorafgaande inlichtingen die hem verstrekt moeten worden betreffende de gunning 
van opdrachten en de personeelsaanwerving die de uitoefening van de 
wettigheidscontrole en de regelmatigheid van de te treffen beslissing moeten toelaten, 
met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen en de bepalingen van 
de bestuursovereenkomst.1438 

Door het sluiten van het samenwerkingsprotocol wordt opnieuw meer de nadruk gelegd op de 
overeenkomst als rechtsfiguur in plaats van op de voogdij. Het samenwerkingsprotocol tussen 
de administrateur-generaal van de OISZ en de regeringscommissarissen is in de regelgeving 
opgenomen, maar vormt geen formele verplichting voor de OISZ. Volgens VERSTRAETEN 
dient door de regeringscommissarissen zelf het initiatief tot het sluiten van dit protocol 
genomen te worden.1439 

Een voorbeeld van een dergelijke samenwerkingsovereenkomst is deze gesloten tussen de 
HZIV en de regeringscommissarissen. Hierin wordt onder meer bepaald dat ten minste om de 
zes maanden ter attentie van de regeringscommissarissen een verslag wordt opgemaakt waarin 
de graad van verwezenlijking van de doelstellingen op kwalitatief en kwantitatief vlak, alsook 
op het vlak van de te voeren acties, van commentaar voorzien. Maandelijks worden ook aan 
de regeringscommissarissen de personeelsuitgaven meegedeeld die worden bedoeld in de 
omzendbrief van 15 januari 2002 die de richtlijnen bevat betreffende het budgettaire luik van 
de bestuursovereenkomsten. Om de zes maanden bezorgt de administrateur-generaal hen 
eveneens de personeelsformatie en het personeelsbestand van de statutaire en contractuele 
personeelsleden per niveau.1440 Ook hier weer lijkt het protocol voornamelijk te gaan over de 
verplichtingen van de OISZ en wordt weinig bepaald over de verplichtingen van de andere 
partij, hier de regeringscommissaris. 

1064.Aansprakelijkheid – Op de regeringscommissaris rust een inspanningsverbintenis: hij is 
ertoe gehouden de lastgeving te volbrengen als een bonus pater familias; hij is aansprakelijk 
voor de schade die uit het niet-voeren van de opdracht zou ontstaan. Hoewel de regering-

                                                
1438 Art. 6 K.B. 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de 
opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 december 
2001. De Raad van State was in zijn advies van 26 augustus 1999 over het KB van 14 november 2001 van 
oordeel dat het regelen van bepaalde onderdelen van de opdracht van de regeringscommissarissen bij de OISZ 
niet kon overgelaten worden aan het gezamenlijk optreden van de regeringscommissaris en de administrateur-
generaal. De raad achtte het uitgesloten dat zelfs aanvullende en bijkomende bevoegdheden mede door de aan 
het toezicht onderworpen instelling worden geregeld door middel van een contract, dat onderhevig is aan de 
spelingen van de onderhandeling. De Raad van State zag een dergelijk samenwerkingsprotocol slechts 
toelaatbaar voor zo ver het op niets meer betrekking heeft dan op louter praktische afspraken met betrekking tot 
het uitoefenen van de taak van de regeringscommissaris (advies Raad van State 26 augustus 1999 bij K.B. 14 
november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de 
Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, nr. 28789, onuitg.). 
1439 J. VERSTRAETEN, “Techniek van de bestuursovereenkomst ter responsabilisering van de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, B.T.S.Z. 2001, 576. 
1440 Samenwerkingsprotocol tussen de administrateur-generaal en de regeringscommissarissen van de HZIV; A. 
SMETS en J. DEMEY, Van instelling van openbaar nut naar openbare instelling van sociale zekerheid, 

juridische impact van de bestuursovereenkomst op de werking van de HZIV, 13, onuitg. 
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lastgever niet instaat voor de onrechtmatige daad van de regeringscommissaris is de 
voogdijminister – als vertegenwoordiger van de regering – wel verantwoordelijk voor de 
onderrichtingen ten aanzien van de regeringscommissaris en dient deze tijdig in te grijpen 
indien blijkt dat het bestuurlijk toezicht niet deugdelijk wordt uitgevoerd. Hij kan hieromtrent 
immers in het kader van het politiek toezicht worden aangesproken. 

De inspanningsverbintenis van de regeringscommissaris omvat eveneens het sluiten van een 
protocol met de OISZ, al gaat het in casu om een gedeelde verantwoordelijkheid. De 
regeringscommissaris zal in elk geval – net zoals de administrateur-generaal van de OISZ – 
elke redelijke inspanning moeten leveren om tot een dergelijk protocol te komen. Hierbij kan 
worden aangetoond dat een van de partijen niet de inspanningen gedaan heeft, die van een 
bonus pater familias in diezelfde situatie kan worden verwacht. Er bestaat evenwel slechts 
één sanctie tegen een nalatige regeringscommissaris, namelijk de beëindiging van zijn 
opdracht.1441 

c. Vormen van bestuurlijk toezicht ten aanzien van de OISZ 

i. Informatiestroom 

1065.Welke informatie? – Om toezicht te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat de 
toezichthouder over voldoende informatie beschikt. De informatiestroom van de 
publiekrechtelijke socialezekerheidsinstelling naar de regering betreft voornamelijk financiële 
informatie en informatie betreffende het personeel. Daarnaast kan de regeringscommissaris 
die met een raadgevende stem de vergaderingen van het beheerscomité bijwoont, volledige 
informatie aan de ministers geven. 

1066.Financiële informatie – De OISZ stellen een jaarlijkse begroting op, met opgave van alle 
ontvangsten en uitgaven. Zij voeren een boekhouding volgens een vastgesteld boekhoudplan 
en maken aan de voogdijminister en aan de minister van begroting periodieke 
toestandsopgaven van de activa en de passiva over, alsook een jaarverslag over hun 
werkzaamheden. Zij verstrekken aan voornoemde ministers alle nadere inlichtingen die door 
hen worden gevraagd. Deze informatiestroom gaat niet enkel – via de 
regeringscommissarissen – naar de hierboven genoemde ministers, maar ook naar het 
Rekenhof: de bescheiden van de toestandsopgave en van de rekeningen worden via de 
minister bevoegd voor begroting voor toezicht overgemaakt aan het Rekenhof.1442 

1067.Personeelsinformatie – De OISZ zijn gehouden, niet alleen aan de voogdijminister, maar 
ook aan de minister bevoegd voor ambtenarenzaken of begroting, alle door hen gevraagde 
inlichtingen te verschaffen in verband met de administratieve en financiële toestand van hun 
personeel(sbeleid). Wanneer de inlichtingen worden gevraagd door de minister bevoegd voor 
ambtenarenzaken of begroting, moeten deze inlichtingen eveneens aan de voogdijminister 
worden doorgegeven.1443 

                                                
1441 L. SUETENS en R. ELST, “De tussenkomst van de regeringscommissaris in de beheersorganen van de 
instellingen van openbaar nut”, R.W. 1967, 1413. 
1442 Art. 17, § 1 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1443 Art. 22 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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1068.Toezicht RKW – In de sectorale regeling van de kinderbijslag staat een bijzondere 
informatieverplichting ingeschreven; de RKW dient de bevoegde minister ieder kwartaal een 
verslag te bezorgen over het toezicht dat ten aanzien van de kinderbijslagfondsen werd 
gehouden.1444 Dat deze informatieverplichting enkel geldt voor de RKW, en niet voor de 
andere OISZ die een toezichtsbevoegdheid hebben ten aanzien van de privaatrechtelijke 
meewerkende instellingen, komt de eenvormigheid van de regelgeving en van het toezicht 
niet ten goede. 

ii. Het bestuurlijk toezicht 

1069.Algemeen – Ten aanzien van de openbare socialezekerheidsinstellingen bestaat het 
administratief toezicht uit het adviesrecht, de goedkeuring, de machtiging, de schorsing, de 
vernietiging en het dwangtoezicht. Tegen deze beslissingen van bestuurlijk of administratief 
toezicht door de regeringscommissaris of de bevoegde minister is administratief beroep bij de 
Raad van State mogelijk. 

Adviesrecht 

1070.De regeringscommissaris speelt een belangrijke rol in het ex ante toezicht: zijn eerste 
opdracht is preventief op te treden via zijn raadgevende stem in de vergadering van het 
beheerscomité van de OISZ.1445 Door te wijzen op de bezwaren die de voorgenomen 
beslissingen vertonen vanuit een oogpunt gericht op de wettelijkheid of het algemeen belang, 
kan hij maatregelen van bestuurlijk toezicht (ex post zoals de vernietiging) vermijden. Daarbij 
kan hij het standpunt van de minister/uitvoerende macht toelichten en invloed uitoefenen op 
de leden van de genoemde organen opdat deze met dit standpunt rekening zouden houden. 
Het aanwezig zijn van en adviseren door de regeringscommissaris heeft naast een juridische 
grond in de wet, ook een maatschappelijke legitimatiegrond. Aangezien de sociale zekerheid 
niet enkel door bijdragen, maar ook door belastinggelden wordt gefinancierd en door 
bijzondere staatstoelagen, is het logisch dat de Staat – niet enkel als uitvoerder van bestuurlijk 
toezicht, maar ook als stakeholder – een formele rol heeft binnen de beheerscomités van de 
OISZ. 

1071.Het adviesrecht dat de regeringscommissaris via zijn raadgevende stem heeft, is het 
belangrijkste aspect van zijn bevoegdheid, waarbij veel afhangt van de persoon van de 
regeringscommissaris zelf. SUETENS en ELST merken hierbij op dat “het delicaat karakter van 
deze opdracht van de regeringscommissaris niet mag worden onderschat. Soms zal hij staan 
tegenover een eensgezind front, […] [soms] zal hij als scheidsrechter moeten optreden tussen 
[…] [verschillende] belangengroepen. Daarenboven mag niet uit het oog worden verloren dat 
in de meeste instellingen de persoon belast met het dagelijks beheer van de instelling 
(administrateur-generaal), de vergadering van het beheersorgaan niet alleen bijwoont, maar 
ook voorbereidt. De leden van het beheersorgaan zullen dan moeten kiezen tussen het advies 
of de ontwerpbeslissing, zoals het reeds in een werkdocument uitgewerkt is en nog ter zitting 

                                                
1444 Art. 142 Kinderbijslagwet Werknemers. 
1445 Art. 23, § 2 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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mondeling toegelicht wordt door de persoon belast met het dagelijks beheer en dat van de 
regeringscommissaris”.1446 

Deze rol van de regeringscommissarissen impliceert een grotere deelname van hun kant aan 
de werking van de instelling en het nemen van een reeks verantwoordelijkheden met 
betrekking tot het tijdig signaleren van tekenen die erop wijzen dat de bepalingen van de 
bestuursovereenkomst niet worden nageleefd. De regeringscommissarissen vervullen de rol 
van een ‘alarmbel’.1447 Deze rol kan zowel ex ante als ex post toezichtsvormen inhouden, 
afhankelijk of de ‘alarmbel’ door de regeringscommissaris wordt geluid voorafgaand aan of 
nadat de betwiste rechtshandeling door het beheerscomité van de OISZ werd gesteld. 

Goedkeuring 

1072.De goedkeuring is een eerste vorm van bestuurlijk toezicht terug te vinden in de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. De bevoegde minister dient zijn 
goedkeuring te geven aan het personeelsplan, het overdragen van kredieten, het ontwerp van 
de beheersbegroting en bepaalde aspecten van de boekhouding. Aan deze goedkeuring gaat 
steeds een advies van de regeringscommissaris vooraf, wat aantoont dat de wetgever een 
belangrijke plaats heeft voorzien voor de regeringscommissaris binnen het bestuurlijk 
toezichtsproces. Meer zelfs, een positief advies door de regeringscommissaris kan in bepaalde 
gevallen de goedkeuring van de minister overbodig maken. 
 
1073.Personeelsplan – De bepalingen betreffende het personeelsplan, dat door het 
beheerscomité van elke openbare instelling van sociale zekerheid moet worden opgesteld, 
bevatten een aantal duidelijke elementen van toezicht. Het beheersorgaan bepaalt voor elk 
niveau per functie het maximum aantal betrekkingen dat kan worden toegewezen aan 
statutaire ambtenaren of contractuele personeelsleden. Binnen deze marge en rekening 
houdend met de bepalingen van de bestuursovereenkomst, wordt de openbare 
socialezekerheidsinstelling ruimte gegeven om een eigen personeelsbeleid uit te werken.1448 
De regeringscommissaris voor de begroting dient evenwel a priori omtrent de 
overeenstemming met de wet en de bestuursovereenkomst een gunstig advies uit te brengen. 
Bij gebrek aan gunstig advies kan de voogdijminister de vaste personeelsformatie goedkeuren 
op voorwaarde dat de ministers van begroting en ambtenarenzaken hiermee instemmen. 
Ontbreekt ook deze instemming dan kan de voogdijminister het ontwerp van vaste 
personeelsformatie voorleggen aan de ministerraad. 
 
Nieuw is – in vergelijking met de Wet Toezicht Parastatalen – dat meer rechtszekerheid aan 
de openbare socialezekerheidsinstellingen wordt gegeven door te voorzien in een termijn van 
een maand (te rekenen vanaf de overmaking van het ontwerp van personeelsplan aan de 

                                                
1446 L. SUETENS en R. ELST, “De tussenkomst van de regeringscommissaris in de beheersorganen van de 
instellingen van openbaar nut”, R.W. 1967, 1411-1412. 
1447 J. VERSTRAETEN, “Techniek van de bestuursovereenkomst ter responsabilisering van de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, B.T.S.Z. 2001, 575. 
1448 Artikel 20 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen bepaalt dat “de vaststelling van de 
personeelsformatie door het beheersorgaan of de goedkeuring ervan houdt de machtiging in tot bezetting van de 
erin opgenomen betrekkingen via werving, bevordering of mobiliteit, wat de statutaire ambtenaren [en 
personeelsleden krachtens een arbeidsovereenkomst] betreft, binnen de grenzen van de bepalingen van de 
bestuursovereenkomst […]”. 
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regeringscommissaris van begroting) waarbinnen de regeringscommissaris zijn advies dient te 
verlenen; indien dit niet gebeurd is, wordt het advies geacht gunstig te zijn. Daarnaast valt de 
grote ‘waarde’ die de wetgever aan de regeringscommissaris heeft toegekend op. Een positief 
advies van de regeringscommissaris volstaat; bij een negatief advies, is de goedkeuring van de 
voogdijminister op zich niet voldoende, maar dient hieraan de instemming van de ministers 
bevoegd voor begroting en ambtenarenzaken vooraf te gaan. 
 
1074.Kredieten – In het licht van het contracts- en autonomiedenken werden de procedures 
omtrent de overdracht van kredieten binnen éénzelfde begrotingsjaar versoepeld, wat de OISZ 
moet toelaten de kredieten op een doelmatige wijze aan te wenden in de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst, en dus op de meest efficiënte wijze de hem toevertrouwde taken waar 
te nemen. Het beheerscomité kan beslissen kredieten binnen de beheersbegroting van 
eenzelfde begrotingsjaar over te dragen mits de regeringscommissaris een gunstig advies geeft 
aangaande de overeenstemming van het voorstel van overdracht met de wet en met de 
relevante bepalingen van de bestuursovereenkomst. Bij gebrek aan advies binnen een termijn 
van 20 dagen (te rekenen vanaf de overmaking van het voorstel aan de regeringscommissaris) 
wordt het advies geacht gunstig te zijn. Bij gebrek aan gunstig advies kan de voogdijminister 
het voorstel goedkeuren mits instemming van de minister bevoegd voor de begroting. Bij 
gebrek aan instemming van deze laatste, kan de voogdijminister het voorstel tot overdracht 
voorleggen aan de ministerraad.1449 Het positief advies, als voldoende voorwaarde voor het 
overdragen van kredieten binnen de beheersbegroting, toont opnieuw het belang aan dat de 
Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen hecht aan de regeringscommissarissen; 
vroeger was hiervoor immers de goedkeuring van de voogdijminister en de minister van 
financiën vereist.1450 

1075.Begroting en rekeningen – Het beheerscomité van elke OISZ stelt jaarlijks een ontwerp 
van begroting, met opgave van alle ontvangsten en uitgaven, op. De begroting bestaat uit een 
opdrachtenbegroting (die de ontvangsten en uitgaven omvat die betrekking hebben op de 
wettelijke opdrachten van de instelling) en de beheersbegroting (die de ontvangsten en 
uitgaven omvat die betrekking hebben op het beheer van de instelling).1451 Het ontwerp van 
begroting moet worden goedgekeurd door de voogdijminister. Deze goedkeuring gebeurt 
automatisch indien de regeringscommissaris van begroting een gunstig advies heeft gegeven 
over de overeenstemming met de wet en met de bepalingen van de hiervoor relevante 
bestuursovereenkomst. Bij gebrek aan advies binnen een maand (te rekenen vanaf de 
overmaking van het ontwerp aan de regeringscommissaris van begroting)1452, wordt het 

                                                
1449 Art. 14, § 1 en § 2 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1450 Art. 5 Wet Toezicht Parastatalen. 
1451 In de beheersbegroting dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de personeelsuitgaven, de 
werkingsuitgaven en de investeringsuitgaven. Het ontwerp van de beheersbegroting wordt opgemaakt door het 
beheersorgaan overeenkomstig de betreffende bepalingen in de bestuursovereenkomst. Dit ontwerp wordt 
toegestuurd aan de minister, waaronder de instelling ressorteert, aan de regeringscommissaris en ter inlichting 
aan de minister van begroting (tenzij dit de minister is waaronder de instelling ressorteert) (art. 4 K.B. 22 juni 
2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende 
maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 21 
september 2001). 
1452 Op gemotiveerde aanvraag van de regeringscommissaris van begroting wordt deze termijn met maximum 
een maand verlengd. 
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advies geacht gunstig te zijn. Bij gebrek aan gunstig advies kan de voogdijminister het 
ontwerp toch goedkeuren onder de voorwaarde dat de minister bevoegd voor de begroting 
hiermee instemt. Bij gebreke aan instemming kan de voogdijminister het ontwerp van 
begroting voorleggen aan de ministerraad.1453 Deze regeling komt de facto neer op wat er 
hierboven wordt beschreven, alleen is pro forma steeds de goedkeuring nodig van de minister. 
Het is vreemd dat hier in een afwijkende regeling is voorzien; dit komt de duidelijkheid zowel 
van de organisatie van het toezicht als van de afbakening van de bevoegdheid van de 
regeringscommissarissen niet ten goede. 

1076.Boekhouding – De openbare socialezekerheidsinstellingen voeren een genormaliseerde 
boekhouding, zoals de Koning dit heeft vastgesteld.1454 Indien de socialezekerheidsinstelling 
het genormaliseerd boekhoudplan wenst aan te vullen met een specifiek boekhoudplan, heeft 
het hiervoor de goedkeuring van de voogdijminister en de minister van begroting nodig.1455 
De toezichtsgrond wordt niet in de wet bepaald; hieruit kan worden afgeleid dat de 
wetmatigheid en niet de opportuniteit aan de grondslag van dit toezicht zal liggen. Het is 
noodzakelijk dit te verduidelijken. Wat daarnaast opvalt, is dat de regeringscommissaris hier 
geen rol speelt; het volledige toezicht met betrekking een aanvullend boekhoudplan wordt 
overgelaten aan de ministers. 

Machtiging 

1077.In een aantal gevallen is voorzien in de machtiging door de voogdijminister van het 
beheersorgaan om een bepaalde beslissing te nemen. De machtiging gebeurt a priori en geeft 
de instelling voor de toekomst de mogelijkheid bepaalde rechtshandelingen te stellen. Een 
machtiging is vereist voor bepaalde zakenrechtelijke verrichtingen, bepaalde leningen en het 
vaststellen van het aantal managementfuncties. 

1078.Zakenrechtelijke verrichtingen – De openbare instellingen kunnen, binnen de grenzen 
van hun doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van hun 
lichamelijke en onlichamelijke goederen en de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op 
deze goederen. De bestuursovereenkomst bepaalt hierbij wel het grensbedrag, boven hetwelk 
elke beslissing tot verwerving, oprichting of vervreemding van een onroerend goed of recht 
onderworpen is aan de voorafgaande machtiging van de voogdijminister en de minister 
bevoegd voor begroting (binnen de in de bestuursovereenkomst overeengekomen termijn).1456 
Opnieuw is de toezichtsgrond niet bepaald, waardoor opnieuw niet anders kan dan worden 
aangenomen dat het om een wetmatigheidstoezicht gaat, hoewel logischerwijze de 
(financiële) opportuniteit zal worden bekeken. Ook deze lacune zou moeten worden 
aangepast. 

                                                
1453 Indien op de eerste dag van het begrotingsjaar geen goedkeuring is gegeven over het ontwerp van begroting 
wordt hierdoor niet de aanwending van de kredieten die het ontwerp bevat, belet (art. 11 en 12 Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen). 
1454 K.B. 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van 
de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 
houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, 
B.S. 21 september 2001. 
1455 Art. 16 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1456 Art. 18, § 1 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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1079.Leningen – Ook wat betreft het beheer van hun financiële reserves en over de omvang, 
de technieken en de voorwaarden van hun beleggingen en externe financiering beslissen de 
socialezekerheidsinstellingen zelf.1457 De OISZ beschikken op dit vlak over een ruimere 
autonomie dan voorheen het geval: artikel 3 Wet Toezicht Parastatalen bepaalt immers: “de 
ministerraad waakt erover dat de socialezekerheidsinstellingen hun ontvangsten en uitgaven 
in overeenstemming brengen met het economische, sociale en financiële beleid van de Staat”.  

De leningen voor meer dan tien dagen aangegaan die de OISZ binnen de grenzen van hun 
doel mogen afsluiten, worden aan de voogdijminister en de minister van Financiën ter 
machtiging voorgelegd.1458 Op deze manier geformuleerd lijkt het hier de jure om een 
‘goedkeuring’ te gaan. De machtiging om in de toekomst een bepaald type van lening 
eenmalig dan wel meermaals aan te gaan, kan worden gevraagd, maar aan een provisoir 
aangegane lening, lijkt de goedkeuring verbonden te zijn. Zoals reeds aangegeven is het 
correct gebruik van de terminologie noodzakelijk, aangezien aan beide rechtsfiguren 
verschillende gevolgen verbonden zijn. Evenwel – zo werd ook reeds aangehaald – is het 
verschil tussen de machtiging en de goedkeuring, door het niet consequent toepassen van deze 
rechtsfiguren, erg klein is geworden. 

1080.Aantal managementfuncties – Ten slotte is het ‘akkoord’ vereist voor het bepalen van 
het aantal managementfuncties. Het statuut van de managementfuncties is nu bepaald bij het 
koninklijk besluit van 30 november 20031459, waarbij een regeling betreffende de selectie en 
werving, de aanstelling, de uitoefening, de evaluatie, de weging, de beëindiging, de 
hernieuwing van de managementfuncties in de openbare socialezekerheidsinstellingen wordt 
vastgelegd. In elke openbare instelling van sociale zekerheid wordt het aantal 
managementfuncties -1, -2, en in voorkomend geval -3, vastgesteld door hun beheersorgaan 
met het ‘akkoord’ van de ministers van ambtenarenzaken en begroting. Op die manier geven 
de ministers de machtiging om het ‘overeengekomen’ aantal managementfuncties in te vullen, 
zonder dat deze invulling een verplichting vormt of dat hiertoe onmiddellijk moet worden 
overgegaan. Hoewel niets wordt bepaald omtrent de toezichtsgrond is het duidelijk dat enkel 
de wetmatigheid als toezichtsgrond beschouwen, onvoldoende is. Dit aantal wordt immers 
niet bepaald in de wet, maar hangt af van het budget en de noodzaak van elke OISZ 
afzonderlijk. Ook dit zou gespecificeerd moeten worden in de wetgeving. 

Opschorting 

1081.De regeringscommissaris heeft een raadgevende stem in de vergaderingen van het 
beheersorgaan van de openbare socialezekerheidsinstellingen. Slaagt hij er niet in het 
beheersorgaan te overtuigen om bijvoorbeeld van de voorgenomen beslissing af te zien, kan 
hij tegen deze beslissing binnen een termijn van vier dagen1460 een beroep instellen bij de 
minister. Dit kan zowel het gevolg zijn van al dan niet op eigen verzoek ontvangen 
onderrichtingen, als van zijn eigen oordeel over wat strookt met de wet, de 

                                                
1457 Evenwel binnen de grenzen van hun doel en onder de voorwaarden bepaald door de Koning, bij in 
Ministerraad overlegd besluit, op voordracht van de voogdijminister en de minister van Financiën.  
1458 Art. 18 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1459 K.B. 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties 
in de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 16 december 2003. 
1460 Art. 23, § 3 en art. 24, § 1 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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bestuursovereenkomst of het algemeen belang1461, waarbij reeds aan bod is gekomen dat 
zuinigheid en de doeltreffendheid waarmee middelen worden ingezet onder het algemeen 
belang vallen, toch als deze middelen door belastinggelden worden gefinancierd. Het beroep 
van de regeringscommissaris tegen de beslissing van het beheersorgaan van een openbare 
socialezekerheidsinstelling is opschortend.1462 Indien voor een bepaalde beslissing de 
machtiging of goedkeuring van de minister/regering vereist is, is een beroep van de 
regeringscommissaris echter zinloos. Adviezen, gegeven door het beheersorgaan van de 
openbare socialezekerheidsinstelling zijn geen beslissingen, tenzij een eensluidend advies 
vereist is.1463 

Het feit dat ‘administratief beroep’ kan worden ingesteld tegen handelingen die ingaan tegen 
de bestuursovereenkomst, is een bijkomend argument dat pleit contra de kwalificatie van de 
bestuursovereenkomst als een ‘overeenkomst’ volgens het Burgerlijk Wetboek; het is logisch 
dat door het sluiten van een bestuursovereenkomst het bestuurlijk toezicht niet helemaal 
buiten spel kan worden gezet. Hier neemt de wetgever echter de naleving van de 
bestuursovereenkomst letterlijk mee op in het bestuurlijk toezicht ten aanzien van de OISZ. 
Het is duidelijk dat de Staat zichzelf niet de positie toekent van contractspartij, maar wel van 
toezichthoudende voogdijoverheid. 

Vernietiging 

1082.De minister bij wie het beroep werd ingediend, heeft twintig dagen (na de kennisname 
van de beslissing door de regeringscommissaris) tijd om de nietigverklaring uit te spreken. 
Indien dit binnen deze termijn niet is gebeurd, en het advies van de andere betrokken 
ministers werd ingewonnen, wordt de beslissing definitief. Opnieuw wordt de termijn van 
twintig dagen gehanteerd; dit is dezelfde als de termijn waarover de regeringscommissaris 

                                                
1461 K. MEES, “Rol van de Staat en de taak van zijn centrale diensten ter zake van de openbare instellingen van 
sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1968, 268. 
1462 DERNOUCHAMPS vulde de oorspronkelijke bevoegdheid van de regeringscommissaris als volgt in: “op vlak 
van het sociaal beheer dient de regeringscommissaris (1) ervoor te waken dat het beheer […] in 
overeenstemming blijft met de wetten en het algemeen belang, (2) binnen het beheersorganisme van de instelling 
de informatie te verruimen die de keuze van een algemene politiek kan vergemakkelijken, in overeenstemming 
met de richtlijnen en onderrichtingen van de bevoegde ministers en waken voor de juiste uitvoering ervan, (3) 
bemiddelend op te treden om de aanpassingen welke de belangen van het beheer of het algemeen belang vergen, 
te vergemakkelijken. Op vlak van het financieel beheer moet de regeringscommissaris (1) waken voor de 
doeltreffendheid en het rendement zowel van het administratief als van het financieel beheer en er zich van 
vergewissen dat de uitgaven, welke binnen de perken van de vooraf goedgekeurde begroting gedaan worden, 
evenals de ontvangsten in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen en met de 
vereisten van een degelijk beheer, (2) waken over de veiligheid en, naar gelang het geval, over de mobiliteit of 
stabiliteit van de geldbeleggingen, (3) waken dat het beheer niet verder reikt dan de machtiging. Op het gebied 
van het administratief beheer moet de regeringscommissaris (1) zorg dragen voor een rationele werking van de 
organisatie waardoor een normaal en redelijk rendement van het tewerkgestelde personeel mogelijk is en 
verzekerd wordt en (2) er voor waken dat de werving en de vervanging van personeel overeenstemmen met de 
werkelijke behoeften van het beheer, met de beschikkingen van het administratief en geldelijk statuut en met de 
vooraf bepaalde en door de begroting van het organisme toegestane perken” (G. DERNOUCHAMPS, “De 
mogelijkheden tot ordening van het sociaal, administratief en financieel beheer van de organismen van de sociale 
zekerheid, overeenkomstig de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van 
openbaar nut”, B.T.S.Z. 1959, 283). Ook vandaag nog kan deze invulling behouden blijven, mits aanvulling met 
de nieuwe concepten als de bestuursovereenkomst. 
1463 L. SUETENS en R. ELST, “De tussenkomst van de regeringscommissaris in de beheersorganen van de 
instellingen van openbaar nut”, R.W. 1967, 1409. 
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beschikt om een advies te geven betreffende de aangelegenheden waarop een adviserend 
bestuurlijk toezicht is voorzien. 

De minister is afhankelijk van een beroep van de regeringscommissaris om de 
nietigverklaring te kunnen uitspreken, aangezien de minister niet bevoegd is een beslissing 
van het beheersorgaan van de OISZ te vernietigen wanneer de regeringscommissaris hiertegen 
geen beroep heeft ingesteld.1464 De vernietigingsgronden zijn dezelfde als deze waarop het 
‘administratief beroep’ van de regeringscommissaris mogelijk is. 

Dwangtoezicht 

1083.Zowel de regeringscommissaris als de voogdijminister kunnen, wanneer het algemeen 
belang of de naleving van de wet dit vereist, het beheersorgaan van de openbare 
socialezekerheidsinstelling verplichten om, binnen de door hem gestelde termijn, te 
beraadslagen over iedere door hem bepaalde aangelegenheid. Heeft het beheersorgaan bij het 
verstrijken van deze termijn geen beslissing genomen of stemt de betrokken minister met dit 
genomen besluit niet in, dan kan de Koning, bij in ministerraad overlegd besluit, de beslissing 
nemen in de plaats van het beheersorgaan. Van dit besluit wordt dan onmiddellijk een afschift 
overgemaakt aan de Kamer en de Senaat.1465 Dit erg vergaande dwangtoezicht wordt 
gecompenseerd doordat het aan de Koning en de ministerraad wordt overgelaten het besluit te 
nemen; er zal dus niet snel tot een dergelijk dwangtoezicht worden overgegaan.  

Daarnaast bevat ook de Wet Paritair Beheer een vorm van dwangvoogdij. Deze vorm van 
bestuurlijk toezicht houdt in dat wanneer het beheersorgaan in gebreke blijft een beslissing te 
treffen die wettelijk is voorgeschreven, de voogdijminister, na een aanmaning om een 
beslissing te treffen binnen een termijn van ten minste acht dagen, zich in de plaats kan stellen 
van het beheersorgaan van de openbare socialezekerheidsinstelling. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren wanneer over hetzelfde punt op twee vergaderingen na elkaar geen meerderheid is 
bereikt, of wanneer het beheersorgaan niet in de mogelijkheid is gesteld te zetelen wegens 
afwezigheid van een te groot aantal leden.1466 Hier kan de voogdijminister alleen deze 
beslissing nemen; het gaat evenwel niet om opportuniteit of algemeen belang zodat het niet 
nodig is in de bijkomende garantie van het betrekken van de Koning en de ministerraad te 
voorzien. 

iii. Politiek toezicht 

1084.Het parlement oefent politiek toezicht uit, gesteund op het beginsel van ministeriële 
verantwoordelijkheid.1467 Het toezicht slaat zowel op de daden van de regering als op de 
diensten die onder het toezicht van de minister(s) staan. De regering is de enige (politiek) 
verantwoordelijke voor de werking van de openbare socialezekerheidsinstellingen. De 
regering, vertegenwoordigd door de bevoegde minister, kan dus aangaande het beheer van een 
OISZ worden gecontroleerd. Dit parlementair toezicht op de uitvoerende macht wordt 
uitgeoefend bij de stemming over de begroting en goedkeuring van de rekeningen, evenals 

                                                
1464 Art. 24, § 2 en § 3 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1465 Art. 28 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1466 Art. 21 Wet Paritair Beheer. 
1467 W. LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, 89-91. 
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door middel van interpellaties door een parlementslid1468 en is eveneens mogelijk via 
parlementaire onderzoeken.1469 

1085.Indien de minister slechts beschikt over een a posteriori toezicht, zonder schorsend 
(veto)recht, is de verantwoordelijke minister, misschien wel de jure aansprakelijk, maar niet 
de facto verantwoordelijk. Hij beschikt immers niet over de mogelijkheid a priori de nodige 

stappen te ondernemen tegenover beslissingen die hij acht in strijd te zijn met de wet of het 
algemeen belang. Ten hoogste zou hij het parlement jaarlijks een nota kunnen bezorgen 
waarbij hij meedeelt dat hij het niet eens was met de genomen beslissingen1470 en – waar 
mogelijk – a posteriori is opgetreden. 

iv. Opmerkingen in het kader van de contractualisering 

1086.Autonomie – Door de introductie van het concept van de bestuursovereenkomsten 
voorzag de wetgever in de wijziging van de verhouding tussen de OISZ en de overheid van 
een voogdijrelatie naar een vermeende contractuele relatie. Voogdij is preventief en werkt 
zowel a posteriori door toezicht als a priori door afspraken, onderrichtingen en toezicht. In 
een contractuele verhouding wordt afgestapt van het a priori toezicht (eigen aan voogdij) en 
wordt op die manier meer autonomie aan de instellingen verschaft. Het a priori toezicht wordt 
opgevangen door de overeenkomst die gesloten wordt waarin de contractspartijen 
overeenkomen hoe de uitvoering van de overheidstaak in concreto zal gebeuren. Het a 

posteriori toezicht blijft wel bestaan; de overheid is immers verplicht bestuurlijk toezicht uit 
te voeren. 

Bovendien werd binnen de contractuele rechtsverhouding in een ruimere autonomie voor de 
OISZ voorzien. Deze autonomie bevindt zich op vlak van het intern personeelsbeleid en het 
intern financieel beleid van de OISZ. De socialezekerheidsinstellingen wordt meer 
bestuursruimte en verantwoordelijkheid gegeven om de algemene opdrachten, vastgelegd 
door het beleid, zo efficiënt mogelijk te bereiken en op een gepaste en efficiënte wijze in te 
spelen op de veranderende omgeving. Zo is de vereiste gesteld in de Wet Toezicht 
Parastatalen dat de ministerraad waakt over de overeenstemming van de inkomsten en 
ontvangsten met het economische, sociale en financiële beleid van de Staat1471 niet meer terug 
te vinden in de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen.  

1087.Regeringscommissaris – Hoewel de openbare socialezekerheidsinstellingen meer 
autonomie krijgen, moet men toch vaststellen dat de regeringscommissarissen voortaan 
beschikken over een ‘nieuwe’ bindende adviserende bevoegdheid (die niet bestond toen de 
instellingen onder de Wet Toezicht Parastatalen ressorteerden) met betrekking tot een aantal 
beslissingen op financieel vlak en op gebied van het personeelsbeleid. Deze vorm van a priori 

                                                
1468 Bv. vraag aan de minister van sociale zaken naar de samenwerking tussen de OISZ en SmalS, Vr. en Antw. 
Kamer 2004-05, 9 augustus 2005, 15694 (Vr. nr. 322 M. DE BLOCK), vraag aan de minister van sociale zaken 
over de eventuele opmerkingen van de revisoren ten aanzien van de OISZ, Vr. en Antw. Kamer 2004-05, 28 
december 2004, 9349 (Vr. nr. 534 J. NOLLET); vraag met betrekking tot de werking van de Hulpkas voor 
Werkloosheidsuitkeringen, Vr. en Antw. Kamer 1995-96, 11 december 1995, 1340 (Vr. nr. 556 I. LOWIE).  
1469 Dit is nog niet aan de orde geweest. 
1470 L. TROCLET, De sociale zekerheid in België, deel I Algemene vraagstukken inzake sociale zekerheid, 
Brussel, Solvay-instituut voor Sociologie, 1958, 70. 
1471 Art. 3, § 5 Wet Toezicht Parastatalen. 
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bestuurlijk toezicht is een verregaande vorm van toezicht, zij het voor een beperkt en goed 
afgebakend aantal aangelegenheden. Daarnaast heeft de regeringscommissaris een 
adviserende stem omtrent alle aangelegenheden in het beheerscomité, waaraan zelfs gevolg 
kan worden gegeven via het luiden van een alarmbel (supra randnrs. 1072 en 1083), maar 
bovendien met een dubbele mogelijkheid tot dwangtoezicht.  

1088.De regeringscommissaris heeft een belangrijke plaats verworven binnen het bestuurlijk 
toezicht. De vraag kan evenwel worden gesteld of de figuur van de regeringscommissaris wel 
past in binnen de responsabiliseringsidee.1472 Wat beter binnen de idee van responsabilisering 
past, is het intern toezicht of de interne audit, die opgelegd kan worden door de wetgever met 
een aantal minimale vereisten, zoals de aanstelling van een revisor. Dit intern toezicht zal in 
elk geval verder gaan dan het toezicht van de regeringscommissaris en zal ook de 
doelmatigheid van interne processen en opportuniteit van beslissingen nagaan. Nadeel van 
een dergelijk intern toezicht is dan weer dat het gevoerd wordt in functie van een deelaspect 
van het belang, wat niet noodzakelijk samenvalt met het omvattende algemeen belang 
waarover de minister politieke verantwoording verschuldigd is. De regeringscommissaris 
verbreekt de contractsrelatie, aangezien hij een van de contractspartijen vertegenwoordigt, 
maar dit doet vanuit een functie die de overeenkomst overstijgt. De figuur van de 
regeringscommissaris staat met andere woorden haaks op deze van de bestuursovereenkomst; 
enerzijds wordt autonomie toegekend, maar anderzijds wordt toezicht behouden en zelfs 
versterkt, waardoor de verantwoordelijkheids(her)verdeling, eigen aan de contractualisering, 
op de helling wordt gezet. 

Daarnaast veroorzaakt de combinatie van de figuur van de regeringscommissaris met deze 
van de bestuursovereenkomst een diffuse verantwoordelijkheidsverdeling. De 
regeringscommissaris en (uiteindelijk) de bevoegde minister(s) zijn als bestuurlijke 
toezichthouders eindverantwoordelijken voor datgene waarop zij toezicht houden. De OISZ 
kan zich verschuilen achter het niet bestuurlijk optreden van de regeringscommissaris of de 
bevoegde minister om zo de aansprakelijkheid voor het niet-nakomen van de 
bestuursovereenkomst te ontlopen. Dit is eens te meer het geval nu het bestuurlijk toezicht is 
uitgebreid tot de naleving van de bestuursovereenkomsten.  

Bovendien miskent de figuur van de regeringscommissaris de ‘prerogatieven van de 
wetgevende macht’. SUETENS en ELST stellen als oplossing voor “de functie van 
regeringscommissaris toe te vertrouwen aan een autonoom orgaan, onafhankelijk van de 
uitvoerende macht, maar verbonden aan de wetgevende macht, bijvoorbeeld aan […] het 
Rekenhof. Het mandaat van regeringscommissaris zou een full-time betrekking zijn, los van 
alle andere administratieve functies”. Door deze hervorming zou er een onafhankelijkere en 
ernstige controle mogelijk worden na een grondige voorbereiding.1473 Op die manier wordt 
enerzijds de overeenkomst en het ‘bestuurlijk’ toezicht losgekoppeld, maar ontstaat er wel een 
vacuüm wat betreft het ministerieel toezicht dat noodzakelijk is met betrekking tot de 

                                                
1472 VLAAMSE REGERING, Visienota beheersovereenkomsten, Brussel, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, 2001/2002, 30; P. QUERTAINMONT, “La technique du ‘contrat d’administration’ en vue de 
‘responsabiliser’ les organismes de sécurité sociale: panacée ou placebo”, A.P.T. 1999, 288. 
1473 L. SUETENS en R. ELST, “De tussenkomst van de regeringscommissaris in de beheersorganen van de 
instellingen van openbaar nut”, R.W. 1967, 1416-1417. 
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politieke verantwoordelijkheid die de minister draagt ten aanzien van de uitvoering van het 
overheidsbeleid. 

2. Andere toezichtmechanismen 

1089.Bijkomend toezicht – Naast het bestuurlijk toezicht, is er bijkomend toezicht op de 
OISZ via  

- het financieel toezicht door de revisoren,  
- het toezicht op kwaliteit van het toezicht,  
- het toezicht door het College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid,  
- het toezicht door de Dienst voor Begrotingsenquêtes en het Hoog Comité van 

Toezicht,  
- het contractueel toezicht, 
- het intern toezicht, 
- het stakeholdertoezicht, 
- het toezicht door het Rekenhof, 
- het toezicht door de federale ombudsmannen. 

a. Financieel toezicht door revisoren 

1090.De revisoren houden financieel en boekhoudkundig toezicht op de OISZ. Zij gaan 
periodisch de werkelijkheid en de waarden na van de goederen en rechten die aan de OISZ 
toebehoren of waarvan deze het gebruik of het beheer hebben en van andere verbintenissen 
met betrekking tot hun goederen (tegoed in de kas en op rekeningen, voorraden, portefeuille 
en schuldvorderingen). Zij analyseren ook de jaarrekening en bezorgen deze aan de 
voogdijminister en de minister van begroting.1474  

1091.Revisor – De voogdijminister en de minister van begroting wijzen samen bij elke 
openbare instelling van sociale zekerheid een of meer1475 revisoren aangesloten bij het 
Instituut voor Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van zes jaar aan.1476 De revisor 
mag geen functie hebben in de instelling, die hij controleert, ook niet de functie van 
regeringscommissaris.1477  

1092.Opdracht – Deze revisoren oefenen hun toezicht uit op de boekhoudkundige 
verrichtingen. Dit toezicht slaat hoofdzakelijk op: 

                                                
1474 Binnen drie maanden nadat de openbare socialezekerheidsinstelling haar jaarlijkse rekeningen heeft 
neergelegd, voltooien de revisoren de analyse van de jaarrekening. Een afschrift van de verslagen wordt bezorgd 
aan het beheersorgaan van de openbare socialezekerheidsinstelling (art. 7 K.B. 14 november 2001 inzake de 
uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 
december 2001). 
1475 Wanneer verschillende revisoren worden benoemd, vormen zij een college. 
1476 Aan het mandaat van de revisor kan vroegtijdig een einde worden gesteld door een gemeenschappelijke 
beslissing van de toezichthoudende minister en de minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort. Als er 
een einde komt aan de benoeming van een revisor die deel uitmaakt van een college op een andere wijze dan 
door het verstrijken van de termijn van zijn benoeming, kan een nieuwe revisor worden benoemd. In dit geval 
wordt de revisor die hem vervangt, benoemd voor het resterend deel van deze termijn (art. 2 K.B. 14 november 
2001). 
1477 Art. 14 K.B. 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare 
instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 december 2001. 
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- de juistheid van de verantwoordingsbescheiden van de geboekte verrichtingen1478, 
- de juiste aanrekening van deze verrichtingen overeenkomstig de begroting en de 

bepalingen betreffende de boekhouding van de openbare 
socialezekerheidsinstellingen,  

- de stiptheid in het innen van de schuldvorderingen en het aanzuiveren van de 
schulden1479. 

 
Aan dit toezicht wordt door de revisoren minstens de volgende gevolgen gegeven1480: 

- minstens jaarlijks maken zij een verslag over de activa, passiva en bedrijfsresultaten 
op dat wordt overgemaakt aan de voogdijminister, de minister bevoegd voor de 
begroting, het beheersorgaan en de persoon belast met het dagelijks bestuur; 

- zij wijzen de betrokkenen onmiddellijk op toestanden die de liquiditeit en de 
solvabiliteit van de instelling in het gedrang kunnen brengen; 

- zij verlenen advies op vraag van de voogdijminister, de minister van begroting of de 
regeringscommissaris over boekhoudkundige of verwante aangelegenheden1481; 

- zij hebben, net zoals de regeringscommissarissen, een ‘alarmbelfunctie’; zo zijn zij 
verplicht de voogdijminister, de minister van begroting, de regeringscommissaris, 
maar ook het beheersorgaan van de OISZ op de hoogte te brengen van alle 
onregelmatigheden of van een toestand die de belangen van de instelling zou schaden. 

1093.Uitoefening toezicht – De revisoren oefenen hun taak a posteriori uit op de stukken van 
de OISZ en hebben de bevoegdheid op elk ogenblik kennis te nemen van alle 
boekhoudkundige stukken, de briefwisseling, de processen-verbaal, de periodieke toestand en 
over het algemeen, van eender welke geschriften. Zij kunnen ook de beheersorganen op elk 
ogenblik uitreksels vragen van de beslissingen die betrekking hebben op de zaken, binnen hun 
toezichtbevoegdheid en nodig voor de uitoefening van hun opdrachten. Het resultaat van de 
externe audit heeft geen bindende gevolgen voor de OISZ of de minister; de echtverklaringen 
van de revisoren dekken de verantwoordelijkheid van het beheersorgaan niet en houden 
evenmin een verbintenis in voor de toezichthoudende minister of de minister van 
begroting.1482 

1094.Verhouding minister – Het toezicht van de revisor gebeurt in het kader van bijkomend 
wettelijk bepaald toezicht; de resultaten van zijn toezicht, kunnen evenwel door de bevoegde 
minister worden gehanteerd in het kader van het bestuurlijk toezicht. De voogdijminister en 
de minister van begroting geven de revisor de onderrichtingen, nodig tot het goed vervullen 
van de opdracht en controleren de activiteiten van de revisor. De revisor legt hen persoonlijk 
                                                
1478 Op de rekeningen, de periodieke toestandsopgaven en de andere, door de revisoren echt te verklaren 
bescheiden staat vermeld “echt verklaard overeenkomstig de geschriften”, gevolgd door handtekening en datum. 
Wanneer de revisoren oordelen hun echtverklaring te moeten weigeren, wordt een verantwoordingsnota met de 
redenen van de weigering bij het stuk gevoegd (art. 5 K.B. 14 november 2001 inzake de uitoefening van de 
opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 december 2001). 
1479 Art. 1 K.B. 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare 
instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 december 2001. 
1480 Art. 25 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1481 Een afschrift van dit advies wordt overgemaakt aan het beheersorgaan van de openbare 
socialezekerheidsinstelling (art. 9 K.B. 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de 
revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, B.S. 20 december 2001). 
1482 Art. 3 en 6 wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, B.S. 2 september 
1953. 
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en rechtsreeks verantwoording af over het voeren van zijn opdracht en meldt onmiddellijk 
feiten die een hindernis voor de uitvoering van zijn opdracht kunnen zijn.1483  

1095.Met betrekking tot de politieke verantwoordelijkheid, zal de minister ten aanzien van het 
parlement verantwoording (kunnen) verschuldigd zijn over de wijze van onderrichten van de 
revisoren. Het feit dat de revisoren hebben verklaard dat de OISZ boekhoudkundig correct 
heeft gewerkt, heeft geen direct gevolg met betrekking tot de politieke verantwoordelijkheid 
van de minister. Elk kwartaal wordt een overzicht van de gepresteerde diensten opgesteld, en 
elk jaar een verslag over de werking en over alle problemen die in het raam van hun opdracht 
vallen.1484 Op die manier hebben de bevoegde ministers een duidelijk zicht op de werking van 
de revisoren. De minister is niet aansprakelijk voor de slechte uitvoering van de externe audit; 
de revisor draagt hiervoor zelf de juridische verantwoordelijkheid.1485 Wel kan de minister in 
het kader van het politiek toezicht worden verweten dat hij de revisor onvoldoende heeft 
opgevolgd, dan wel onvoldoende of onzorgvuldig heeft onderricht.  

1096.De verhouding tussen enerzijds de toezichthoudende minister en de minister van 
begroting en anderzijds de revisor moet niet als een lastgevingsovereenkomst worden 
gekwalificeerd. De revisoren worden aangewezen op basis van een dienstencontract (tussen de 
revisor enerzijds en de toezichthoudende minister en de minister van Begroting anderzijds) 
gegund door een beperkte offerteaanvraag.1486 De vergoeding van de revisor wordt verhaald 
bij de openbare socialezekerheidsinstellingen1487, terwijl de lastgeving in principe kosteloos 
is. 

1097.Kritiek rechtsfiguur revisor – SUETENS en ELST stellen dat net zoals de rechtsfiguur van 
de regeringscommissaris “het stelsel van toezicht via de revisor een miskenning inhoudt van 
de prerogatieven van de wetgevende macht. Via deze rechtsfiguren verenigt de uitvoerende 
macht zowel de controlemiddelen over het beheer (via de regeringscommissaris) als over de 
juistheid van de geschriften en boekhouding (revisor)”.1488 De externe audit gebeurt inderdaad 
onder ‘onderrichting’ van de minister; het is ook de minister die de politieke 
eindverantwoordelijkheid draagt. Bovendien moet worden opgemerkt dat hoewel de revisoren 

                                                
1483 Art. 11-13 wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, B.S. 2 september 
1953. 
1484 Dit jaarlijks verslag bevat meer bepaald (1) een overzicht van de manier waarop de revisor of het college van 
revisoren hun opdracht hebben volbracht, (2) hun opmerkingen over het houden van de boekhouding, (3) een 
verslag over de verificatie van de bestaande goederen en waarden en (4) eventuele opmerkingen wat betreft de 
eerbiediging van andere wettelijke bepalingen door de openbare socialezekerheidsinstelling (art. 7 wet 22 juli 
1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, B.S. 2 september 1953). 
1485 Deze aansprakelijkheid is hoofdzakelijk gebaseerd op (1) de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (art. 1382 
B.W. en 140 Wetboek Venn.), (2) de strafrechtelijke aansprakelijkheid (art. 170, eerste lid, 1° en 173, § 2 
Wetboek Venn.) en (3) de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid (art. 19-23 wet 22 juli 1953 houdende oprichting 
van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, B.S. 2 september 1953). Het is verboden dat de revisor zich ontrekt aan 
zijn aansprakelijkheid (zelfs gedeeltelijk) via een overeenkomst (art. 9bis Wet 22 juli 1953 houdende oprichting 
van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, B.S. 2 september 1953). 
1486 Het beroep van bedrijfsrevisor is een vrij beroep. De bedrijfsrevisor handelt op een onafhankelijke wijze in 
een kader van een opdracht van algemeen belang. Hij is aan een strenge plichtenleer onderworpen (Wet 22 juli 
1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, B.S. 2 september 1953 en K.B. 10 januari 
1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, B.S.18 januari 1994, err. B.S. 22 april 1994). 
1487 Art. 26 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1488 L. SUETENS en R. ELST, “De tussenkomst van de regeringscommissaris in de beheersorganen van de 
instellingen van openbaar nut”, R.W. 1967, 1416-1417. 



 515 

onder toezicht van de voogdijminister en minister van begroting staan, zij gerekruteerd 
worden uit de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, wat toch een zekere 
onafhankelijkheid garandeert en dat hun taken grotendeels in de wet geregeld zijn. Indien de 
wetgever dit noodzakelijk acht zou de revisor eveneens een jaarlijks verslag aan het parlement 
kunnen bezorgen of aan een toezichtsinstelling, die ‘afhangt’ van de wetgevende macht, zoals 
het Rekenhof. Het Rekenhof zou dan ook de onderrichtingen kunnen geven voor dit verslag. 
De deskundigheid en de onafhankelijkheid van de externe revisoren doen evenwel aanvoelen 
dat de meerwaarde van nog een bijkomend verslag evenwel bijzonder klein zal zijn. 

b. Bijzonder toezicht op het uitgeoefende toezicht 

1098.De regeringscommissaris krijgt bij de RVA de bijkomende opdracht toezicht uit te 
oefenen op het uitgevoerde boekhoudkundig toezicht van de RVA en een appreciatie te geven 
over het jaarlijks aan de voogdijminister overgemaakte evaluatieverslag. Bij tekortkomingen 
of onregelmatigheden in het controledossier van de RVA en indien de jaarrekening van een 
uitbetalingsinstelling geen getrouw beeld geeft van haar vermogen, van de financiële toestand 
en van de resultaten, kunnen de voogdijminister en de minister van begroting, in onderling 
akkoord, de regeringscommissaris de opdracht geven een onderzoek ter plaatse bij de 
betreffende uitbetalingsinstelling in te stellen om de oorzaken en de gevolgen van de 
gebrekkige controle te achterhalen.1489 

Voor de RKW bepaalt de Kinderbijslagwet Werknemers dat deze elk kwartaal aan de 
voogdijminister verslag uitbrengt over het gevoerde toezicht op de kinderbijslagfondsen1490; 
van een bijzonder toezicht op dit gevoerde toezicht is geen sprake. 

1099.Gebrek aan uniformiteit – Het gaat hier om een extern toezicht op het gevoerde toezicht, 
een functie die ook werd toegekend aan andere OISZ in de sectoren waarin privaatrechtelijke 
meewerkende instellingen aanwezig zijn. Hier zou een uniforme toezichtsvorm op het 
toezicht uitgeoefend door de OISZ op de meewerkende privaatrechtelijke instellingen beter op 
zijn plaats zijn. Bovendien kan de vraag worden gesteld of de bevoegde minister een dergelijk 
toezicht niet beter aan de revisor (met uitgebreide taak) binnen de OISZ of minstens aan de 
revisor en de regeringscommissaris samen oplegt. 

c. Toezicht door de Dienst voor Begrotingsenquêtes en het Hoog Comité van Toezicht  

1100.De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen voorziet in de mogelijkheid 
voor de voogdijminister en de ministers van begroting of ambtenarenzaken beroep te doen op 
de Dienst voor Begrotingsenquêtes1491 en het Hoog Comité van Toezicht.1492 Deze 

                                                
1489 Art. 47-48 M.B. 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der 
erkende uitbetalingsinstellingen, B.S. 7 februari 1996. 
1490 Art. 142 Kinderbijslagwet Werknemers. 
1491 De algemene opdrachten van de Dienst voor Begrotingsenquêtes zijn enerzijds door middel van enquêtes 
controleren of de actiemiddelen aan materieel, personeel, kredieten, beschikbare fondsen of andere middelen, die 
ter beschikking van de instellingen zijn gesteld, correct worden aangewend en anderzijds alle voorstellen doen 
om eventueel vastgestelde gebreken in de organisatie of in de werking te verbeteren of om het rendement van 
een dienst of van een werkzaamheid te verhogen (K.B. 5 maart 1969 betreffende de Dienst voor 
Begrotingsenquêtes, B.S. 14 maart 1969). 
1492 Het Hoog Comité van Toezicht is bevoegd voor hoger toezicht (zoals administratieve en budgettaire controle 
ter bescherming van de belangen van de Staatskas) en heeft een onderzoeks- en studiebevoegdheid met 
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instellingen kunnen worden gelast hun opdracht uit te oefenen in de openbare 
socialezekerheidsinstellingen indien de voogdijminister of de minister van begroting of 
ambtenarenzaken (elk voor wat onder hun bevoegdheid valt) hierom verzoekt.1493 Dat de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen naar deze instellingen verwijst, lijkt het 
gevolg te zijn van het feit dat de Wet Toezicht Parastatalen en niet de realiteit als vertrekpunt 
van de wetgeving werd genomen. Deze instellingen lijken niet meer te functioneren (in deze 
vorm) of zelfs niet meer te bestaan.1494 Indien de Koning een daadwerkelijke bijkomende 
toezichtsmogelijkheid aan de ministers wilde bieden, moe(s)t worden nagegaan welke 
instellingen vandaag een werkelijke toezichtsbijdrage kunnen bieden. Er kan dan worden 
gedacht aan een ‘intern’ orgaan zoals het college van administrateurs-generaal of een orgaan 
verbonden aan de wetgevende macht, zoals het Rekenhof. 

d. Contractueel toezicht 

1101.Het contractueel toezicht heeft twee aspecten. Vooreerst zullen de contractspartijen het 
naleven van de bestuursovereenkomst van elkaar op een constante wijze controleren. 
Daarnaast voorziet de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen in de 
verplichting jaarlijks de bestuursovereenkomst te toetsen, met andere woorden na te gaan in 
hoeverre zowel de OISZ als de Staat de bestuursovereenkomst hebben uitgevoerd. De 
bestuursovereenkomst bepaalt de opdrachten en de doelstellingen op basis van indicatoren in 
de boordtabellen. Aan de hand van deze indicatoren kan de doelmatigheid van de OISZ en de 
Staat eenvoudig worden nagegaan. Deze jaarlijkse toetsing geschiedt op basis van een overleg 
tussen de regeringscommissarissen, het beheerscomité van de OISZ en de administrateur-
generaal van de OISZ. Over de resultaten van het overleg wordt door de deelnemers een 
tegensprekelijk en gemotiveerd verslag opgesteld, dat met betrekking tot de aangelegenheden 
waarover geen overeenstemming wordt bereikt, de onderscheiden standpunten weergeeft.1495 
Het gaat hier om contractuele vorderingsbesprekingen, een vorm van toezicht door de 
contractspartijen zelf (intern binnen de contractsverhouding). Hier kan enkel nog eens worden 
benadrukt dat het feit dat een van de contractspartijen ook het hiërarchisch bestuurlijk toezicht 
uitvoert, en hierbij zelfs over een te veralgemenen dwangtoezicht beschikt, aangeeft dat van 
gelijkheid der contractspartijen – voor zover het contractspartijen zijn – geen sprake kan zijn 
en dat het contractueel toezicht ook voornamelijk in één richting zal verlopen. 

e. Intern toezicht 

1102.Om dit contractueel toezicht mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de OISZ ook 
een intern toezicht organiseert. Zo kan de OISZ tijdig melden dat bepaalde doelstellingen, 
omwille van interne dan wel externe factoren, niet gehaald kunnen worden en kan tijdig naar 
een gezamelijke oplossing (en eventueel aanpassing van de bestuursovereenkomst) worden 

                                                                                                                                                   
betrekking tot alle aangelegenheden waarvan de overlegging door de minister nuttig wordt geacht. Daarnaast 
bezit het comité bevoegdheden om administratief beteugelend op te treden en heeft het een aantal gerechtelijke 
bevoegdheden. Dit Comité bestaat enkel nog de jure; hervormingen hebben geleid tot de ontmanteling van het 
Comité en tot de overheveling van de meeste speurders ervan naar het ministerie van Justitie (K.B. 30 oktober 
1910 betreffende het Hoog Comité van Toezicht, B.S. 5 november 1910). 
1493 Art. 27 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1494 Voorstel van bijzondere wet houdende reorganisatie van het Hoog Comité van toezicht en tot opname ervan 
in het Rekenhof, Parl. St. Senaat 2003-04, nr. 3-623/1. 
1495 Art. 8, § 3 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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gezocht. Bovendien moet de OISZ een jaarlijks bestuursplan opmaken, waarin aangegeven 
wordt welke doelstellingen van de meerjarige bestuursovereenkomst reeds behaald werden en 
naar welke doelstellingen zal worden gestreefd in het betreffende jaar met het hiervoor 
uitgetrokken budget. Aan het opstellen van dit bestuursplan gaat noodzakelijkerwijze een 
interne evaluatie – na een intern toezicht – vooraf. Het is evenwel niet enkel de OISZ die dit 
intern toezicht zou moeten uitvoeren; ook de overheid zou als contractspartij, zichzelf aan een 
toezicht moeten onderwerpen om de OISZ tijdig op de hoogte te brengen van eventuele 
(nakende) moeilijkheden met betrekking tot de uitvoering van bepaalde verbintenissen.  

f. Stakeholdertoezicht 

1103.Naast het ex ante toezicht door de regeringscommissaris, bestaat een andere vorm van ex 

ante toezicht op de OISZ, namelijk het toezicht dat in de praktijk bestaat doordat de OISZ 
paritair worden beheerd door vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en 
werknemersverenigingen.1496 De verschillende belanghebbenden, vertegenwoordigd in het 
beheersorgaan van de openbare socialezekerheidsinstelling controleren elkaar in hun 
werkzaamheden; dit geldt ook voor de verruimde beheersorganen van het RIZIV, de RKW en 
de RSZ Globaal Beheer. Het samen beheren is een indirecte en informele vorm van 
eerstelijnstoezicht. Zoals hierboven aangegeven heeft de regering, via de figuur van de 
regeringscommissaris, ook een (toezichts)rol binnen het paritair beheer. 

De Wet Openbaarheid Bestuur verschaft de burger de mogelijkheid toezicht uit te oefenen op 
de openbare socialezekerheidsinstellingen. Iedere administratieve overheid is verplicht om 
aan eenieder die hierom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door 
inzage te verlenen, uitleg te verschaffen of een afschrift te overhandigen. Indien het om 
persoonlijke documenten gaat, moet wel een belang worden aangetoond. Toezicht op de 
behandeling van het eigen dossier kan de burger ook op basis van artikel 3 Wet Handvest 
Sociaal Verzekerde verkrijgen. 

g.  ‘Toezicht’ door het College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 

1104.Door de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen werd een nieuwe 
instelling opgericht: het College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. Het 
College is een advies- en coördinatieorgaan met betrekking tot aangelegenheden die het 
bestuur, het personeelsbeleid en de werking van de openbare instellingen van sociale 
zekerheid aanbelangen. Dit College moet toezien op de onderlinge coördinatie en consistentie 
van de ontwerpen van bestuursovereenkomst van de verschillende 
socialezekerheidsinstellingen en op de ontwerpen tot wijziging van deze 
bestuursovereenkomsten.1497 Daarnaast werd aan het College op vlak van de 
personeelsplannen van de OISZ een ‘toezichtstaak’ gegeven. Er bestaat immers het gevaar dat 
bij een te grote mate van autonomie een grote disparaatheid in de personeelsformaties van de 
verschillende OISZ zou ontstaan. Daarom werd aan het College de taak gegeven te waken 
over de eenvormigheid in de functiebenamingen die in de personeelsformaties van de 

                                                
1496 K. MEES, “Rol van de Staat en de taak van zijn centrale diensten ter zake van de openbare instellingen van 
sociale zekerheid”, B.T.S.Z. 1968, 261. 
1497 Art. 6 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
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onderscheiden instellingen voorkomen, om gemeenschappelijke initiatieven tot werving en de 
onderlinge mobiliteit te waarborgen.1498 

1105.Het College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid is samengesteld uit de 
administrateurs-generaal (en hun eventuele adjuncten) van de Dienst voor de overzeese 
sociale zekerheid, het FAO, het FBZ, de Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden, de 
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, de Hulp- en Voorzorgkas voor 
invaliditeitsverzekering, het RIZIV, de KSZ, de RKW, de RVP, de RSZ, de RSZPPO, de 
RVA en het RSVZ.1499 De oprichting van het College is de bekrachtiging van een feitelijke 
toestand, namelijk van het sinds 1994 bestaan van een officieus college van de 
administrateurs-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid, voorgezeten 
door de administrateur-generaal van het RIZIV. 

Naast het toezicht op de onderlinge coördinatie en consistentie van de 
bestuursovereenkomsten heeft het College een adviesfunctie: het College is belast met het 
verstrekken van advies of het formuleren van aanbevelingen aan de voogdijminister of elke 
andere minister – al dan niet op eigen initiatief – over het beheer, de werking en de 
boekhouding van de OISZ.1500 

h. Toezicht door het Rekenhof  

1106.In het kader van het financieel toezicht op de openbare socialezekerheidsinstellingen 
kan ook het Rekenhof worden betrokken. De federale Staat, de Gemeenschappen en de 
Gewesten, hun openbare instellingen en de provincies leggen jaarlijks rekenschap af over het 
gebruik van de hun toevertrouwde middelen. Deze rekeningen worden overgezonden naar het 
Rekenhof, dat de juistheid, de betrouwbaarheid en de volledigheid van de financiële staten 
verifieert, en daarbij nagaat of de comptabiliteitsverrichtingen in overeenstemming zijn met 
de regelgeving inzake de rijkscomptabiliteit. In geval van onregelmatigheden wordt de 
verantwoordelijke minister, de minister van begroting en de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers ingelicht, opdat deze laatste haar budgettaire prerogatieven kan 
uitoefenen.1501 

Het Rekenhof voert naast een financiële controle, ook een wettigheidscontrole uit op de 
publieke ontvangsten en uitgaven. Het gaat na of zij overeenstemmen met de 
begrotingswetten; het gaat ook na of de verrichtingen voortvloeien uit een correcte toepassing 
van de andere rechtsregels. Ook de opportuniteit van de besteding wordt bekeken: er wordt 
een a posteriori toezicht gevoerd op de goede besteding van de rijksgelden en het in acht 
nemen van de beginselen van zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid.1502 Het 
Rekenhof heeft dus een erg ruime toezichtsbevoegdheid, maar kan zelf geen sanctionerende 
gevolgen geven aan dit toezicht. Wel kan het bij een toezicht waaruit een slecht beheer blijkt, 

                                                
1498 Art. 19 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1499 Art. 30 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1500 Art. 31 en 32 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1501 Art. 61 wet 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale 
staat, B.S. 3 juli 2003. 
1502 Art. 5 wet 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, B.S. 1 november 1846; F. VANSTAPEL, 
“Voorstelling van het Rekenhof”, in A. KILESSE en F. VANSTAPEL (eds.), Externe audit in de publieke 

sector, Brugge, die keure, 2004, 5, http://www.rekenhof.be. 
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een ‘alarmbel’ luiden enerzijds bij de voogdijminister en de minister van begroting en 
anderzijds bij het federale parlement. 

1107.De Kamer van Volksvertegenwoordigers kan het Rekenhof in dit kader enerzijds 
gelasten een onderzoek uit te voeren betreffende het beheer bij de diensten en instellingen, die 
aan zijn controle zijn onderworpen1503 en anderzijds gelasten binnen die diensten en 
instellingen een onderzoek naar de wettigheid en regelmatigheid van sommige 
uitgavenprogramma’s alsook financiële audit uit te voeren.1504 

i. Toezicht door de ombudsmannen 

1108.Ten slotte kan nog melding worden gemaakt van de federale ombudsmannen; zij 
oefenen hun taken uit ten aanzien van de federale administratieve overheden, waaronder de 
OISZ. De ombudsmannen kunnen een vorm van toezicht uitoefenen in het kader van de 
klachtenprocedure, dan wel in het kader van een onderzoek op verzoek van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. De federale ombudsmannen vormen dus net zoals het Rekenhof 
een toezichtsinstrument dat kan worden gehanteerd door de wetgevende macht. Meer nog, 
naast de rechtsbescherming van de burger, is het toezicht op de uitvoerende macht een 
kernfunctie van de ombudsman. Deze toezichtsvorm kadert binnen het toezicht dat gebeurt 
via het kenbaar en zichtbaar maken van de activiteiten van de uitvoerende macht.1505 

Zij kunnen ambtenaren of diensten waaraan zij in het kader van hun opdracht vragen richten, 
een dwingende termijn opleggen voor het beantwoorden van deze vragen. Zij mogen tevens 
ter plaatse alle vaststellingen doen en zich alle stukken of inlichtingen doen meedelen die zij 
nodig achten en alle betrokken personen horen. De ombudsmannen kunnen zich door 
deskundigen laten bijstaan.1506 
 

3. Toezicht op de OISZ schematisch weergegeven 

1109.In onderstaande tabel zijn de verschillende toezichtsvormen ten aanzien van de OISZ 
schematisch weergegeven. Voor elke toezichtsvorm wordt de toezichthouder, de 
toezichtsgrond, het toezichtsvoorwerp en het toezichtskarakter weergegeven. Met het 
toezichtskarakter wordt hier meer specifiek aangegegeven of het gaat om a priori dan wel a 

posteriori toezicht, het toezicht een preventief, repressief of ander oogmerk heeft, het gaat om 
een algemeen toezicht dan wel een toezicht eigen aan de sociale zekerheid en of het om een 
structurele toezichtsvorm gaat of dat het toezicht slechts incidenteel wordt uitgevoerd. Er 
werd, in tegenstelling tot de tabel met betrekking tot het toezicht ten aanzien van 

                                                
1503 Art. 5, § 1 Organieke Wet Rekenhof. 
1504 Art. 5, § 1 Organieke Wet Rekenhof. Het wetgevend kader rond de bestuursovereenkomst kent geen 
bijzondere rol toe aan het Rekenhof; er wordt enkel in artikel 17 Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen bepaald dat “het Rekenhof een toezicht ter plaatse kan inrichten op de 
boekhouding, de verrichtingen en de afsluiting van de rekeningen van de openbare instellingen van sociale 
zekerheid en dat het Rekenhof de rekeningen van de openbare instellingen van de sociale zekerheid in zijn 
opmerkingenboeken kan bekendmaken”. Deze bevoegdheid kadert in de algemene opdracht van het Rekenhof, 
namelijk op te treden als bijzonder controleorgaan. 
1505 B. HUBEAU, “Ombudsman en democratisch bestuur: een vorm van (politieke) controle?”, in M. ADAMS 
en P. POPELIER (eds.), Recht en democratie, Antwerpen, Intersentia, 2004, 663 en 672-675. 
1506 Art. 11 Wet Federale Ombudsmannen. 
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privaatrechtelijke instellingen, geen kolom met sancties voorzien, aangezien er ofwel geen 
specifieke sancties voorzien werden, ofwel de toezichtsvorm de sanctie in zich draagt. 

 



 

Toezichtsvorm Toezichthouder Toezichtsvoorwerp Toezichtsgrond Toezichtskarakter  
BESTUURLIJK TOEZICHT     

Bindend advies - regeringscommissaris 

- overdragen van kredieten 
- personeelsplan 
- begroting en rekeningen 

- wetmatigheid 
- bestuursovereenkomst 

- a priori  
- preventief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 
- structureel  

Goedkeuring - minister 

- overdragen van kredieten 
- personeelsplan 
- begroting en rekeningen 

- wetmatigheid 
- bestuursovereenkomst 

- a priori  
- preventief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- afhankelijk van het 
structureel toezicht door 
de regeringscommissaris 

  boekhouding - wetmatigheid? 

- a priori  
- preventief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- structureel  

  leningen - financiële opportuniteit? 

- a priori  
- preventief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- structureel  

Machtiging - minister 
- zakenrechtelijke verrichtingen 
- aantal managementfuncties 

- wetmatigheid? 
- financiële opportuniteit? 

- a priori  
- preventief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- structureel  

Opschorting - regeringscommissaris - alle beslissingen beheerscomité 
- wetmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori  
- repressief

1507
 

                                                 
1507 De opschorting kan op twee wijzen benaderd worden: als a posteriori, repressief toezicht – op basis van het toezicht wordt een reeds genomen beslissing 
opgeschort – en als a priori, preventief toezicht, een nog niet in werking getreden beslissing wordt opgeschort. Aangezien de discussie rond de beslissing reeds 
gebeurd is in het beheerscomité en de beslissing daadwerkelijk gestemd is, wordt de machtiging in casu als a posteriori toezicht beschouwd. 



 

- bestuursovereenkomst - specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- structureel  

Vernietiging - minister 
- beslissingen opgeschort door de 
regeringscommissaris 

- wetmatigheid 
- bestuursovereenkomst 
- opportuniteit 

- a posteriori  
- repressief

1508
 

- specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- structureel  
- afhankelijk van de 
opschorting door de 
regeringscommissaris 

Verplichten te 
beraadslagen 
(dwangtoezicht) 

- regeringscommissaris 
- minister - alle aangelegenheden 

- wetmatigheid 
- opportuniteit 

- a priori 
- preventief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- structureel  

Beslissen 
(dwangtoezicht) - Koning + regering - na dwangtoezicht zonder beslissing 

- wetmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori  
- repressief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- incidenteel  

 - minister 
- ontbreken van wettelijk verplichte 
beslissing - wetmatigheid 

- a posteriori  
- repressief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- incidenteel  

                                                 
1508 De vernietiging kan op twee wijzen benaderd worden: als a posteriori, repressief toezicht – op basis van het toezicht wordt een reeds genomen beslissing 
vernietigd – en als a priori, preventief toezicht – een nog niet in werking getreden beslissing wordt vernietigd -. Aangezien de discussie rond de beslissing reeds 
gebeurd is in het beheerscomité en de beslissing daadwerkelijk gestemd is, wordt de machtiging in casu als a posteriori toezicht beschouwd. 



 

 
BIJKOMEND TOEZICHT     

- Revisoraal toezicht 
- Audit 
- Advies 
- Alarmbeltoezicht - revisor - financieel en boekhoudkundig 

- boekhoudkundige 
correctheid 
- boekhoudkundige 
wetmatigheid 

- a posteriori  
- repressief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- structureel  

Contractueel toezicht - regeringscommissaris - sluiten bestuursovereenkomst 
- wetmatigheid 
- bestuursovereenkomst 

- a priori 
- preventief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- structureel  

  
- tijdens uitvoeren 
bestuursovereenkomst - bestuursovereenkomst 

- a priori 
- preventief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 
- incidenteel  

  
- naleving verbintenissen 
bestuursovereenkomst - bestuursovereenkomst 

- a posteriori  
- repressief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- structureel  

Toezicht op toezicht - regeringscommissaris - evaluatieverslag RVA 

- wetmatigheid 
- boekhoudkundige en 
financiële correctheid 

- a posteriori  
- repressief 
- specifiek voor de 
sociale zekerheid 

- structureel 



 

 
INTERN TOEZICHT     

Intern (contractueel) 
toezicht - OISZ 

- naleving verbintenissen 
bestuursovereenkomst - bestuursovereenkomst 

- a prioir en a posteriori  
- preventief 
- specifiek voor de sociale 
zekerheid 
- structureel/incidenteel 

Beheerstoezicht - paritaire beheersorganen - alle aangelegenheden - ongeacht rechtsgrond 

- a priori  
- preventief 
- specifiek voor de sociale 
zekerheid 
- structureel/incidenteel 

Alarmbeltoezicht 
- regeringscommissaris als lid 
van het beheerscomité - alle aangelegenheden - ongeacht rechtsgrond 

- a priori  
- preventief 
- specifiek voor de sociale 
zekerheid 
- structureel/incidenteel 

Varia     

Uniformiteitstoezicht 
- College administrateurs-
generaal 

- personeelsformatie 
- bestuursovereenkomsten - uniformiteit 

- a priori en a posteriori  
- beleidsmatig, 
adviserend 
- specifiek voor de sociale 
zekerheid 
- structureel/incidenteel 



 

 
ALGEMEEN TOEZICHT     

- onderzoek op vraag Kamer 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori 
- preventief/repressief 
- algemeen  
- incidenteel  

Ombudstoezicht - ombudsmannen - klachten 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori  
- bemiddelend 
- algemeen  
- incidenteel  

Financieel en 
begrotingstoezicht - Rekenhof - financieel en boekhoudkundig 

- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori 
- preventief/repressief/ 
beleidsmatig 
- algemeen  
- incidenteel 
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4. Toezicht op de OISZ binnen het kwalitatief kader 

1110.Vanuit het kwalitatief kader wordt het toezicht op de OISZ benaderd, waarbij opnieuw 
naar de drie kwaliteitstoepassingen gepeild wordt. Is er in de wetgevende omkadering van het 
toezicht aandacht van de wetgever voor de kwaliteit van de dienstverlening van de OISZ, voor 
de kwaliteit van het bestuur van de OISZ en voor de kwaliteit van de sturing? 

1111.Legaliteit – De mogelijkheid bestuurlijk op te treden werd hierboven aangetoond. 
Voldoet het bestuurlijk toezicht opgenomen in de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen aan de verplichting van de Staat om een bestuurlijk toezicht te 
organiseren op gedecentraliseerde instellingen? Minstens moet immers de mogelijkheid 
bestaan a priori op te treden wanneer blijkt dat de gedecentraliseerde instelling de wet zal 
schenden of het algemeen belang zal schaden. In dit a prioiri toezicht is voorzien voor 
financiële en personeelsbeslissingen. Aangezien de (nieuwe) autonomie van de 
beheerscomités voornamelijk deze beheersaspecten betreffen en quasi geen beleidsaspecten 
meer in zich draagt, lijkt dit toezicht voldoende te zijn, zeker in combinatie met het algemeen 
a posteriori toezicht. 

a. Sturing naar kwaliteit 

i.  Kwaliteit van dienstverlening 

1112.Direct kwaliteitstoezicht – Een eerste vraag die gesteld kan worden is in hoeverre er een 
direct toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening wordt gevoerd. Door een direct 
kwaliteitstoezicht worden de instellingen immers direct gestuurd naar een beleid met 
bijzondere kwaliteitsaandacht, toch indien hier bepaalde gevolgen aan verbonden zijn, zoals 
openbaarmaking of (pecuniaire) sanctionering. 

Direct toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening gebeurt voornamelijk in het 
casegebonden toezicht van de rechterlijke macht via de toepassing van de kwaliteitsaspecten 
in wetgeving en algemene rechtsbeginselen. De rechtsstatelijke structuur waarin de 
rechterlijke macht als een van de drie gescheiden machten een plaats heeft gekregen, vormt op 
zich geen sturingsinstrument van de overheid ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen 
en werd daarom in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

Maar ook het toezicht dat gevoerd wordt door of in opdracht van de uitvoerende dan wel de 
wetgevende macht kan de kwaliteit van de dienstverlening geboden door de OISZ betreffen. 
Zo kunnen de ombudsmannen een vorm van ‘toezicht’ uitoefenen op de kwaliteit van 
dienstverlening van de OISZ op basis van een klacht (van een sociaal verzekerde), dan wel op 
vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ook dit toezicht is case- dan wel 
vraaggebonden en incidenteel. Bovendien zijn er geen dwingende gevolgen of directe sancties 
verbonden aan dit toezicht; de ombudsman probeert bemiddelend op te treden. Lukt dit niet 
dan heeft de ‘ontvanger’ van de dienstverlening steeds de mogelijkheid naar de 
arbeidsrechtbank te stappen. De Kamer kan gevolg geven aan het verslag waarin het resultaat 
van het onderzoek door de ombudsmannen wordt neergeschreven, bijvoorbeeld door 
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aanpassing van de regelgeving. Ook de bevoegde minister zal op de hoogte worden gesteld 
van deze resultaten zodat hij van hieruit ook het bestuurlijk toezicht kan richten op mogelijke 
problemen. 

Is er ook een meer structureel toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening aanwezig? Een 
meer structureel en permanent toezicht dat de kwaliteit van dienstverlening ook als 
toezichtsvoorwerp kan hebben is het stakeholdertoezicht dat gevoerd wordt door de 
beheerders in het beheerscomité. Het gaat hier niet om een expliciete toezichtsvorm, maar de 

facto is er een permanent toezicht van de (achterban van de) werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers die als beheerders een plaats hebben in het beheerscomité. 
Net zoals de ombudsmannen zijn de beheerders in hun toezicht niet gebonden aan de grenzen 
van de wet- of rechtmatigheid; ook de opportuniteit van de beslissing zal een rol (kunnen) 
spelen. De bemerkingen die in het hoofdstuk rechtsvorm naar voor zijn gekomen, beperken 
ook hier het belang van de stakeholderbetrokkenheid in het toezicht. In hoeverre zijn deze 
beheerders nog representatief voor de achterban en vertegenwoordigen ze de belangen van de 
achterban daadwerkelijk in het toezicht op (het beleid van) de instellingen? En ook al is er een 
zekere vertegenwoordiging, zijn de bevoegdheden niet dermate afgezwakt dat er geen 
beleidsbeslissingen meer genomen kunnen worden? Bovendien hebben de beheerders van de 
OISZ een tweeledige hoedanigheid van zowel vertegenwoordiger van de stakeholders als 
beheerder van de OISZ en zal vanuit deze tweeledige hoedanigheid niet steeds de kwaliteit 
van de dienstverlening ten aanzien van de individuele ‘ontvanger’ en het kwaliteitsbeleid van 
de administrateur-generaal centraal (kunnen) staan. 

1113.Rechtmatigheid – De toezichtsgrond van het bestuurlijk toezicht betreft voornamelijk 
financiële en beleidsaspecten van de OISZ. Het bestuurlijk toezicht is niet direct gericht op de 
kwaliteit van dienstverlening, tenzij wanneer het gaat om (bestuurlijk) toezicht betreffende 
beslissingen die de (kwaliteitsaspecten opgenomen in de) wet, het algemeen belang of de 
bestuursovereenkomst schenden. In dat geval heeft de regeringscommissaris de bevoegdheid 
deze op te schorten en kan de bevoegde minister deze opgeschorte beslissing vernietigen. Met 
betrekking tot kwaliteit van dienstverlening valt aan te nemen dat de schending van het 
algemeen belang zal samenvallen met de schending van de wettelijke bepalingen dan wel de 
algemene rechtsbeginselen die kwaliteitsaspecten in zich dragen. Toezicht op kwaliteit van 
dienstverlening is incidenteel en zal enkel worden gevoerd indien het niet kwaliteitsvol 
dienstverlening verschaffen eveneens een inbreuk van de wet of de bestuursovereenkomst 
uitmaakt. 

De mate waarin de bestuursovereenkomst bijkomende kwaliteitsaspecten opneemt, bepaalt 
mee de bestuurlijke toezichtsmogelijkheid op kwaliteit van dienstverlening. Aspecten van 
kwalitatieve dienstverlening, opgenomen in de bestuursovereenkomst, kunnen daarnaast via 
het contractueel toezicht, eveneens gevoerd door de regeringscommissaris, worden getoetst 
aan de bestuursovereenkomst. Het hieraan verbonden voordeel van specifieke sanctionering is 
nog steeds niet uitgewerkt door de Koning. Ten slotte heeft de regeringscommissaris via zijn 
adviserende lidmaatschap van het beheerscomité – net zoals de beheerders – de mogelijkheid 
toe te zien op (aspecten van) beslissingen en beleidsuitvoering die de kwaliteit van de 
dienstverlening betreffen. De regeringscommissaris zal vanuit het bestuurlijk toezicht de 
beslissingen van het beheerscomité benaderen, waarbij een kwaliteitsbenadering ontbreekt. 
De aandacht van de beheerders van de OISZ voor kwaliteit als toezichtsgrond zal afhangen 
van de persoon van de beheerders en idealiter van de visie van de achterban. Er is met andere 



 528 

woorden geen directe sturing naar kwaliteitsaspecten van de dienstverlening, zoals 
transparantie, continuïteit, individuele verantwoording en participatie van de sociaal 
verzekerde in de dienstverlening. 

1114.Belangenafweging – Of in de uitvoering van de sociale zekerheid efficiënt en doelmatig 
in het algemeen belang wordt gehandeld, kan wel via het bestuurlijk toezicht worden 
gecontroleerd. De toezichtsgronden van het bestuurlijk toezicht zijn immers net de 
wetmatigheid en (financiële) opportuniteit, waarbij de opportuniteit vanuit het algemeen 
belang wordt benaderd. Evenwel is dit toezicht op het algemeen belang enkel via het 
algemeen geldende a posteriori toezicht door de regeringscommissaris van toepassing; de a 

priori bestuurlijke toezichtsvormen hebben als rechtsgrond voornamelijk de wetmatigheid en 
de naleving van de bestuursovereenkomst. Daarnaast kan op de financiële belangenafweging 
door de instelling ook toezicht door het Rekenhof worden gevoerd. 

1115.Verantwoording – Het bestuurlijk toezicht op zich zorgt voor een maatschappelijke 
verantwoording van de beslissingen van de OISZ en een democratische legitimering van de 
OISZ. De eindverantwoordelijkheid en de eindstem van beslissingen van het beheerscomité 
liggen bij de minister (of diens lasthebber), die een politieke legitimering heeft en ter 
verantwoording kan worden geroepen door het democratisch verkozen parlement.1509 Hoe ver 
de politieke verantwoordelijkheid dient te gaan, wordt beoordeeld door de wetgever in het 
omschrijven van het bestuurlijk toezicht en het hiervoor specifieke (sectorale) 
instrumentarium. Aangezien de wetgevende macht de grenzen van het bestuurlijk toezicht 
heeft vastgelegd, vormen deze grenzen ook de grenzen van de politieke verantwoordelijkheid 
van de minister voor de uitvoering van de sociale zekerheid. De minister is immers niet 
bevoegd om een ruimer toezicht te voeren. Doordat de wetgevende macht de minister op zijn 
verantwoordelijkheid wijst en hierover bevraagt, dan wel bijzonder onderzoek hieromtrent 
beveelt (door het Rekenhof of de federale ombudsmannen), wordt wel openbaarheid en 
ruchtbaarheid gegeven aan de wijze waarop de minister het toezicht uitvoert, waardoor een 
algemeen democratische toezichtsmogelijkheid van de burger ontstaat, die bij de verkiezingen 
hieraan het voor hem gepaste gevolg kan geven. Deze politieke verantwoordelijkheid betreft 
evenwel de toezichtsopdracht van de bevoegde minister en niet de maatschappelijke 
verantwoording van de OISZ. 

1116.Besluit – De kwaliteit van de dienstverlening wordt niet in eerste instantie geviseerd 
door het bestuurlijk toezicht of het bijkomende toezicht waarvan de uitvoerende macht 
gebruik kan maken. Door de schending van de wet of het algemeen belang en zeker in geval 
van schending van de bestuursovereenkomst kan de kwaliteit van dienstverlening ook een 
plaats binnen het bestuurlijk toezicht verwerven. Daarnaast is toezicht op kwaliteitsvolle 
dienstverlening mogelijk via het contractueel toezicht, voor zover bepaalde kwaliteitsaspecten 
in de bestuursovereenkomst werden opgenomen, en het toezicht van de ombudsmannen en de 
beheerders van het beheerscomité. Het toezicht op kwaliteit zal steeds incidenteel zijn, dan 
wel toevallig en zeker niet periodiek binnen het structureel toezicht een plaats krijgen. 

                                                
1509 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Het borgen van publiek belang, ’s-
Gravenhage, Sdu, 2000, 91, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2545. 
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ii. Kwaliteit van bestuur 

1117.Algemeen – Via de rechtsfiguur van het (bestuurlijk) toezicht wordt het bestaande 
bestuur enerzijds betrokken in het toezichtsproces en wordt anderzijds ook een invloed 
uitgeoefend op de samenstelling van het bestuur. De beheerders van de OISZ zorgen voor een 
stakeholdertoezicht en het bestuurlijk toezicht vereist de aanwezigheid van de 
regeringscommissaris in het beheersorgaan. 

1118.Shareholders en stakeholders – Door de aanwezigheid van belanghebbenden in het 
beheersorgaan van de OISZ hebben vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers een 
direct toezicht op de administrateur-generaal en zijn beleid. Door hun stem in het 
beheerscomité kunnen zij gevolgen geven aan bevindingen vanuit dit toezicht. Het toezicht 
door deze leden van het beheerscomité is een stakeholdertoezicht, maar eveneens een intern 
toezicht, waarbij de nadelen van beide toezichtsvormen elkaar versterken. Het gebrek aan 
afstand en objectiviteit wordt zowel veroorzaakt door het interne belang van de beheerder als 
door het externe belang van de stakeholder. Bovendien zorgt de combinatie ervoor dat de 
beheerders zich in een dubbelzinnige positie bevinden, waarbij niet steeds duidelijk zal zijn 
welk aspect van het algemeen belang moet primeren. De cumulatie van voordelen van intern 
en extern toezicht gaat hier niet op, aangezien het extern toezicht een stakeholdertoezicht is 
wat impliceert dat niet vanuit een objectiviteit dan wel een theoretische deskundigheid 
toezicht wordt gevoerd. 

Daarnaast wordt de samenstelling van het beheerscomité beïnvloed door de rechtsfiguur van 
het bestuurlijk toezicht. De regeringscommissaris die de lasthebber is van de regering met 
betrekking tot het bestuurlijk toezicht, maakt immers, net omwille van zijn taak als 
toezichthouder, deel uit van de beheerscomités van de OISZ. Het feit dat de toezichthouder 
deel uitmaakt van het beheerscomité, maar hierin geen stemrecht heeft, combineert dan weer 
een aantal voordelen van interne en externe toezichthouder, zoals voeling met de instelling, 
toegang tot informatie, onafhankelijkheid, deskundigheid en objectiviteit. Doordat de 
regeringscommissaris ook een rol speelt in het sluiten van de bestuursovereenkomst, ontstaat 
er ook hier een gevaar voor belangenvermenging. De regeringscommissaris kan immers 
optreden als (vertegenwoordiger van een) contractspartij; contractueel toezichthouder, maar 
ook als hiërarchisch (bestuurlijk) toezichthouder. 

1119.Verantwoordelijkheid – De rechtsfiguur van het bestuurlijk toezicht zorgt voor een 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Staat en het beheerscomité van de OISZ. Om te 
komen tot een kwalitatief beheer is het noodzakelijk dat het beheersorgaan kennis heeft van 
de eigen verantwoordelijkheden en de al dan niet gedeelde verantwoordelijkheid van de Staat 
in de uitvoering van een taak van algemeen belang. De sociaal verzekerde zal de OISZ 
moeten aanspreken bij schending van de wet sensu lato. De politieke verantwoordelijkheid 
kan echter komen te liggen bij de minister, wanneer blijkt dat een dergelijke fout (mede) te 
wijten is aan een gebrek in het bestuurlijk toezicht. Via het dwangtoezicht heeft de minister 
(of de regeringscommissaris) immers steeds de mogelijkheid om bij schending van de wet, het 
algemeen belang of de bestuursovereenkomst, de beslissing op te schorten dan wel te 
vernietigen of een beslissing in de plaats van de OISZ te nemen. Op die manier wordt de 
verantwoordelijkheidsverdeling op grond van de contractualisering bijzonder diffuus en 
rechtsonzeker. De sociaal verzekerde, noch de OISZ kan zich beroepen op deze politieke 
verantwoordelijkheid. 
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1120.Gelijke behandeling – Het toezicht verruimt het probleem van de ongelijke behandeling 
van de shareholders; toch indien dit vanuit het contractsdenken wordt beoordeeld. Van een 
zekere gelijkheid van contractspartijen is geen sprake indien een van deze partijen niet alleen 
een bestuurlijk toezicht kan uitoefenen, maar dit toezicht bovendien eveneens de naleving van 
de bestuursovereenkomst betreft en bovendien de vorm van dwangtoezicht kan aannemen. 

1121.Transparantie – De toezichtsvormen ten aanzien van de OISZ zorgen enerzijds voor 
transparantie aangezien informatieoverdrachten verplicht worden, zij het in beperkte mate, en 
nagegaan wordt in hoeverre de wettelijke taken worden uitgevoerd en de opgelegde 
doelstellingen worden behaald. Naar de stakeholders toe blijft de informatie omtrent dit 
toezicht evenwel beperkt. Het interne toezicht wordt niet openbaar gemaakt en ook heel wat 
externe toezichtsrapporten worden niet gepubliceerd, laat staan automatisch gecommuniceerd 
met de stakeholders. 

1122.Governancekader – Past het toezicht binnen een governancekader, waarbij de checks 

and balances van het bestuur van de socialezekerheidsinstellingen centraal staan? Het bestuur 
van de OISZ wordt aan de belanghebbenden overgelaten, wat op zich voor de checks and 

balances in de uitvoering van deze overheidstaak zorgt (of zorgde). Vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers dienen door samen tot een oplossing te komen, te zorgen voor een 
evenwicht in de belangen. De stem van de overheid wordt vertegenwoordigd in het bestuur 
door de regeringscommissaris. De vertegenwoordiging van de Staat, als 
eindverantwoordelijke en medefinancier, in het beheersorgaan van de OISZ, is noodzakelijk 
voor een actuele maatschappelijke legitimatie van het bestuur en voor een evenwicht van de 
belangen in het beheersorgaan. Het (risico van het) doorbreken van een ‘stilstaand bestuur’ 
door dwangtoezicht, kan alleen maar een aanzet zijn tot efficiënt bestuur, of minstens het 
vermijden van een blokkering van het bestuur. 

1123.Besluit – Het bestuurlijk toezicht of de andere toezichtsvormen betreffen niet de 
efficiëntie dan wel de gerichtheid op kwaliteit van het bestuur van de OISZ, dit om geen 
afbreuk te doen aan de zelfstandigheid van de OISZ. Het toezicht van de minister is gericht op 
het schenden van de wet of het algemeen belang; niet op de wijze van vergaderen of de 
aandacht van het beheerscomité voor de kwaliteit van de dienstverlening, tenzij hiermee 
flagrante schendingen van de wet of het algemeen (financieel) belang gepaard gaan. Doordat 
de toezichthoudende regeringscommissaris een (adviserend) deel van het beheerscomité 
uitmaakt, kan deze evenwel een directe invloed uitoefenen over de wijze waarop en waarover 
er vergaderd wordt.  

b. Kwaliteit van sturing  

1124.Ten slotte bepaalt de kwaliteit van de sturing de kwaliteit van de uitvoering van de 
sociale zekerheid. Gebeurt de sturing via het toezicht op een kwalitatieve wijze? 

1125.Noodzakelijkheid – Een vorm van overheidstoezicht is noodzakelijk van zodra het 
algemeen belang wordt nagestreefd. Het algemeen belang verantwoordt echter niet om het 
even welke vorm van overheidstoezicht. De mate van het bestuurlijk toezicht moet aangepast 
zijn aan de bevoegdheden waarover de gedecentraliseerde instelling beschikt. Daarenboven is 
een zekere mate van toezicht noodzakelijk opdat de andere sturingsinstrumenten gevolg 
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zouden hebben en deze gevolgen kaderen binnen de rechtszekerheid voor en de 
rechtsgelijkheid van de aan het toezicht onderworpen instellingen. 

1126.Doeltreffendheid en doelmatigheid – Het algemeen belang rechtvaardigt – en verplicht – 
dan wel een bestuurlijke toezichtsvorm, het is de taak van de wetgever te zorgen voor een 
passende, doeltreffende en doelmatige toezichtsvorm en aan de uitvoerende macht (of de 
andere toezichthouders) te zorgen voor of toe te zien op een doeltreffend en doelmatig 
hanteren van de in de wetgeving voorziene toezichtsvormen. De doelstelling van het toezicht 
dient duidelijk vastgelegd te worden. Dit gebeurt enerzijds door de wetgever die het 
toezichtsvoorwerp en de toezichtsgrond dient te bepalen en dit idealiter vanuit een 
toezichtsvisie doet en anderzijds door de invulling en uitvoering van deze toezichtsvormen 
door de uitvoerende macht. Om tot een doelmatig toezicht te komen, is het noodzakelijk dat 
voor elke toezichthouder duidelijke doelstellingen aan het toezicht worden verbonden en 
richtlijnen dan wel afspraken worden opgesteld om dit toezicht uit te oefenen. Dit ontbreekt 
zowel in de wetgeving als in de verdere uitvoering van het toezicht door de uitvoerende macht 
of door de stakeholders. 

Het is de taak van de wetgever om het wetgevende toezichtskader op de OISZ – en in het 
algemeen op gedecentraliseerde instellingen – te evalueren en aan een kosten-batenanalyse te 
onderwerpen. Naar aanleiding van de voorbereiding van de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen, die in een voor de OISZ eigen bestuurlijk toezichtskader 
voorziet, bestond de mogelijkheid het wetgevende toezichtskader en het bijhorende 
toezichtsbeleid ten aanzien van de OISZ grondig aan een doelmatigheids- en 
doeltreffenheidsonderzoek te onderwerpen. Dit is niet gebeurd, waarschijnlijk omdat enerzijds 
de bestuurlijke toezichtsvorm zoals overkoepelend omschreven in de Wet Toezicht 
Parastatalen voor het grootste deel werd overgenomen en omdat anderzijds de bevoegdheden 
van de OISZ dermate beperkt zijn (geworden) dat een vergaand bestuurlijk toezicht niet 
(langer) noodzakelijk is. Het bestuurlijk toezicht werd enkel deels herschreven vanuit de 
contractuele rechtsverhouding, een verhouding waarin autonomie van de contractspartijen 
centraal staat en die haaks komt te staan op het hiërarchische bestuurlijk toezicht, dat evenwel 
blijft bestaan. Het feit dat de doelstellingen van de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen en het bestuurlijk toezicht – twee regelingen die vanuit een 
ander gedachtegoed en doelstelling vertrekken – worden gecombineerd, maakt een doelmatig 
toezichtsbeleid moeilijk. 

1127.Juist niveau – Of het toezicht op het juiste niveau plaats vindt, kan worden betwist, 
voornamelijk op grond van de beperkte rol van de wetgevende macht in het toezicht. Dit moet 
worden genuanceerd aangezien de wetgever enerzijds aan de oorsprong ligt van het 
bestuurlijk toezicht en daarnaast de verantwoordelijke minister/regering politiek kan 
controleren en anderzijds ook over een aantal – zij het beperkte – directe 
toezichtsmogelijkheden ten aanzien van de OISZ beschikt.  

De toezichtsinstrumenten die de wetgevende macht kan hanteren zijn algemene 
toezichtsvormen, die niet specifiek ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen in het 
leven zijn geroepen, namelijk het bijzonder toezicht door het Rekenhof en de ombudsmannen. 
Bovendien is het toezicht zelf beperkt aangezien het respectievelijk gaat over het financieel 
toezicht en het rechtsbeschermend toezicht. Ten slotte heeft de wetgevende macht geen 
directe interventie- of sanctioneringsbevoegdheid ten aanzien van de gedecentraliseerde 
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bevoegdheden; de wetgevende macht kan enkel indirecte gevolgen verbinden aan het toezicht 
door de wetgeving aan te passen aan de bevindingen uit het toezichtsrapport. Doordat een 
toezichtsrapport wordt openbaar gemaakt, heeft deze toezichtsvorm evenwel nog het 
(repressief) sanctionerend gevolg van naming en shaming.1510  

1128.Samenhang – De kritiek op het toezicht ten aanzien van de OISZ geformuleerd door 
SUETENS eind jaren 1960 geldt nog steeds: “ten aanzien van één OISZ bestaat er een veelheid 
aan toezichtsvormen en toezichthouders, wat de efficiëntie van het toezicht niet ten goede 
komt”.1511 Op basis van het hierboven opgenomen schema kan een evaluatie worden gemaakt 
omtrent de samenhang van het toezicht en de eventuele overlappingen. 

Uit dit schema kan worden afgeleid dat het a priori bestuurlijk toezicht zeer ruim is. De 
toezichthouder is de regeringscommissaris, die op deze manier een zeer ruime macht binnen 
het bestuurlijk toezicht ten aanzien van de OISZ krijgt. De andere niet-bestuurlijke 
toezichtsvormen werden niet geïntegreerd en werken los van elkaar zodat het risico bestaat 
dat dubbel werk wordt geleverd, zonder dat tussen de toezichthouders informatiestromen 
worden gewaarborgd. 

1129.Uitvoerbaarheid – Het bestuurlijk toezicht en de bijhorende informatiestromen zijn 
duidelijk in de wetgeving opgenomen. Wel ontbreekt in de wetgeving de rechtsgrond van het 
bestuurlijk toezicht ten aanzien van de boekhouding en de leningen. Eigen aan het bestuurlijk 
toezicht kan dan wel zijn dat naast de wetmatigheid ook de opportuniteit getoetst wordt; 
indien geen rechtsgrond wordt vermeld in de wetgeving, kan enkel de wetmatigheid worden 
getoetst. Het is immers eigen aan bestuurlijk toezicht dat het aanwezig moet zijn ten aanzien 
van gedecentraliseerde instellingen, maar slechts kan worden gevoerd indien en voor zover 
het op een wettelijke basis steunt. Er bestaat niet zoiets als een basiswetgeving of 
basisbeginsel bestuurlijk toezicht, waarop de toezichthoudende overheid zich kan baseren. 
Anderzijds betreft het toezicht op leningen en boekhouding logischerwijze een toezicht dat 
verder dient te gaan dan de wetmatigheid en waarin ook de overeenstemming met het 
algemeen financieel belang van de instelling (en de sociale zekerheid in het algemeen) mee in 
overweging genomen moet worden. 

Een groot gebrek in de uitvoerbaarheid is te vinden in de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen, die niet meer functionerende instellingen een toezichtsopdracht 
geeft. 

1130.Handhaafbaarheid – Het toezicht is een element van de handhavingsketen. Het 
bestuurlijk toezicht bestaat opdat de zelfstandige gedecentraliseerde instelling de wet zou 
naleven en het algemeen belang zou nastreven en om inbreuken op de wet tegen te gegaan. 
Het bestuurlijk toezicht draagt het preventief dan wel repressief sanctionerende aspect in zich, 
aangezien het zowel de controle als het sanctionerend optreden in zich draagt. Voor andere 
toezichtsvormen moet in een bijkomend sanctionerend aspect worden voorzien. Voor 
bepaalde toezichtsvormen, zoals het contractueel toezicht en het revisoraal toezicht, ontbreekt 

                                                
1510 E. ANKAERT, J. PUT, P. ADRIAANSE, T. BARKHUYSEN en M. VAN EMMERIK, Europeesrechtelijke 

eisen bij de toepassing van bestuurlijke punitieve sancties, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2006, 82-85 en 142-
145. 
1511 L. SUETENS, “De regeringscommissaris bij de organismen van openbaar nut”, R.W. 1967-68, 238. 
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voorlopig elke specifieke sanctioneringsmogelijkheid. Zo worden de gevolgen van het 
toezicht overgelaten aan de betrokkenen, zowel wat betreft het interne toezicht, als het 
toezicht in opdracht van de wetgevende macht. Aan het toezicht van de revisoren is geen 
gepast sanctieapparaat verbonden, maar dit toezicht impliceert wel dat sanctionerende 
aspecten van andere toezichtsvormen, zoals het bestuurlijk toezicht, in werking kunnen 
treden. 

1131.Gelijkheidsbeginsel – Voor de uitvoerbaarheid met aandacht voor de gelijke 
behandeling van de onder het bestuurlijk toezicht ressorterende instellingen is het 
noodzakelijk dat er vanuit de regering of de voogdijministers een toezichtsbeleid 
gecommuniceerd wordt naar de regeringscommissarissen. Het structurele toezicht, dat zowel 
een bestuurlijk als een contractueel toezicht kan zijn, ligt immers volledig in de handen van de 
regeringscommissaris. Ook de andere toezichtsvormen zijn voornamelijk incidenteel zodat 
ook hier geen basistoezichtsmodel aanwezig is.  

In tegenstelling tot de rechtspositie van de revisor, is deze van de regeringscommissaris-
lasthebber niet duidelijk in de wetgeving geregeld. Naast het feit dat de regeringscommissaris 
zich bevindt in een dubbelzinnige rechtsverhouding ten aanzien van de OISZ (contractspartij 
en voogdijtoezichthouder), hangt de invulling van zijn toezichtsopdracht af van de invulling 
van het algemeen belang en de onderrichtingen die hieromtrent door de 
regering/voogdijminister worden verschaft.  

Het ontbreken van (deugdelijke) onderrichtingen valt onder de politieke verantwoordelijkheid 
van de voogdijminister die hiervoor de lastgevende regering vertegenwoordigt. Hoe ver deze 
verantwoordelijkheid dient te gaan, hangt enerzijds af van de toezichtsvormen voorzien in de 
wetgeving en wordt anderzijds beoordeeld door de wetgever in het politieke toezicht. 

1132.Rechtszekerheid – Op zich zijn de verschillende toezichtsvormen duidelijke 
instrumenten, behalve dan met betrekking tot het statuut van de regeringscommissaris, de rol 
van en de gevolgen verbonden aan het revisoraal toezicht en de onduidelijkheid over de 
Dienst voor Begrotingsenquêtes en het Hoog Comité van Toezicht. Het probleem van 
onduidelijkheid bevindt zich in het geheel van toezichtsvormen; zij zijn disparaat in de 
wetgeving terug te vinden en lijken mekaar te overlappen. Vanuit het schema kan worden 
geoordeeld dat deze overlap lijkt mee te vallen: het bestuurlijk toezicht het voornaamste 
toezichtsinstrument en de andere toezichtsvormen worden voornamelijk intern, onder 
contractspartijen dan wel incidenteel uitgevoerd.  

Een gebrek aan toegankelijkheid is er met betrekking tot de toezichtsresultaten. Zelden 
worden deze openbaar gemaakt, hoewel het algemeen belang en de bijdragefinanciering dit 
toch lijken te vereisen. Het bestuurlijk toezicht gebeurt in de dagelijkse praktijk zonder dat 
hiervan een weerslag is terug te vinden. Ook de audit en het toezicht op de ‘individuele’ 
bestuursovereenkomsten worden niet openbaar gemaakt. Indien er vanuit de wetgevende 
macht een bijzonder toezicht wordt georganiseerd, is hiervan wel steeds een verslag terug te 
vinden. 

1133.Onderbouw – Het maatschappelijk draagvlak voor het bestuurlijk toezicht is te vinden in 
het democratische controleaspect dat hiermee gepaard gaat. Vanuit het algemeen belang 
zullen de bijkomende toezichtsvormen eveneens worden gedragen, toch voor zover deze zelf 
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periodiek aan een evaluatie worden onderworpen en de toezichtsresultaten worden openbaar 
gemaakt. Daarnaast hebben de stakeholders zelf een stem in het toezicht, via de 
vertegenwoordiging in het beheerscomité, via de klachtmogelijkheid bij de ombudsman en via 
het democratisch gelegitimeerde bijkomende toezicht op vraag van de wetgevende macht.  

1134.De onderbouw wordt deels ondermijnd doordat het bestuurlijk toezicht vertrekt vanuit 
het ‘achterhaalde’ paritair beheer van de OISZ. Indien de overheid als medebeheerder een 
stem zou hebben in het beheerscomité zou een verregaand bijkomend administratief toezicht 
overbodig zijn. Anderzijds zorgt het bestuurlijk toezicht er wel voor dat het bestaande 
onevenwicht in het beheersorgaan van de OISZ, waarin de overheid ontbreekt, gedeeltelijk 
wordt rechtgetrokken. 

Het bestuurlijk toezicht vertrekt niet alleen vanuit een achterhaalde beheersstructuur, maar 
eveneens vanuit een vermeende contractuele rechtsverhouding. De wetgever heeft zich geen 
vragen gesteld bij de rechtsverhouding tussen de OISZ en de Staat; van zodra zij een 
bestuursovereenkomst sluiten wordt deze als contractueel bestempeld en wordt het bestuurlijk 
toezicht hieraan aangepast. Het bestuurlijk toezicht wordt door het sluiten van de 
bestuursovereenkomst immers niet langer door de Wet Toezicht Parastatalen, maar door de 
Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen geregeld. De responsabilisering van de 
OISZ gaat gepaard met meer autonomie, waaraan logischerwijze het toezichtsniveau moet 
worden aangepast. Er werden evenwel slechts beperkte wijzigingen aan het bestuurlijk 
toezicht aangebracht; het grootste deel van de Wet Toezicht parastatalen werd zonder meer 
overgenomen. Enkel werd een bijkomende adviesbevoegdheid aan de 
regeringscommissarissen toegekend. De facto is het toezichtsniveau hierdoor niet verminderd. 
De bijkomende bevoegdheid van de regeringscommissaris is enerzijds positief omdat deze als 
adviserend lid van het beheerscomité op de hoogte is van de stand van zaken en anderzijds 
negatief aangezien het de rechtspositie als ‘evenwaardige’ contractspartij in het gedrang 
brengt. Het feit dat de rechtsgrond van het bestuurlijk toezicht werd uitgebreid tot de 
bestuursovereenkomst ontkracht het contractuele aspect van de rechtsverhouding en ontwricht 
de onderlinge contractuele toezichtsrelatie door de contractspartijen. 

Voor het bestuurlijk toezicht dat bestaat uit het advies van de regeringscommissaris of de 
goedkeuring door de minister is niet langer sprake van opportuniteitstoezicht of een toets aan 
het algemeen belang, maar wel een toezicht op de naleving van de bestuursovereenkomst. Dit 
wil zeggen dat algemeen belang in het bestuurlijk toezicht ingevuld wordt aan de hand van de 
bestuursovereenkomst. Dit zou de autonomie erg verhogen, gezien de mogelijke sensu lato 

invulling van het algemeen belangbegrip. De mate van het toezicht hangt dan voornamelijk af 
van de wijze waarop de bestuursovereenkomst is opgesteld en welke verbintenissen hierin 
worden opgenomen1512, wat de gelijkheid van de OISZ opnieuw in vraag kan doen stellen. 
Anderzijds heeft de uitvoerende macht inspraak bij het sluiten van de bestuursovereenkomst, 
waar opnieuw het opportuniteitstoezicht via het algemeen belang kan spelen.1513 Het 
contractuele evenwicht wordt evenwel tenietgedaan door de opportuniteitstoets via het a 

                                                
1512 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 343; D. DEOM, “Les contraintes de 
droit qui pèsent sur les entreprises publiques autonomes”, in CENTRE DE DROIT PUBLIC (ed.), Les 

entreprises publiques autonomes. La nouvelle loi du 21 mars 1991, Brussel, Bruylant, 1992, 150. 
1513 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 344-345. 
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posteriori toezicht, waardoor ernstige vragen kunnen worden gesteld bij het contractueel 
karakter van de bestuursovereenkomst. 

c. Schema  
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1135.Slotopmerking – Het toezicht ten aanzien van de OISZ mag dan wel duidelijk zijn voor 
de afzonderlijke OISZ, het toezichtsgeheel is niet transparant en is duidelijk niet vanuit een 
achterliggende visie tot stand gekomen, noch vanuit een toezichtsbeleid uitgevoerd. Het 
bestuurlijk toezicht stuurt niet in de eerste plaats naar een kwalitatieve dienstverlening of een 
kwalitatief bestuur. Een hiërarchisch instrument dat het nastreven van bovenwettelijke 
kwaliteit controleert, zou de autonomie van de OISZ dermate beperken dat niet van meer van 
parastatalen kan worden gesproken. Een dergelijk toezicht is weggelegd voor het 
stakeholder- en interne toezicht.  

 

B. Toezicht ten aanzien van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 

1. Algemeen 

1136.Toezichtsbasis – Het toezicht ten aanzien van de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen kan worden opgedeeld in toezicht eigen aan de overheidstaak of 
de socialezekerheidstaak die wordt uitgevoerd en toezicht eigen aan het privaatrechtelijke 
statuut en/of de privaatrechtelijke rechtsvorm die werd aangenomen. Toezicht eigen aan de 
uitvoering van de sociale zekerheid is terug te vinden in de socialezekerheidsreglementering; 
toezicht eigen aan de rechtsvorm is in principe terug te vinden in de regeling van die 
rechtsvorm, behalve dan voor de sui generis instellingen, waarvoor beide soorten toezicht in 
de sectorale socialezekerheidsreglementering is terug te vinden.  

1137.Bijzondere positie – Voorafgaandelijk aan het toezichtsoverzicht ten aanzien van de 
privaatrechtelijke instellingen, kan worden aangestipt dat bijzondere aandacht gaat naar de 
ziekenfondsen en naar de arbeidsongevallenverzekeraars. Aan het toezicht op de 
ziekenfondsen is in 1990 bij de invoering van de nieuwe wet op de ziekenfondsen door de 
wetgever bijzondere aandacht besteed. In het verleden bestonden heel wat problemen en 
misbruiken, die door dit nieuwe toezicht vermeden moesten worden.1514 De nieuwe Wet 
Ziekenfondsen heeft de controle georganiseerd op verschillende niveaus, namelijk het toezicht 
dat verband houdt met de erkenning van elke op te richten dienst, het toezicht van de 
landsbond op de ziekenfondsen, het toezicht van de bedrijfsrevisoren en het toezicht door een 
gespecialiseerde controledienst voor de ziekenfondsen. De arbeidsongevallenverzekeraars 
verdienen dan weer bijzondere aandacht door de veroordeling van België door het Hof van 
Justitie over de wijze waarop België de arbeidsongevallenverzekeraars kwalificeerde, 
wettelijk benaderde, omkaderde en controleerde. 

2. Toezicht eigen aan de socialezekerheidstaak 

1138.Algemeen – Een eerste vorm van toezicht is het toezicht dat wordt uitgeoefend net 
omdat de instelling de sociale zekerheid uitvoert, met andere woorden deelneemt aan (de 
uitvoering van) het algemeen belang. Het algemeen belang verantwoordt dan ook de 
bijzondere toezichtsvormen ten aanzien van deze instellingen. De kwalificatie als sociale 

                                                
1514 J. VAN LANGENDONCK, “De nieuwe wet op de ziekenfondsen”, R.W. 1990-91, 689-690 en 693. 
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zekerheid verantwoordt dat op Europeesrechtelijk vlak geen inmenging bestaat met 
betrekking tot de keuze voor en organisatie van het toezicht op de instellingen, betrokken bij 
de uitvoering van de sociale zekerheid, toch voor zover het Hof van Justitie de in België als 
sociale zekerheid gekwalificeerde dienstverlening eveneens als sociale zekerheid beschouwt. 
Het toezicht eigen aan de sociale zekerheid, dat geregeld is in de sectorale 
socialezekerheidsreglementering, gebeurt door de Staat, door de OISZ en door andere 
instellingen (in opdracht van de Staat/wetgever). 

a. Door de Staat 

 

 

i. Kwalificatie van de toezichtsvorm 

1139.Toezichtsvorm – In plaats van zelf in de uitvoering van de sociale zekerheid te voorzien, 
heeft de wetgever geopteerd de belanghebbenden rechtstreeks met de uitvoering van de 
socialezekerheidsreglementering te belasten. De overheid legt een aantal grenzen op, 
waarbinnen de sociale zekerheid moet worden uitgevoerd en normen waaraan voldaan moet 
worden bij de uitvoering van de sociale zekerheid en oefent toezicht uit op de naleving van 
deze voorwaarden en normen. De overheid is bevoegd een bijzonder toezicht in te voeren 
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ondanks het privaatrechtelijke karakter van deze instellingen op grond van het ‘bijzondere 
karakter van de taak’. Er werd reeds aangehaald dat dit toezicht niet het ‘wezen’ van de 
privaatrechtelijke instelling mag aantasten. 

1140.Bestuurlijk toezicht? – Het gaat niet om bestuurlijk toezicht, aangezien de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen geen gedecentraliseerde instellingen zijn. Ten 
aanzien van privaatrechtelijke, niet-gedecentraliseerde instellingen is bestuurlijk toezicht 
onmogelijk, ongeacht het feit of deze instellingen een taak van algemeen belang uitvoeren of 
als administratieve overheden worden gekwalificeerd. Via de ‘functioneel’ gedecentraliseerde 
besturen wordt met andere woorden verwezen naar de ‘organieke’ ‘functioneel’ 
gedecentraliseerde besturen; de publiekrechtelijke instellingen of de met de Staat verbonden 
(ingerichte) privaatrechtelijke instellingen die een specifieke overheidstaak uitvoeren en 
hierdoor dus een specifiek segment van het algemeen belang nastreven. 

1141.Geëigend toezicht - Het gaat dan niet om een bestuurlijk of administratief toezicht, maar 
om een ‘geëigende vorm van toezicht’, wat een zeer open en variabel invulbare formulering 
is.1515 Dit geëigende bijzonder toezicht is in de praktijk vaak moeilijk te onderscheiden van 
het ‘bestuurlijk toezicht’. VANDENDRIESSCHE stelt terecht de vraag naar het 
onderscheidingscriterium van bijvoorbeeld de goedkeuring van de statuten van een VZW, 
zoals opgelegd aan een kinderbijslagfonds, en het goedkeuringstoezicht als onderdeel van het 
bestuurlijk toezicht1516, zoals vereist voor het aangaan van bepaalde leningen door de OISZ. 

1142.Overheidstaak – Hier kan opnieuw het concept ‘overheidstaak’ als criterium voor de 
toepassing van rechtsbeschermende bepalingen worden aangehaald. Een bestuurlijk toezicht 
is een garantie van controle door de overheid, maar eveneens een vorm van 
rechtsbescherming (van de burger/sociaal verzekerde), zij het op een indirecte wijze. De 
burger/sociaal verzekerde kan zich immers niet rechtstreeks op dit bestuurlijk toezicht 
beroepen. Op basis van het functionele begrip van de overheidstaak, kan worden 
geargumenteerd dat een ‘bestuurlijk toezicht’ aangepast aan de privaatrechtelijke rechtsvorm 
kan worden toegepast op de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, toch voor zover 
zij de wettelijke sociale zekerheid, wat gekwalificeerd kan worden als een overheidstaak, 
uitvoeren. Een organieke band met de overheid is hiervoor niet noodzakelijk, al is deze er wel 
via de machtiging van de meeste privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen en vormt een 
organieke band ook een juridische aanwijzing in de kwalificatie van een taak als een 
overheidstaak. 

Ook via het gehanteerde administratieve overheidscriterium kan deze redenering tot stand 
worden gebracht. De kwalificatie als ‘administratieve overheid’ heeft de bevoegdheid van de 
Raad van State en de toepassing van een bepaalde rechtsbeschermende reglementering tot 
gevolg, maar wijzigt niet de rechtsvorm of het statuut van deze als administratieve overheid 
gekwalificeerde privaatrechtelijke instellingen. Evenwel lijkt het te verantwoorden dat de 
uitoefening van een taak door een privaatrechtelijke administratieve overheid gepaard gaat 
met een bijzonder toezicht op de uitvoering door deze ‘overheid’, dan wel een bijzonder 
toezicht op de handelingen die de instelling als administratieve overheid stelt. Aangezien van 
de instelling kan worden verwacht dat deze zich ‘als een overheid’ gedraagt in de handelingen 

                                                
1515 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 150. 
1516 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 151. 
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gesteld als administratieve overheid, kan hieraan ook een ‘bestuurlijk toezicht’ worden 
gekoppeld. Bestuurlijk toezicht werd beschreven als de bevoegdheid waarover de toeziende 
overheid beschikt om te verhinderen dat gedecentraliseerde lichamen hun zelfstandigheid 
zouden misbruiken om handelingen te verrichten die met de wet of met het algemeen belang 
in strijd zijn. Aangezien de kwalificatie als administratieve overheid via het gezagscriterium 
impliceert dat eenzijdig bindende rechtshandelingen kunnen worden genomen, lijkt ook hier 
toezicht noodzakelijk om te voorkomen dat deze instellingen de gezagsbevoegdheid zouden 
misbruiken om handelingen te verrichten die met de wet of met het algemeen belang in strijd 
zijn. Dit toezicht wordt dan wel a posteriori uitgevoerd in de rechtspraak, maar zou ook door 
de uitvoerende macht kunnen worden gevoerd.  

1143.Toezichtsvormen – Het geëigende toezicht uitgevoerd door de Staat ten aanzien van de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen bestaat uit verschillende toezichtsvormen en 
is niet uniform over de socialezekerheidssectoren heen. Naast een toezichtsvorm gekoppeld 
aan de rechtsfiguur van de machtiging, is er een specifiek ministerieel toezicht ten aanzien 
van (bepaal)de privaatrechtelijke instellingen.  

ii. Toezicht door de Staat 

Machtiging 

1144.In een tweede hoofdstuk van dit deel werd beschreven dat de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, met uitzondering van de arbeidsongevallenverzekeraars, 
gemachtigd zijn door de Staat de sociale zekerheid uit te voeren. Door deze machtiging wordt 
de instelling betrokken in de uitvoering van het algemeen belang, waarvoor de overheid de 
eindverantwoordelijkheid draagt en – net daarom – onderworpen wordt aan een ex ante en ex 

post toezicht.  

1145.A priori – De bevoegde autoriteit die de instelling machtigt de sociale zekerheid uit te 
voeren, voert a priori een toezicht op de in de wet vereiste voorwaarden, verbonden aan de 
machtiging.  

De machtiging gebeurt door de Koning; het hieraan voorafgaand toezicht dient dan eveneens 
door de Koning te gebeuren, wat zal inhouden dat de regering, de facto de voogdijminister 
bijgestaan door de bevoegde FOD, deze voorwaarden zal nagaan. Gezien het beperkt aantal 
nieuwe erkenningen komt dit type van toezicht slechts uitzonderlijk voor en is hiervoor geen 
bijzondere toezichtsprocedure uitgewerkt. 

Een a prioiri toezicht volstaat hier evenwel niet. Het is noodzakelijk dat ook na de machtiging 
periodiek wordt nagegaan of nog aan de machtigingsvoorwaarden wordt voldaan. Deze 
controle zou in de eerste plaats door de erkende instelling zelf moeten gebeuren, zodat zij op 
tijd haar beheer kan bijsturen (intern toezicht) en niet de machtiging ingetrokken ziet. De 
wetgever verplicht een dergelijk intern toezicht niet.  

1146.A posteriori – Daarnaast is er idealiter ook een a posteriori toezicht door de 
machtigende instantie, dan wel door een door de wetgever of de (voogdij)minister aangeduide 
instantie, op de blijvende naleving van de machtigings(behoud)voorwaarden. Ook dit is niet 
voorzien in de wetgeving; wel zijn sectorale gevolgen voorzien ten aanzien van instellingen 
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die niet langer voldoen aan de machtigings- dan wel machtigingsbehoudvoorwaarden. De 
meest gebruikelijke sancties, verbonden aan het niet (meer) nakomen van de 
machtigingsvoorwaarde(n) zijn het niet verlenen van de machtiging en als ultimum remedium 
de opheffing van de machtiging. Daarnaast kan de regelgever nog in bijkomende sancties of 
sancties voorafgaand aan de opheffing voorzien, zoals een financiële sanctie of een 
waarschuwing waarbij de instellingen een termijn wordt opgegeven waarbinnen aan de eisen 
van de machtiging dient voldaan te worden. Deze sancties impliceren een zekere mate van 
toezicht op de naleving van de voorwaarden. 

Dit toezicht zal gebeuren op basis van het bijzonder ministerieel toezicht en het toezicht door 
de sectorale openbare instelling van sociale zekerheid, al wordt dit niet expliciet voorzien in 
de wetgeving. Dit toezicht gebeurt dus ook niet noodzakelijk systematisch en periodiek. 

Goedkeuringstoezicht 

1147.Daarnaast beschikt de Koning over een verregaande toezichtsvorm met betrekking tot de 
goedkeuring van de statuten van het kinderbijslagfonds1517; voor het sociaal 
verzekeringsfonds is dit de directeur-generaal van het Bestuur van de Sociale Zekerheid der 
Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid.1518 Voor de ziekenfondsen en de landsbonden 
gaat het dan weer om de Controledienst die over deze bevoegdheid beschikt (infra randnr. 
1158).1519 

Op basis van welke rechtsgrond worden de statuten goedgekeurd? Voor de ziekenfondsen is 
dit duidelijk bepaald: de Controledienst voor de ziekenfondsen houdt toezicht op de 
wettelijkheid van de statuten, met bijzondere aandacht voor de gelijke behandeling van de 
leden en de solidariteit.1520 Voor de sociale verzekeringsfondsen en de kinderbijslagfondsen is 
geen rechtsgrond bepaald, waarbij er van de meest beperkte toezichtsgrond moet worden 
uitgegaan, namelijk de overeenstemming van de statuten met de wet. 

1148.Kan zo ver worden gegaan dat goedkeuring van de uitvoerende macht vereist wordt om 
de statuten aan te passen? Gaat deze toezichtsmaatregel niet in tegen de contractsvrijheid en 
het ‘wezen’ van de privaatrechtelijke instellingen? Dit a priori toezicht op statuten lijkt 
moeilijk verenigbaar met het karakter van een privaatrechtelijke instellingen; het verschil met 
het bestuurlijk toezicht ten aanzien van de OISZ is hier dan ook bijzonder klein geworden. De 
Raad van State heeft nochtans geoordeeld dat hier geen sprake is van een 
onverenigbaarheid.1521 De macht wordt hier niet ontnomen van het verenigingsorgaan, maar 
gedeeld uitgevoerd met de overheid, wat lijkt te volstaan.1522 Nu de goedkeuring van de 
statuten als een aanvaarde vorm van ministerieel toezicht op privaatrechtelijke instellingen 

                                                
1517 Op voorstel van de minister bevoegd voor sociale zaken voor de kinderbijslagfondsen (art. 19 en art. 
22quater Kinderbijslagwet Werknemers). 
1518 Art. 61 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
1519 Art. 11 Wet Ziekenfondsen. 
1520 Gewijzigd door art. 126 Wet 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen, B.S. 3 maart 1998. Hiervoor 
diende de minister bevoegd voor sociale zaken de statuten goed te keuren op eensluidend advies van de CDZ. 
1521 Ontwerp van decreet betreffende de omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van publiek 
recht, Parl. St. Vlaams Parlement 1996-1997, nr. 528/1, 23 en 63. 
1522 S. BAETEN, Grondslagenonderzoek naar het optreden van de overheid als onderneming: een herijkte rol 

van de openbare dienst, doctoraatsthesis Rechtsfaculteit VUB, 2002, 405. 



 541 

met een ‘bijzondere’ taak wordt aanvaard, lijkt weinig – buiten de conceptuele verankering 
van bestuurlijk toezicht in de organiek verbonden functionele decentralisatie – de toepassing 
van een geëigend ‘bestuurlijk toezicht’ op privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 
tegen te houden. 

Bijzonder ministerieel toezicht 

1149.Wettelijke basis – Het bijzonder ministerieel toezicht is een toezicht door de 
voogdijminister, dat verschillende vormen kan aannemen en wettelijk wordt geregeld voor de 
kinderbijslagfondsen, de sociale verzekeringsfondsen en – op een uitgebreide wijze – voor de 
landsbonden en de ziekenfondsen. De minister wordt hierin bijgestaan door de bevoegde 
FOD, waaraan de privaatrechtelijke instellingen de nodige inlichtingen dienen te 
verschaffen.1523 Er is geen bijzonder ministerieel toezicht voorzien ten aanzien van de 
uitbetalingsinstellingen en de arbeidsongevallenverzekeraars. Net zoals voor de OISZ, kan 
niet op basis van de eindverantwoordelijkheid van de Staat, dan wel de kwalificatie van de 
socialezekerheidsuitvoering als een taak van algemeen belang, worden uitgegaan van een 
‘automatische’ toezichtsbevoegdheid van de Staat of de (voogdij)minister. 

1150.Geëigend toezicht – Er bestaat geen algemene toezichtswet ten aanzien van de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen (naar het voorbeeld van de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen). Er zou nochtans vanuit een geëxpliciteerde 
toezichtsvisie door de wetgever naar het toezicht ten aanzien van privaatrechtelijke 
instellingen (minstens binnen de sociale zekerheid en eigenlijk meer algemeen) moeten 
worden gekeken. Vandaag bestaat ten aanzien van elk ‘type’ van privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstelling een geëigende sui generis rechtsvorm. Het toezicht is dermate 
verschillend ingevuld, geformuleerd en uitgevoerd voor de verschillende instellingen, dat het 
moeilijk te vatten is dat het steeds gaat om hetzelfde soort van toezicht, namelijk een 
algemeen (bijzonder) ministerieel toezicht en een financieel en boekhoudkundig (ministerieel) 
toezicht. Hierna worden de sectorale regelingen van het bijzonder ministerieel toezicht ten 
aanzien van de privaatrechtelijke sociale zekerheidsinstellingen overlopen en toegelicht. 

Kinderbijslagfondsen en sociale verzekeringsfondsen 

1151.Voor de kinderbijslagfondsen en de sociale verzekeringsfondsen geldt een ministerieel 
financieel en boekhoudkundig toezicht, maar ook een meer algemeen toezicht. Het 
boekhoudkundig toezicht gebeurt via de specifieke registers en de boekhouding (en de 
briefwisseling) die kunnen worden ingekeken en de jaarrekening en de balans die aan de 
voogdijminister bezorgd moeten worden. De kinderbijslagfondsen moeten ook 
driemaandelijks een verslag aan de minister uitbrengen, waarin boekhoudkundige saldi, een 
verslag over de evolutie van de terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties en de 
berekening en rechtvaardiging van de ontvangen werklastbudgetten voor administratiekosten 
zijn opgenomen. Daarnaast is er een meer algemeen toezicht op de naleving van de sectorale 
regelgeving.1524 

                                                
1523 Art. 144 Kinderbijslagwet Werknemers; art. 58 Wet Ziekenfondsen (Controledienst); art. 47-48 M.B. 22 
december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende 
uitbetalingsinstellingen, B.S. 7 februari 1996. 
1524 Art. 140 Kinderbijslagwet Werknemers; art. 63 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 



 542 

De voogdijminister, al dan niet vertegenwoordigd door de FOD, kan nagaan of deze 
socialezekerheidsinstellingen de wettelijke bepalingen – in het algemeen – naleven.1525 

1152.Voor sociale verzekeringsfondsen is er een bijzonder toezicht elk kwartaal, namelijk op 
het aantal leden en het bedrag van de ingekohierde en geïnde bijdragen. Wanneer uit dit 
toezicht blijkt dat bij een kas de verhouding tussen deze geïnde en opgevorderde bijdragen 
lager is dan een in de wet vastgelegd inningspercentage, is een vorm van dwangtoezicht 
mogelijk. De minister bevoegd voor het sociaal statuut der zelfstandigen kan een ambtenaar 
bij het bedoelde fonds afvaardigen. Deze kan namens de minister concrete richtlijnen geven, 
op basis van de in het Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen opgenomen performantiecriteria, 
om de inning en de invordering van de bijdragen te verbeteren. De kosten verbonden aan de 
tussenkomst van deze ambtenaar vallen ten laste van het sociaal verzekeringsfonds.1526 
Wanneer blijkt dat de richtlijnen binnen de periode opgelegd door deze ambtenaar niet of in 
onvoldoende mate worden opgevolgd, kan de FOD dan wel de minister bevoegd voor het 
sociaal statuut der zelfstandigen de betaling van een geldsom opleggen.1527 Het afvaardigen 
van een vertegenwoordiger in het beheer van de privaatrechtelijke instelling kan nog moeilijk 
anders worden beschouwd dan als een toepassing van het ‘bestuurlijk financieel toezicht’ dat 
de autonomie en het privaatrechtelijke karakter van de instelling aantast. 

1153.Sancties – Er zijn voor de kinderbijslagfondsen geen sancties bepaald, wanneer de 
instellingen de wettelijke verplichtingen niet naleven; behalve dan indien het gaat om 
verplichtingen die als voorwaarde aan de machtiging werden gesteld. De Staat – 
vertegenwoordigd door de toezichthoudende minister – is nochtans verantwoordelijk voor het 
falende ministeriële toezicht. Toezicht kan maar effectief zijn indien sancties kunnen worden 
gekoppeld aan een toezicht met een negatief resultaat voor de betrokken instelling. Daarbij 
kan worden gedacht aan de opheffing van de machtiging indien niet voldaan wordt aan de 
algemene wettelijke bepalingen (waarvoor een wettelijke basis dient voorzien te worden). 
Voor de sociale verzekeringsfondsen is dit reeds het geval: artikel 59 Besluit Sociaal Statuut 
Zelfstandigen bepaalt dat de ‘machtiging’ wordt ingetrokken wanneer de wetten en 
reglementen of de onderrichtingen gegeven door de controleorganen niet meer worden 
nageleefd. 

Ziekenfondsen en landsbonden 

1154.De Wet Ziekenfondsen van 1990 heeft met betrekking tot de ministeriële controle van 
deze instellingen een bijzondere instelling opgericht, namelijk de Controledienst voor de 
ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen. Omwille van de budgetten die in de 
ziekteverzekering circuleren en omwille van de misbruiken die in het verleden hebben 
plaatsgevonden, werd geopteerd voor een veel ruimer toezicht dan ten aanzien van andere 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen.  

                                                
1525 Art. 143 Kinderbijslagwet Werknemers; M.B. 12 juni 1974 waarbij de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs 
van de Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Voorzorg belast worden met het toezicht over de 
uitvoering van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, B.S. 2 juli 1974; art. 
20, § 1, c en art. 23bis Sociaal Statuut Zelfstandigen; art. 63 Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
1526 Art. 20, § 2bis Sociaal Statuut Zelfstandigen; art. 60ter Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
1527 Art. 20, § 2bis en § 2ter Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
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1155.Controledienst – De Controledienst heeft een hele reeks van opdrachten en 
bevoegdheden gekregen die geïnspireerd zijn op de Controlewet Verzekeringen, namelijk het 
toezicht op het naleven van de Wet Ziekenfondsen, zowel wat betreft de uitvoering van de 
taken, de organisatie als op de financiële en verzekeringstechnische aspecten.1528  

De Controledienst wordt bestuurd door een Raad die bestaat uit een voorzitter en zes leden, 
waarvan twee leden gekozen onder de ambtenaren van het RIZIV die belast zijn met taken op 
het vlak van de gezondheidszorgen of die terzake ervaring hebben, een lid door de Commissie 
voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen voorgedragen en drie leden gekozen op grond 
van hun bevoegdheid op juridisch, sociaal, financieel of actuarieel vlak. De voorzitter en de 
leden worden voor een hernieuwbare periode van zes jaar benoemd.1529 De werkingskosten 
van de Controledienst worden grotendeels door de ziekenfondsen gedragen. De 
werkingskosten die de wettelijke bepaalde grens overschrijden, vallen ten laste van de FOD 
Sociale Zekerheid.1530  

Het toezicht zelf wordt uitgeoefend door de inspecteurs van de Controledienst en de 
bedrijfsrevisoren, die elke landsbond en elk ziekenfonds dienen aan te stellen op basis van een 
door de Controledienst opgestelde lijst.1531 De onafhankelijkheid van deze actoren in het 
toezichtsproces moet de wanpraktijken uit het verleden1532 vermijden; de vraag naar 
onafhankelijkheid van de toezichthouders in de andere sectoren wordt evenwel niet gesteld, 
waarschijnlijk omwille van de beperktere budgetten enerzijds en het ontbreken van een 
aanvullend aanbod anderzijds. Het toezichtsvoorwerp zelf is drieledig: financieel-
boekhoudkundig toezicht, het verzekeringstechnisch toezicht en het algemeen toezicht. 

                                                
1528 De Controledienst oefent naast toezicht op de uitvoering van de wettelijke ziekteverzekering ook toezicht uit 
op het aanvullend aanbod van de ziekenfondsen en landsbonden; hier betreft de controle vooral de verdeling van 
de in de boekhouding genoteerde bijdragen over de vrije en aanvullende verzekering, wat het aandeel van de 
landsbonden in de werkingskosten van de controledienst mee bepaalt. Doordat de landsbonden en ziekenfondsen 
zowel wettelijke als aanvullende verzekeringen uitvoeren wordt de controle op twee niveaus gevoerd. Zo wordt 
de controle op de vrije en aanvullende verzekering hetzij op niveau van de landsbond hetzij op niveau van het 
ziekenfonds uitgevoerd, afhankelijk van ‘waar’ de aanvullende verzekering wordt georganiseerd. Voor de 
wettelijke ziekteverzekering is dit enkel het niveau van de landsbond; art. 29, § 3, art. 49 en art. 52 Wet 
Ziekenfondsen; CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANSBONDEN VAN DE 
ZIEKENFONDSEN, Jaarverlag 2006, Brussel, CDZ, 2006, 126, http://users.skynet.be/ocm.cdz/hoofdframe-
n.htm. 
1529 Onder dezelfde voorwaarden benoemt de Koning eveneens plaatsvervangers voor de voorzitter en de leden 
van de Raad. Het ambt van voorzitter of van lid van de Raad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat of een Gemeenschaps- of Gewestraad en met het lidmaatschap 
van het Technisch Comité. De voorzitter en de leden van de Raad mogen geen bestuurder of aangestelde zijn van 
een ziekenfonds of van een landsbond of door hen worden bezoldigd onder welke vorm ook. Deze 
onverenigbaarheid geldt nog tot vijf jaar na het beëindigen van hun mandaat. 
1530 Art. 49-50 Wet Ziekenfondsen. 
1531 Art. 32 Wet Ziekenfondsen; deze revisoren dienen aan bijzondere eisen te voldoen om erkend te worden 
door de Controledienst. Naast lid zijn van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, moeten de revisoren onder meer 
het bewijs leveren dat zij voor de uitoefening van een functie als revisor de nodige kennis bezitten van de 
wetgeving en reglementering met betrekking tot de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de ziekenfondsen en 
landsbonden, voornamelijk wat de verplichtingen betreft die voor deze instellingen gelden in boekhoudkundig, 
administratief en statistisch opzicht (art. 1 M.B. 31 januari 1992 tot goedkeuring van het erkenningsreglement 
van 27 januari 1992 voor de uitoefening van de functie van revisor in een ziekenfonds of een landsbond van 
ziekenfondsen, B.S. 31 maart 1992). 
1532 J. VAN LANGENDONCK, “De nieuwe wet op de ziekenfondsen”, R.W. 1990-91, 689-695. 
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1156.Financieel toezicht – De Wet Ziekenfondsen is ontstaan in een tijdsgeest van 
wantrouwen op grond van financiële wanpraktijken in een aantal ziekenfondsen. Om aan 
zowel de wanpraktijken als het (maatschappelijk) wantrouwen een einde te maken was het 
nodig onafhankelijke revisoren de toegang tot de volledige boekhouding van de 
ziekenfondsen en de landsbonden te verlenen, zowel wat de werkingskosten als de uitvoering 
van de wettelijke als de aanvullende verzekering betreft. De revisoren brengen bij de 
Controledienst verslag uit over de financiële toestand en het beheer van de ziekenfondsen en 
landsbonden telkens als deze erom verzoekt en minstens éénmaal per jaar.1533 De revisoren 
brengen de Controledienst onmiddellijk op de hoogte van de leemten, onregelmatigheden en 
overtredingen die zij hebben vastgesteld. De Controledienst ontvangt ook van de 
ziekenfondsen en landsbonden alle informatie betreffende de boekhouding, die sinds 1996 
eenvormig1534 en dus beter te controleren is.1535 Dit in tegenstelling tot het aan de Wet 
Ziekenfondsen voorafgaande toezicht, waarbij het toezicht op de uitvoering van de wettelijke 
ziekteverzekering bij het RIZIV lag en op de uitvoering van de aanvullende dienstverlening 
bij het ‘ministerie van sociale voorzorg’.1536 

1157.Verzekeringstechnisch toezicht – De ervaring met ziekenfondsen die onvoldoende 
reserves hadden om aan de aangeslotenen van een aanvullende verzekering deze uitkeringen 
waarop zij recht hadden te betalen, noopten tot een bijkomend toezicht op de 
verzekeringstechnische kant van de ziekteverzekering.1537 Hiervoor werd onder meer in de 
noodzakelijke erkenning van een aanvullende dienst voorzien. Deze erkenning zal slechts 
worden verleend indien uit de financiële, actuariële of technische gegevens blijkt dat alle 
gewenste waarborgen voor een goede uitvoering van de dienst aanwezig zijn en voldaan is 
aan de voorwaarden gesteld in de wet en aan reglementaire voorwaarden, waaronder de 
beginselen van solidariteit en onderlinge hulp vallen. Verder zullen voor sommige diensten 
bijzondere reservefondsen aangelegd moeten worden of kan financiële waarborg van de 
landsbond worden vereist.1538 De Controledienst beoordeelt de solvabiliteitsmarge van de 
ziekenfondsen en landsbonden. Met het oog op het herstel van de financiële toestand van één 
of meer diensten van een ziekenfonds of van een landsbond waarvoor de reservefondsen het 
vereiste niveau niet bereiken of waarvan de solvabiliteits- of liquiditeitsmarge door de 
Controledienst als ontoereikend wordt beschouwd, kan deze het ziekenfonds of de landsbond 
verplichten hem een herstelplan voor te stellen of bij gebrek aan voorstel van een geschikt 

                                                
1533 De revisoren stellen jaarlijks een omstandig verslag op over de resultaten van hun controles, dat onder andere 
vermeld hoe de toezichttaken werden verricht en of alle gevraagde ophelderingen en inlichtingen werden 
verkregen, of de boekhouding is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
voorschriften en of naar hun oordeel de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de 
financiële toestand en van de resultaten van het ziekenfonds of van de landsbond. In dit verslag vermelden en 
rechtvaardigen de revisoren nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten 
maken (art. 35-36 Wet Ziekenfondsen). 
1534 Art. 28-30 Wet Ziekenfondsen. 
1535 Art. 30 en 57 Wet Ziekenfondsen. 
1536 M. JUSTAERT en A. VANDEN BUSCHE, “De nieuwe wet betreffende de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen”, in LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (ed.), De 

mutualiteit vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 69. 
1537 M. JUSTAERT en A. VANDEN BUSCHE, “De nieuwe wet betreffende de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen”, in LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (ed.), De 

mutualiteit vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 63. 
1538 Art. 26 en 28 Wet Ziekenfondsen. 
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plan binnen een door hem gestelde termijn, zelf een herstelplan opleggen. Tegen deze vorm 
van dwangtoezicht kan het ziekenfonds of de landsbond beroep instellen.1539 

1158.Algemeen toezicht – Er wordt daarnaast op toegezien dat de ziekenfondsen en 
landsbonden de grenzen van de mutualistische activiteit niet overschrijden, dat de activiteiten 
in overeenstemming zijn met de principes van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit en de 
Wet ziekenfondsen en dat de beheersorganen geldig zijn samengesteld.1540 Via een aantal 
bijzondere toezichtsbepalingen wordt bijkomend voorzien in een goedkeuringstoezicht van de 
Controledienst aangaande bepaalde beslissingen. Zo wordt de goedkeuring van de 
Controledienst vereist bij het aanvaarden van giften met een waarde hoger dan € 12.5001541, 
bij het opstellen of het wijzigen van de statuten1542, bij de mutatie van landsbond1543 en bij 
fusie1544. Ook hier kan moeilijk nog een onderscheid met het bestuurlijk toezicht worden 
gemaakt. 

1159.Algemeen dwangtoezicht – In extreme gevallen kan een bijzondere commissaris worden 
aangesteld. Wanneer de Controledienst vaststelt dat een landsbond of ziekenfonds niet handelt 
overeenkomstig de wet of de statuten, kan hij in functie van de aard en de ernst van de 
inbreuk, beslissen een bijzondere commissaris aan te stellen. Hieraan is inherent een 
goedkeuringstoezicht verbonden. De aangestelde bijzondere commissaris dient immers een 
toelating te geven voor alle akten en beslissingen van alle organen van het ziekenfonds of van 
de landsbond, wat neerkomt op een goedkeuring. De Controledienst kan het geheel van de 
handelingen die aan een goedkeuring onderworpen zijn, niettemin beperken. De bijzondere 
commissaris kan ook elk voorstel dat hij nuttig acht ter beraadslaging voorleggen aan alle 
organen van het ziekenfonds of van de landsbond. Als ultimum remedium kan de erkenning 
van één of meerdere diensten worden ingetrokken.1545 

1160.Klachtgebonden toezicht – Ten slotte kan de Controledienst ook een klachtgebonden 
toezicht uitvoeren. Een van de opdrachten van de Controledienst is immers iedere klacht in 
verband met de uitvoering van de Wet Ziekenfondsen (en de uitvoeringsbesluiten) te 
onderzoeken en er een passend gevolg aan te geven1546 Deze incidentele 
klachtenbehandelingsbevoegdheid verschaft de Controledienst een bijkomende vorm van 
algemeen wetmatigheidstoezicht, zij het op incidentele wijze. 

1161.Sanctioneringsbevoegdheid – Wanneer de Controledienst vaststelt dat een landsbond of 
ziekenfonds niet handelt overeenkomstig zijn statuten of de wet kan deze sanctionerend 
optreden. Naast het dwangtoezicht via een bijzondere commissaris, wat eveneens als een 
sanctie wordt gepercipieerd in de Wet Ziekenfondsen, kan een administratieve geldboete 

                                                
1539 Art. 53 Wet Ziekenfondsen. 
1540 Art. 52, 1° en 2° Wet Ziekenfondsen. 
1541 Art. 41 Wet Ziekenfondsen. 
1542 De statutaire bepalingen en hun wijzigingen worden slechts door de Controledienst goedgekeurd indien deze 
niet strijdig zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen en indien deze het financieel evenwicht van het 
ziekenfonds of van de landsbond of van de betrokken diensten niet in het gedrang brengen. De goedkeuring van 
de Controledienst houdt de erkenning van een nieuwe dienst in (art. 26 Wet Ziekenfondsen). 
1543 Art. 5 Wet Ziekenfondsen. 
1544 Art. 44 Wet Ziekenfondsen. 
1545 Art. 60, § 2 Wet Ziekenfondsen. 
1546 Art. 52 Wet Ziekenfondsen. 
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worden opgelegd, al dan niet na het verlopen van een termijn om de toestand te regulariseren. 
Eveneens kan de ‘machtiging’ worden ingetrokken.1547  

De Controledienst zal ook jaarlijks een verslag opmaken over de activiteiten en de toestand 
van de ziekenfondsen en van de landsbonden in België. Dit verslag wordt overgemaakt aan de 
bevoegde minister, het RIZIV en – via de minister – aan het parlement.1548 

1162.Adviesbevoegdheid – Op verzoek van de Minister of op eigen initiatief kan de 
Controledienst voorstellen formuleren betreffende de boekhouding en het financieel beheer 
van de ziekenfondsen en van de landsbonden. Daarnaast kunnen adviezen geformuleerd 
worden over alle materies die verband houden met de werking van de ziekenfondsen en van 
de landsbonden. 

Voor deze adviesverlenende functies werd bij de Controledienst een Technisch Comité 
ingesteld, waarin vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen een belangrijke plaats 
innemen.1549 Vooraleer de Controledienst advies verleent of richtlijnen opstelt, moet het 
advies van dit comité worden gevraagd; ook de minister kan adviezen vragen en het comité 
kan ook op eigen initiatief advies verlenen.1550 Het is wat bevreemdend dat binnen een 
toezichtsorgaan op de landsbonden en ziekenfondsen een technisch comité wordt opgericht 
waarin de meerderheid van de leden bestaat uit vertegenwoordigers van de gecontroleerde 
instellingen en dat zij op basis van het toezicht advies kunnen uitbrengen ten aanzien van de 
minister of de Controledienst; anderzijds worden op deze manier de stakeholders betrokken 
bij het toezichtsproces en worden zij zelf verplicht mee te werken aan structurele oplossingen 
voor problemen die bij het toezicht naar boven zijn gekomen. 

1163.Beroep – Tegen de beslissingen van de Controledienst of van de regering op advies van 
de Controledienst, kan een beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Een koninklijk 
besluit van 30 september 1992 heeft de bijzondere (versnelde) procedure1551 bepaald die voor 
deze beroepen geldt.1552 

 

                                                
1547 Art. 60 e.v. Wet Ziekenfondsen. 
1548 Art. 52 Wet Ziekenfondsen. 
1549 Een voorzitter, vijf leden voorgedragen door de landsbonden, een vertegenwoordiger van de Hulpkas voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, een vertegenwoordiger van de Kas der geneeskundige verzorging van de 
nationale maatschappij der Belgische spoorwegen, de administrateur-generaal van het RIZIV, twee personen 
door de minister aangeduid onder de ambtenaren van het RIZIV of van de FOD Sociale Zekerheid (art. 51 Wet 
Ziekenfondsen). 
1550 Art. 54-55 Wet Ziekenfondsen. 
1551 De vraag kan worden gesteld waarom andere beroepen bij de Raad van State, uitgaande van gewone burgers, 
niet even snel moeten worden behandeld (J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek 

Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 171). 
1552 art. 3-7 K.B. 30 september 1992 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad 
van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 68 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 10 november 1992. 
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iii. Overheidsaansprakelijkheid 

1164.Aangezien de bevoegde minister niet zelf of via geconcentreerde instellingen instaat 
voor de uitvoering van de sociale zekerheid kunnen fouten van deze instellingen niet 
rechtstreeks aan de voogdijminister worden aangerekend. Doordat privaatrechtelijke 
instellingen de sociale zekerheid uitvoeren en de wetgever bepaalt dat de minister toezicht 
dient uit te oefenen op deze instellingen, verengt de ministeriële politieke 
verantwoordelijkheid tot de wijze waarop zij het haar toevertrouwde toezicht uitoefent.1553 
Indien de wetgever geen toezicht voorziet, heeft de minister ook niet de bevoegdheid de 
uitvoeringsinstellingen te controleren en kan de minister dus ook niet politiek 
verantwoordelijk, noch aansprakelijk worden geacht. Ook indien de wetgever een zeer 
beperkt toezicht voorziet, kan de minister niet worden aangesproken door een gebrek aan 
toezicht, zolang het wettelijk voorziene toezicht zorgvuldig werd uitgevoerd. 

In welke mate kunnen tekortkomingen in de uitoefening van het toezicht door de bevoegde 
minister leiden tot de aansprakelijkheid van de overheid? Een belangrijk aspect bij de 
toepassing van het aansprakelijkheidsvraagstuk in dit kader is dat het meestal om een 
nalatigheid gaat vanwege de toezichthoudende overheid: de toezichthouder had moeten 
ingrijpen en heeft dit niet gedaan; hetgeen een moeilijk negatief foutbewijs impliceert. Het 
causaal verband tussen de fout van de (overheids)toezichthouder en de schade is daarenboven 
relatief gering, in elk geval in vergelijking met de bijdrage van degene die het 
schadeverwekkende onrechtmatig handelen in het leven heeft geroepen, de 
schadeverwekkende private socialezekerheidsinstelling.1554 De bewijsvoering zal in casu 
dermate zwaar zijn, dat dergelijke rechtszaken enkel denkbaar zijn bij een flagrante en 
overduidelijke tekortkoming in het staatstoezicht. 

 

iv. Schema 

1165.In onderstaande tabel wordt het omschreven toezicht voor elke toezichtsvorm eigen aan 
de overheidstaak, uitgevoerd door de Staat schematisch weergegeven. 

 

 

                                                
1553 K. RIMANQUE, “Ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair onderzoek”, in 
INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR STAATSTRECHT (ed.), De ministeriële verantwoordelijkheid, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 46. 
1554 L. WYNANT, “De aansprakelijkheid van overheidstoezichthouders”, R.W. 2003-04, 1563. 



 

Toezicht Toezichthouder Toezichtsvoorwerp Toezichtsgrond Toezichtskarakter  Sanctie 

Machtiging 

- Koning 
- voogdijminister 
- FOD Sociale Zekerheid 

- machtigingsvoorwaarden 
- machtigingsbehoud-
voorwaarden - wetmatigheid 

- a priori / idealiter ook a posteriori 
- beleidsmatig (inschakeling in 
beleidsuitvoering) 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel 

- opheffing 
- sectoraal 
bepaalde sancties 

Goedkeuring 
- Koning 
 

- goedkeuring van de 
statutenwijziging van de 
kinderbijslagfondsen - ? 

- a priori  
- preventief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- weigering van 
goedkeuring 

Ministerieel toezicht      

Kinderbijslagfonds 
- voogdijminister / FOD 
Sociale Zekerheid - boekhoudkundig toezicht 

- (boekhoudkundige) 
wetmatigheid  
- (boekhoudkundige) 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel op basis van de 
overgemaakte financiële en 
boekhoudkundige informatie - ? 

 - algemeen toezicht - sectorale wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel, maar niet regelmatig - ? 

Sociaal 
verzekeringsfonds 

- voogdijminister / FOD 
Sociale Zekerheid - boekhoudkundig toezicht 

- (boekhoudkundige) 
wetmatigheid 
- (boekhoudkundige) 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel op basis van de 
overgemaakte financiële en 
boekhoudkundige informatie 

- intrekken 
machtiging 
- geldboete 

  - algemeen toezicht - sectorale wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel, maar niet regelmatig 

- intrekken 
machtiging 
- geldboete 

  - bijzonder (dwang)toezicht 
- wettelijk 
inningspercentage 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- geldboete 
- aansprakelijk-
heid 

 - FOD Sociale Zekerheid 
- goedkeuringstoezicht op 
wijziging statuten - ? 

- a priori 
- preventief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel - niet goedkeuring 



 

Ziekenfondsen en 
landsbonden - Controledienst 

- verzekeringstechnisch 
toezicht 

- (verzekeringstechnische) 
wetmatigheid 
- solvabiliteit 

 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- opheffing 
erkenning dienst 
- commissaris 
afvaardigen 
- geldboete 

  - algemeen toezicht 

- wetmatigheid 
- naleven statuten 
- naleven mutualistische 
beginselen 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel, maar niet periodiek 

 
- intrekken 
machtiging 
- commissaris 
afvaardigen 
- geldboete 

  
- goedkeuring giften, mutatie, 
fusie, wijziging statuten 

- statuten: wetmatigheid en 
financiële opportuniteit 
- rest: geen rechtsgrond 
bepaald 

- a priori 
- preventief 
-eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel 

- weigering van 
goedkeuring 

  - klachtenbemiddeling - wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel ? 

 
- Controledienst  
- revisor 

- financieel/boekhoudkundig 
toezicht 

- (boekhoudkundige) 
wetmatigheid 
- (boekhoudkundige) 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- commissaris 
afvaardigen 
- geldboete 
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1166.Uit dit schema kan worden afgeleid dat er een gebrek aan eenvormigheid bestaat met 
betrekking tot het toezicht door de Staat. Het toezicht op de machtiging is afhankelijk van de 
machtigings(behoud)voorwaarden. Het goedkeuringstoezicht van de statuten gebeurt voor de 
non-profitinstellingen, met uitzondering van de uitbetalingsinstellingen, door drie 
verschillende instanties, waarbij enkel voor de landsbonden en ziekenfondsen een 
toezichtsgrond werd vastgesteld in de wetgeving. Het ministerieel toezicht is eveneens enkel 
van toepassing op deze drie privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen; hoewel het 
basisvoorwerp van dit ministerieel toezicht gelijk loopt, namelijk een algemeen en een 
boekhoudkundig toezicht, zijn er geen eenvormige gevolgen aan dit toezicht verbonden. Dit 
veroorzaakt intransparantie van het toezichtsproces en van de positie van de 
socialezekerheidsinstellingen. Bepaalde instellingen kunnen immers wel en andere niet 
worden gesanctioneerd wanneer zij de wet schenden. Het basistoezicht zou gelijklopend 
moeten zijn voor de vier types van privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen met een 
eenvormige toezichtsgrond en mogelijke sanctionering. Aanvullend kan in een bijzonder 
ministerieel toezicht worden voorzien dat eigen is aan het karakter van de betreffende 
socialezekerheidssector, zoals met betrekking tot het innen van bijdragen door een sociaal 
verzekeringsfonds en het aanvullende aanbod van ziekenfondsen en landsbonden. 
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b. Door de OISZ 

i. Algemeen 

 

 

1167.De OISZ die instaan voor het beheer van de sectoren waarin privaatrechtelijke 
instellingen betrokken zijn, hebben een toezichtsfunctie ten aanzien van deze 
privaatrechtelijke instellingen. Zij beschikken over ‘organen’ die belast zijn met toezicht en 
bemand zijn met sociale inspecteurs en sociale controleurs die het toezicht uitvoeren. De 
vorm waarin dit toezicht plaats vindt, varieert en wordt in de sectorale regelgeving vastgelegd. 
Verdere concretisering van de toezichtsvormen kan gebeuren in de bestuursovereenkomst 
tussen de OISZ en de Staat.  
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De privaatrechtelijke instellingen worden verplicht alle nuttige informatie te verschaffen aan 
de toezichthoudende OISZ.1555 

ii. Ten aanzien van de verschillende privaatrechtelijke instellingen 

Het RIZV 

1168.Het RIZIV staat in voor het toezicht op de ziekenfondsen en landsbonden met 
betrekking tot de strikte en goede toepassing van de verplichte ziekteverzekering. Dit ruime 
toezicht gebeurt voornamelijk via de dienst voor administratieve controle, waarvan het comité 
– dat de dienst de technische richtlijnen geeft1556 – is samengesteld uit een voorzitter en gelijk 
aantal vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers 
en van de ziekenfondsen en landsbonden.1557 De Controledienst doet mededeling aan de 
dienst voor administratieve controle van iedere schending van de bepalingen van de 
Ziekteverzekeringswet en van haar uitvoeringsbesluiten, die niet onder zijn controleopdracht 
valt maar in het kader van zijn wettelijke opdracht werd vastgesteld.1558 De 
Ziekteverzekeringswet spreekt over ‘administratieve controle’, wat verwarring kan 
veroorzaken. Het gaat om controle uitgeoefend door het RIZIV, een administratieve overheid, 
maar het gaat opnieuw niet om administratief of bestuurlijk toezicht, zoals ten aanzien van de 
OISZ het geval is, aangezien de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen geen 
gedecentraliseerde instellingen zijn. 

De dienst oefent specifiek toezicht uit hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de 
minister of een andere dienst van het RIZIV1559, van een ziekenfonds of landsbond.1560 
Daarnaast beschikt (de leidend ambtenaar van) deze dienst over een 
sanctioneringsbevoegdheid. Het comité kan administratieve geldboeten opleggen aan de 
ziekenfondsen of landsbonden bij het niet naleven van de wet. Beroep hiertegen is mogelijk 
bij de arbeidsrechtbank.1561 

1169.Vertegenwoordiging – De gecontroleerde ziekenfondsen en landsbonden zijn 
vertegenwoordigd in het comité dat het toezicht ten aanzien van deze instellingen organiseert. 
Is dit niet een belangenvermenging, een vorm van autocontrole, die geen bestaansreden heeft? 
Het RIZIV is immers een gespecialiseerde instelling, specifiek geënt op een segment van de 
sociale zekerheid, ondersteund met voldoende technische kennis. Bovendien wordt het RIZIV 
– net zoals de dienst voor administratieve controle – beheerd door de belangrijkste 
stakeholders binnen de sociale zekerheid, namelijk de werkgevers en de werknemers, 
waardoor bijkomende participatie overbodig is. Ook is in de andere socialezekerheidssectoren 

                                                
1555 Art. 163 Ziekteverzekeringswet; art. 26 Werkloosheidsbesluit; art. 140 en 144 Kinderbijslagwet 
Werknemers; art. 20, § 1, lid 4, c Sociaal Statuut Zelfstandigen en art. 88 Arbeidsongevallenwet. 
1556 Daarnaast beschikt het comité over onder meer adviesbevoegdheden ten aanzien van de voogdijminister 
bijvoorbeeld in verband met de reglementering betreffende de administratieve controle en de begroting van de 
administratiekosten van de dienst voor administratieve controle (art. 161 Ziekteverzekeringswet). 
1557 Een vertegenwoordiger van de Controledienst woont de vergaderingen van het comité met raadgevende stem 
bij; art. 159-161 Ziekteverzekeringswet. 
1558 Art. 52, 10° Wet Ziekenfondsen. 
1559 De dienst voor geneeskundige verzorging, de dienst voor uitkeringen, de dienst voor geneeskundige controle. 
1560 Art. 162 Ziekteverzekeringswet. 
1561 Art. 166 Ziekteverzekeringswet. 
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in de toezichtsorganen niet voorzien in een bijkomende participatie (bovenop het paritair 
beheer) door de stakeholders dan wel de gecontroleerde instellingen. 

De RVA 

1170.Artikel 26 van het Werkloosheidsbesluit bepaalt dat de uitbetalingsinstellingen de 
administratieve en boekhoudkundige onderrichtingen van de RVA moeten naleven. Daarnaast 
zijn (zowel het hoofdbestuur als de gewestelijke en lokale afdelingen van) de 
uitbetalingsinstellingen aan het rekenplichtig toezicht van de RVA onderworpen. Wat betreft 
toezicht wordt hier enkel over rekenplichtig toezicht gesproken; de onderrichtingen betreffen 
echter zowel het administratieve als het boekhoudkundige aspect. Het geven van 
onderrichtingen veronderstelt ook de mogelijkheid toezicht op deze aspecten uit te voeren, 
zowel a priori als voorwaarde om onderrichtingen te kunnen opstellen, als a posteriori om te 
kunnen nagaan of de onderrichtingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. De voor het toezicht 
van de erkende uitbetalingsinstellingen bevoegde ambtenaren worden door de administrateur-
generaal van de RVA onder de personeelsleden van de RVA aangeduid.1562  

1171. Er wordt verder geen specificatie van de toezichtsvormen gegeven in de regelgeving, 
ook niet in het uitvoeringsbesluit. Enkel artikel 16 van de bestuursovereenkomst 2006-08 
tussen de RVA en de Staat bevat een beperkte specificatie van het boekhoudkundig toezicht, 
namelijk dat de RVA in elke afdeling van de uitbetalingsinstellingen jaarlijks minimum vier 
controles op de boekhouding uitvoert. Over de ‘administratieve’ controle en de 
sanctioneringsbevoegdheid is niets terug te vinden. Dit is enerzijds logisch aangezien de 
uitbetalingsinstellingen slechts ‘uitbetalen’ en geen beslissingen omtrent het al dan niet 
toekennen van werkloosheidsuitkeringen nemen. Evenwel zou, op basis van de uitvoering van 
een taak van algemeen belang, het uitgangspunt van het toezicht een algemeen toezicht 
moeten zijn, natuurlijk beperkt tot de uitvoering van de werkloosheidsverzekering.  

1172.Het feit dat van ‘administratieve’ onderrichtingen wordt gesproken, kan opnieuw voor 
verwarring met het administratief toezicht vormen. Bovendien is onduidelijk wat met 
‘administratieve’ onderrichtingen bedoeld wordt; gaat het dan enkel om onderrichtingen 
betreffende de administratie van de uitbetalingsinstellingen of betreft het algemene 
onderrichtingen van de RVA? Naar analogie van het ‘administratief’ toezicht kunnen deze 
‘administratieve’ onderrichtingen worden geïnterpreteerd als algemene onderrichtingen met 
betrekking tot de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. Via een dergelijke ruime 
interpretatie van ‘administratieve onderrichtingen’ kan de naleving van de 
werkloosheidsregelementering onder het toezicht van de RVA worden gebracht, zonder dat 
hierdoor aan de zelfstandigheid van de uitbetalingsinstellingen wordt geraakt. 

                                                
1562 De met het toezicht belaste ambtenaren moeten bij elk toezichtbezoek, ten behoeve van de administrateur-
generaal van de RVA, een verslag opmaken waarin zij de vaststellingen meedelen waartoe hun toezicht 
aanleiding gaf. Ingeval het verslag opmerkingen of suggesties bevat die voor de betrokken uitbetalingsinstelling 
nuttig kunnen zijn, worden deze haar ter kennis gebracht. J. KIEKENS, “De uitbetalingsinstellingen in de 
werkloosheidsverzekering”, R.W. 1995, 732-733. 



 554 

De RKW 

1173.Ook het toezicht van de RKW is slechts algemeen en zeer beperkt omschreven in de 
wetgeving1563, zonder specificatie van de toezichtsvormen of de gevolgen die aan dit toezicht 
kunnen worden verbonden.1564 Het toezicht door de RKW kan onder meer worden afgeleid uit 
de verplichting voor de kinderbijslagfondsen periodiek bepaalde documenten aan de RKW te 
overhandigen. Zo bezorgen de kinderbijslagfondsen de RKW jaarlijks de jaarrekening en de 
balans van deze rekening, elk kwartaal een verslag over de ‘bedrijvigheid’1565, elk trimester 
een staat omtrent het door haar uitgevoerde toezicht, zowel op haar aangeslotenen als op de 
door haar bediende werknemers.1566 Van een goede wetgever zou hier verwacht mogen 
worden dat beide ‘verslagen’ op hetzelfde moment (geïntegreerd) aan de RKW worden 
overhandigd en over eenzelfde periode lopen. Aangenomen kan worden dat het opnieuw om 
de algemene opdracht van administratief en financieel toezicht gaat; dit wordt ook zo in de 
bestuursovereenkomst opgenomen: “als regulator van het kinderbijslagstelsel oefent de RKW 
toezicht uit op de kwaliteit van het beheer van de kinderbijslagfondsen, wat toelaat de 
kwaliteit van de dienstverlening aan de gezinnen te bewaken, toezicht te houden op de 
financiële stromen en door de responsabilisering van de kinderbijslagfondsen stimulansen te 
geven ter optimalisering van de efficiëntie en de effectiviteit van het stelsel”.1567 

De bestuursovereenkomst vormt dan wel een voldoende basis om het toezicht uit te voeren – 
al blijft de vraag of het kinderbijslagfonds zich als derde partij dient te onderwerpen aan dit 
contractueel overeengekomen toezicht –, de Kinderbijslagwet Werknemers lijkt dit niet te 
zijn. Een bijzonder toezicht dient expliciet te worden omschreven in de wetgeving; in de 
Kinderbijslagwet Werknemers kan via het samenlezen van de bepalingen omtrent het 
toezicht, worden verondersteld dat aan de RKW een algemene en boekhoudkundige 
toezichtstaak toekomt, wat niet volstaat als wettelijke basis hiertoe. 

Daarnaast voert de RKW een specifiek toezicht in het kader van de toekenning van de 
administratiekosten aan de kinderbijslagfondsen.1568 Aan de hand van in een koninklijk 
besluit bepaalde toezichtsgronden, zal het beheerscomité van de RKW de evaluatie van de 
wijze waarop elk kinderbijslagsfonds zijn wettelijke opdrachten uitvoert, opmaken. Het gaat 
om algemeen toezicht (toepassing van de vigerende regelgeving) en boekhoudkundig 
toezicht.1569 Via het (gemoderniseerde en kwaliteitsgerichte) toezicht van de RKW op de 

                                                
1563 Art. 148 en 152 Kinderbijslagwet Werknemers. 
1564 Wel bestaat nog een M.B. van 1 september 1960 dat instaat voor de samenwerking op vlak van controle 
tussen ‘het ministerie’, de RKW en de RSVZ. Aan dit K.B. dat nog gestoeld is op zowel de oude benamingen als 
verouderde principes, lijkt geen uitvoering meer gegeven te zijn. K.B. 1 september 1960 tot inrichting van de 
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor zelfstandigen, 
B.S. 9 september 1960.  
1565 Art. 140 Kinderbijslagwet Werknemers. 
1566 Art. 141 Kinderbijslagwet Werknemers. 
1567 Tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, B.S. 22 september 
2006. 
1568 Art. 6 K.B. 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de 
kinderbijslagfondsen, B.S. 8 juli 1999. 
1569 Het financieel toezicht is vereenvoudigd door het nieuwe boekhoudplan dat het verouderde en niet meer met 
de nieuwe VZW-wet in overeenstemming zijnde oude boekhoudplan voor kinderbijslagfondsen heeft vervangen 
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kinderbijslagfondsen is het mogelijk om op jaarbasis de kwaliteit van de beheersprestaties van 
elk betalingspunt te meten en om een kwaliteitsindicator uit te werken die een objectieve 
weergave is van de resultaten van de kwaliteitsmeting.1570 

Het RSVZ 

1174.Dat het RSVZ toezicht uitoefent op de sociale verzekeringsfondsen moet worden 
afgeleid uit de bepalingen betreffende de verplichte informatiestroom van de sociale 
verzekeringsfondsen naar het RSVZ1571 en uit artikel 20 Sociaal Statuut Zelfstandigen dat 
bepaalt dat de voogdijminister een beroep kan doen op de medewerking van het RSVZ bij de 
uitoefening van het toezicht. Ook in de bestuursovereenkomst wordt gesproken over de 
toezichtsbevoegdheid ten aanzien van de zelfstandigen, dan wel ten aanzien van de sociale 
verzekeringsfondsen, maar enkel met betrekking tot het doorstorten van de geïnde bijdragen.  

Wel heeft het RSVZ de bevoegdheid onderrichtingen te geven1572, wat opnieuw een a priori 

en a posteriori toezicht veronderstelt. Alleen wordt in casu de sanctionering bij niet naleving 
van deze onderrichtingen aan de FOD toegekend1573, wat impliceert dat deze ook het a 

posteriori toezicht verricht. Opnieuw ontbreekt hier een voldoende wettelijke basis om een 
bijzonder toezicht op te laten steunen. 

Het FAO 

1175.Het Fonds voor Arbeidsongevallen staat in voor het (sociale) toezicht met betrekking tot 
de uitvoering van de arbeidsongevallenreglementering ten opzichte van de 
arbeidsongevallenverzekeraars1574 en dit ongeacht de nationaliteit van de marktspeler. Ook na 
de veroordeling van België door het Hof van Justitie blijft het FAO bevoegd voor de 
socialezekerheidstechnische en medische controle omtrent de meer inhoudelijke aspecten van 
de arbeidsongevallenprestaties. Het toezicht door het FAO op zowel Belgische 
arbeidsongevallenverzekeraars als arbeidsongevallenverzekeraars uit een andere lidstaat is 
niet in strijd met het Europees recht aangezien het om ‘sociale bepalingen’ gaat, zoals bepaald 
in artikel 55 van de derde Schadeverzekeringsrichtlijn.1575 

1176.Sociale bepalingen – Verzekeringsondernemingen gevestigd in een EU lidstaat, mogen 
vrij de verzekeringen uitvoeren op het gehele grondgebied van de EU vanaf het moment dat 
                                                                                                                                                   
en door een nieuwe financiële rapportering (Omzendbrief RKW, nr. CO1358, 9 juni 2006, 
http://www.rkw.be/Nl/Documentation/Events/News/Actu_jurid_news_89_01.pdf). 
1570 B. DEROOST, H. MEURISSE, D. RENAULD en K. VELLE, De missie en de doeltreffendheid van de 

controlediensten van de Federale Overheid, Brussel, PUMP, 2003, 49, 
http://soc.kuleuven.be/io/pmpucl/advies/160126_adviesMI.pdf. 
1571 Art. 20, § 1, c Sociaal Statuut Zelfstandigen; art. 23bis Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
1572 Art. 20, § 2ter, lid 2, 1 ° Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
1573 Art. 20, § 2ter Sociaal Statuut Zelfstandigen. 
1574 Art. 58, § 1, 9° en 87 Arbeidsongevallenwet. 
1575 “De Lid-Staten kunnen van de verzekeringsondernemingen die op hun grondgebied voor eigen risico de 
verplichte arbeidsongevallenverzekering uitoefenen, verlangen dat zij de specifieke voorschriften naleven die in 
hun nationale wetgeving ten aanzien van deze verzekering zijn opgenomen, met uitzondering van de bepalingen 
inzake het financieel toezicht, die onder de uitsluitende bevoegdheid van de Lid-Staat van herkomst vallen” 
(richtl. 92/49/EEG 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van 
de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG (derde richtlijn schadeverzekering)). 
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deze een toelating hebben in het land van oorsprong (vestiging). Er mag dan geen bijkomend 
toezicht worden geëist door het land waarin de diensten worden aangeboden (single licence). 
De financiële controle op deze verzekeringsondernemingen, komt dan ook toe aan de 
bevoegde autoriteit van het land waar de zetel van de verzekeringsonderneming zich bevindt 
(Home Country Control). Voor ‘sociale controle’ bestaat een uitzondering op het home 

country control principe. De ‘sociale controle’ mag bijkomend worden opgelegd door het land 
waarin de activiteiten worden uitgeoefend. Het gaat dan om alle bepalingen die de relaties 
regelen tussen de verzekeraar en het slachtoffer, zoals de eenvormige schadevergoeding, de 
organisatie van het medisch toezicht, de termijnen waarbinnen de slachtoffers vergoed moeten 
worden… Daarnaast worden deze verzekeringsondernemingen uit andere EU-lidstaten ook 
onderworpen aan het toezicht voortvloeiend uit de algemene socialezekerheidsverplichtingen, 
die ook voor de Belgische socialezekerheidsuitvoeringsinstellingen gelden, zoals deze 
opgenomen in de Wet Handvest Sociaal Verzekerde, het Globaal beheer van de sociale 
zekerheid, de Wet Openbaarheid Bestuur...  

1177.Vertegenwoordiger – Voor de verzekeringsondernemingen die in België activiteiten in 
vrije dienstverrichting uitoefenen, geldt dat zij in België moeten beschikken over een 
permanente vertegenwoordiger. Deze figuur werd reeds gebruikt in de (verplichte) 
aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. Bedoeling is dat deze persoon het 
aanspreekpunt kan zijn voor het FAO.1576 Ook deze vereiste binnen het toezicht is een 
toegelaten regeling; het betreft immers geen voorafgaandelijke voorwaarde opgelegd aan de 
verzekeringsondernemingen die de Belgische arbeidsongevallenverzekering wensen uit te 
voeren. 

1178.Sanctioneringsbevoegdheid – Het FAO heeft een sanctioneringsbevoegdheid ten aanzien 
van de arbeidsongevallenverzekeraars die de wet niet naleven. De sociale inspecteurs van het 
FAO kunnen, wanneer zij vaststellen dat een verzekeringsonderneming niet werkt 
overeenkomstig de wet of dat haar administratieve organisatie of haar interne controle 
ernstige leemten vertoont, een termijn bepalen waarbinnen de vastgestelde toestand dient te 
worden verholpen. Indien, na deze termijn, de toestand niet is verholpen, kan het 
beheerscomité van het FAO (nadat de verzekeringsonderneming werd gehoord) de 
vastgestelde toestand in het Belgisch Staatsblad bekend maken, de CBFA vragen maatregelen 
in het kader van (artikel 26, § 4 van) de Controlewet Verzekeringen te nemen, zoals het 
aanstellen van een bijzondere commissaris of een administratieve geldboete opleggen.1577 

iii. Schema 

1179.In onderstaande tabel worden het omschreven toezicht voor elke toezichtsvorm eigen 
aan de overheidstaak, uitgevoerd door de OISZ schematisch weergegeven. 

 

                                                
1576 Het dossier voor de CBFA moet in dit geval ook de naam en het adres van de vertegenwoordiger die belast is 
met de regeling van de schadegevallen. 
1577 Art. 91-92 Arbeidsongevallenwet. 



 

Toezicht Toezichthouder Toezichtsvoorwerp Toezichtsgrond Toezichtskarakter  Sanctie 

Toezicht OISZ      

Ziekenfonds 
- RIZIV (dienst voor 
administratieve controle) - algemeen toezicht - wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- extern incidenteel, idealiter intern 
structureel - geldboete 

Uitbetalingsinstelling - RVA - algemeen toezicht - wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel ? 

  - boekhoudkundig toezicht 

- (boekhoudkundige) 
wetmatigheid 
- (boekhoudkundige) 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel ? 

Kinderbijslagfonds - RKW - algemeen toezicht - wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel ? 

  - boekhoudkundig toezicht 

- (boekhoudkundige) 
wetmatigheid 
- (boekhoudkundige) 
correctheid  

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel ? 

  - kwaliteitstoezicht - criteria in KB 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel ? 

Sociaal 
verzekeringsfonds - RSVZ - algemeen toezicht  

- onderrichtingen 
- wetmatigheid? 

- a priori 
- preventief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel ? 

  
- toezicht ter ondersteuning 
van de FOD - zie FOD - zie FOD  ? 

Arbeidsongevallen-
verzekeraar - FAO - algemeen sociaal toezicht - wetmatigheid  

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- bekendmaking 
van de problemen 
- dwangtoezicht 
aan CBFA vragen 



 558 

1180.Besluit – Het toezicht door de OISZ omvat een algemeen wetmatigheidstoezicht op de 
uitvoering van de socialezekerheidstaak door de privaatrechtelijke instellingen, eventueel 
aangevuld met een boekhoudkundig toezicht. Voor het RSVZ werd bepaald dat het kan 
worden ingeschakeld door de minister/FOD om in toezicht te voorzien. Een dergelijke 
samenwerking lijkt evident, maar moet voor alle OISZ worden geëxpliciteerd. Het gebrek aan 
sanctioneringsmogelijkheid kan worden opgelost door een samenwerking tussen de OISZ en 
de minister; bij gebreken in de uitvoering door een privaatrechtelijke instelling kan de OISZ 
zijn toezichtsresultaten doorgeven aan de minister die dan een in de wet bepaalde sanctie kan 
opleggen. 

c. Door andere instanties 

1181.Ten slotte wordt toezicht eigen aan de overheidstaak uitgevoerd door drie specifieke 
instellingen: de landsbond, de CBFA en de federale ombudsdienst. De landsbond zorgt voor 
een sectoraal toezicht ten aanzien van de ziekenfondsen. De CBFA heeft een algemene 
opdracht ten aanzien van instellingen die een opdracht vervullen in de bank, financie- of 
assurantiesector en zal dus ook een toezichtsbevoegdheid hebben ten aanzien van de 
arbeidsongevallenverzekeraars. De federale ombudsmannen hebben een veralgemeende 
functie ten aanzien van de federale administratieve overheden, waaronder ook de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen vallen. 

i. De landsbond 

1182.De landsbond heeft een toezichtsfunctie ten aanzien van de aangesloten ziekenfondsen. 
De landsbonden zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die hen 
krachtens de Ziekteverzekeringswet zijn opgelegd. Zij kunnen aan de bij hen aangesloten 
ziekenfondsen toelating geven bepaalde taken, opgenomen in de Ziekteverzekeringswet, uit te 
voeren. Het gaat de jure om een machtiging van de ziekenfondsen door de landsbond om 
bepaalde taken uit te voeren en bepaalde diensten te leveren. De landsbond als 
eindverantwoordelijke voor de aangesloten ziekenfondsen kan zelf de voorwaarden opstellen 
(en wijzigen) waaraan een ziekenfonds dient te voldoen om gemachtigd (de wet spreekt van 
toegelaten) te worden een bepaalde dienst uit te voeren. De raad van bestuur van de landsbond 
kan de machtiging weigeren1578 en een gegeven machtiging intrekken indien het ziekenfonds 
de voorwaarden waaronder de machtiging is gegeven, niet respecteert. De landsbonden 
worden dus ‘gemachtigd’ door de Staat; de ziekenfondsen aangesloten bij de landsbond 
hebben dan weer een soort machtiging van de landsbond nodig om bepaalde activiteiten uit te 
oefenen.1579 Ook hier kan de aandacht erop worden gevestigd dat dit noodzakelijkerwijze 
verbonden dient te zijn met een a priori toezicht en met een periodiek a posteriori toezicht. 
Het is de taak van de eindverantwoordelijke landsbond hiervoor te zorgen; de wetgever heeft 
hier niet in voorzien.1580 

                                                
1578 Deze beslissing waarbij de toelating wordt geweigerd of ingetrokken, moet worden gemotiveerd. Het 
ziekenfonds kan tegen voormelde beslissingen in beroep gaan bij de minister binnen vijftien kalenderdagen 
volgend op de betekening ervan. De minister beslist, op eensluidend advies van de Controledienst, binnen dertig 
kalenderdagen volgend op het beroep. 
1579 Art 7, § 1 Wet Ziekenfondsen. 
1580 De Controlewet Verzekeringen sluit (het aanvullend aanbod van) de ziekenfondsen immers uit van het 
toepassingsgebied (art. 12, § 2 Controlewet Verzekeringen). Dit is enkel het geval voor zover het aanvullend 
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1183.Daarnaast beschikt de landsbond over twee vormen van dwangtoezicht. De landsbond 
kan een ziekenfonds verplichten een ‘toestand’ te regulariseren binnen een bepaalde termijn. 
De landsbond kan met andere woorden ten aanzien van een ziekenfonds dat niet handelt 
volgens de statutaire doelstellingen, de verplichtingen opgelegd door de sectorale regelgeving 
of de toelatingsvoorwaarden, bepaalde dwangmaatregelen treffen. Indien het ziekenfonds niet 
overgaat tot regularisatie binnen de vooropgestelde termijn kan de landsbond de uitoefening 
door het ziekenfonds schorsen en deze in zijn plaats uitoefenen gedurende een welbepaalde en 
hernieuwbare periode.1581  

De landsbond heeft ook de mogelijkheid dwangtoezicht uit te oefenen op deze ziekenfondsen 
waarvoor de Controledienst een termijn heeft opgelegd om een toestand waarin een 
ziekenfonds de sectorale regelgeving – met inbegrip van de boekhoudkundige bepalingen – 
niet (correct) naleeft, te regulariseren. Indien de Controledienst een ziekenfonds een termijn 
toekent om een toestand te regulariseren, stelt hij de landsbond waarbij het ziekenfonds is 
aangesloten, hiervan in kennis. De landsbond kan dan beslissen de uitoefening van de 
bevoegdheden van het ziekenfonds te schorsen en deze in zijn plaats uit te oefenen gedurende 
een bepaalde periode, om de regularisatie door te voeren.1582 

1184.Kwalificatie toezicht – De kwalificatie van het toezicht door de landsbond ten aanzien 
van de ziekenfondsen is niet eenduidig. Enerzijds kan worden gewezen op de organieke 
verbondenheid tussen de landsbonden en de hierbij aangesloten ziekenfondsen (de vroegere 
verbonden) en de bevoegdheid van de landsbonden om een aantal diensten ten aanzien van de 
aangeslotenen van de ziekenfondsen op het niveau van de landsbonden (centraal) te 
organiseren. De uitvoering van de ziekteverzekering door een ziekenfonds kan dan vergeleken 
worden met de decentralisatie van de uitvoerende macht, al zijn de ziekenfondsen slechts 
gemachtigd en niet opgericht door de landsbonden. Het toezicht van de landsbond kan dan 
terecht als ‘vergelijkbaar’ met het bestuurlijk toezicht worden beschouwd. 

De organieke verbondenheid is ook terug te vinden in de samenstelling van de algemene 
vergadering van de landsbonden; deze bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten 
ziekenfondsen. Het toezicht door de landsbonden op de uitvoering van de ziekteverzekering 
door de ziekenfondsen zou dan als een vorm van intern toezicht gekwalificeerd kunnen 
worden1583, of minstens een toezicht door de betrokkenen (stakeholdertoezicht) maar dan wel 
op formele wijze. Ook de wetgever spreekt van ‘intern’ toezicht, al lijkt hiermee eerder 

                                                                                                                                                   
aanbod een accessorium vormt van het hoofdaanbod, namelijk de uitvoering van de ziekteverzekering en 
gekenmerkt wordt door de solidariteit eigen aan het mutualistisch streefdoel. Het toezicht opgelegd door de Wet 
Ziekenfondsen is veel beperkter dan dat voorzien in de Controlewet Verzekeringen; zo is er geen sprake van een 
minimumkapitaal, solvabiliteitsmarges, waarborgfondsen en technische reserves, behalve dan de beperkte 
financiële waarborg door de landsbond voor bepaalde aanvullende diensten van ziekenfondsen (art. 28, § 3 Wet 
Ziekenfondsen). Dit kan enerzijds vragen oproepen omtrent de gelijke behandeling van verzekeraars, maar 
anderzijds zou de onderwerping aan de Controlewet Verzekeringen inhouden dat nog een bijkomende 
toezichtsvorm wordt ingesteld ten aanzien van de ziekenfondsen en landsbonden (P. SABBE, K. VERRETH en 
G. GESQUIERE, “Het Arbitragehof en het werkterrein van de ziekenfondsen”, in R. DILLEMANS (ed.), De 

sociale zekerheid herdacht, Gent, Mys & Breesch, 1992, 127). 
1581 Art. 7, § 3 Wet Ziekenfondsen. 
1582 Art. 60ter Wet Ziekenfondsen. 
1583 M. JUSTAERT en A. VANDEN BUSCHE, “De nieuwe wet betreffende de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen”, in LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (ed.), De 

mutualiteit vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 62. 
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verwezen te worden naar een technische toezichtsvorm binnen de (uitvoering van de) 
ziekteverzekering. Een dergelijk incorrect woordgebruik zorgt voor een gebrek aan 
transparantie binnen de wetgeving. 

Aan de andere kant heeft elk ziekenfonds een eigen rechtspersoonlijkheid en is niet voor elke 
dienstverlening de machtiging van de landsbond noodzakelijk. Van een volledige 
verbondenheid, dan wel een vergelijkbare decentralisatievorm kan dus geen sprake zijn, in elk 
geval niet met betrekking tot de niet-gemachtigde dienstverlening. Eigen aan decentralisering 
is bovendien dat de minister enkel politiek verantwoordelijk is voor het goed uitvoeren van 
het bestuurlijk toezicht, zoals dat in de wetgeving is voorzien. In casu is de landsbond 
verantwoordelijk voor de dienstverlening waarvoor de machtiging werd verleend, ongeacht of 
er een deugdelijk toezicht werd uitgevoerd en ongeacht het toezichtskader dat de wetgever 
heeft voorzien. Deze verantwoordelijkheid van de landsbonden op grond van de machtiging 
van de ziekenfondsen is dus ruimer dan de overheidsverantwoordelijkheid op grond van de 
machtiging van bepaalde privaatrechtelijke instellingen tot uitvoering van de sociale 
zekerheid. 

De (gemakkelijkheids)oplossing kan worden gevonden in de kwalificatie van dit toezicht als 
een bijzonder dan wel een sui generis toezicht eigen aan de sui generis rechtspersoon van de 
ziekenfondsen en de landsbonden, maar dan toch een sui generis toezicht dat erg aansluit bij 
het bestuurlijk toezicht, het intern toezicht en het stakeholdertoezicht. 

ii. De CBFA 

1185.In de arbeidsongevallenverzekering, is er naast het bijzondere toezicht inherent aan de 
marktwerking1584, eveneens een bijkomend toezicht, namelijk het toezicht door de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). De CBFA is in 2004 ontstaan uit de 
fusie tussen de in 1935 opgerichte Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de in 1975 
opgerichte Controledienst voor de Verzekeringen.  

De CBFA oefent het financieel en prudentieel toezicht op de Belgische 
arbeidsongevallenverzekeraars uit, alsook op de verzekeringsondernemingen uit andere 
landen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is buiten de Europese Economische 
Ruimte. De solvabiliteit en de rendabiliteit van de verzekeraars wordt hierbij gecontroleerd, 
met bijzondere aandacht voor de vorming van de technische voorzieningen en de 
dekkingsactiva voor die voorzieningen, die de verplichtingen van de verzekeraars ten aanzien 
van de sociaal verzekerden moeten waarborgen. De CBFA stelt bij aanvang van de 
activiteiten een bedrijfsrevisor aan die de titel krijgt van erkend commissaris, alsook een 
accountant en een compliance officer. Deze voeren hun opdracht van toezicht op de goede 
werking van de socialezekerheidsinstelling uit onder toezicht van de CBFA.1585 

De sanctie is het niet verlenen dan wel het vernietigen van de toelating om een 
verzekeringsdienst aan te bieden.1586 Daarnaast beschikt de CBFA over een uitgebreid 
verzekeringsrechtelijk sanctieapparaat.1587 
                                                
1584 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Het borgen van publiek belang, ’s-
Gravenhage, Sdu, 2000, 82, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2545. 
1585 Art. 38-40 Controlewet Verzekeringen. 
1586 Art. 3-13 Controlewet Verzekeringen. 
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1186.Voor licensed buitenlandse arbeidsongevallenverzekeraars komt de financiële controle 
op deze verzekeringsondernemingen toe aan de bevoegde autoriteit van het land waar de zetel 
van de verzekeringsonderneming zich bevindt (home Country Control principe). Een 
specifieke eis waaraan de verzekeringsondernemingen die in België een bijkantoor openen of 
in België activiteiten in vrije dienstverrichting uitoefenen, zullen moeten voldoen is dat de 
bevoegde autoriteiten van de herkomststaat aan de CBFA een dossier overmaakt dat bepaalde 
gegevens bevat zoals: 

- een attest met een opsomming van de (verzekerings)takken die de onderneming 
gemachtigd is te beoefenen, 

- een attest waarbij bevestigd wordt dat de onderneming over de 
minimumsolvabiliteitsmarge beschikt, 

- het programma van werkzaamheden waarin de aard van de voorgenomen 
verrichtingen en de organisatiestructuur van het bijkantoor worden beschreven,  

- het bewijs dat het FAO in kennis werd gesteld van de beoogde activiteit, 
- het bewijs dat aan het FAO een verklaring werd bezorgd, waaruit blijkt dat de 

verzekeringsonderneming op het eerste verzoek van het FAO een bankgarantie zal 
vestigen met het oog op de schadeloosstelling van de arbeidsongevallen, wanneer de 
verzekeringsonderneming in gebreke is gebleven.1588 

Dit is geen bijkomende eis die de dienstverlening van verzekeraars uit andere lidstaten 
belemmert, maar wel een garantie dat eens deze verzekeraars de Belgische sociale zekerheid 
uitvoeren aan een aantal minimumvoorwaarden is voldaan. Ontbreekt een dergelijk attest, dan 
zal de CBFA het controleorgaan van de lidstaat waarin de verzekeraar zijn zetel heeft, moeten 
aanspreken. 

iii. De federale ombudsmannen 

1187.Net zoals geldt voor de OISZ, is ook ten aanzien van de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen de Wet Federale Ombudsmannen van toepassing.1589 Concreet 
hebben de federale ombudsmannen als taak het onderzoeken van klachten over de werking 
van de federale administratieve overheden, het instellen van een onderzoek op verzoek van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers naar de werking van de aangeduide federale diensten en 
het geven van aanbevelingen en het uitbrengen van verslag op basis van bevindingen gedaan 
bij de uitvoering van de opdrachten.1590  

                                                                                                                                                   
1587 Art. 70 en 72 Wet 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, 
B.S. 4 september 2002. 
1588 Art. 67-68 Controlewet Verzekeringen; art. 60 Arbeidsongevallenwet; De wetgever voorziet in de 
mogelijkheid dat er tussen het FAO en de CBFA een protocol wordt gesloten om de toezichtsprincipes nader in 
te vullen. Op die manier kunnen beide controle-instanties afspraken maken over de wijze waarop zij controle 
zullen uitoefenen en de uitwisseling van informatie. Dit protocol werd gesloten op 18 februari 2002 en in een 
gemeenschappelijke omzendbrief van 25 maart 2002 aan de verzekeringsondernemingen ter kennis gebracht (J. 
HUYS, “Arbeidsongevallen: wetgeving”, in J. PUT, D. SIMOENS en E. ANKAERT (eds.), Ontwikkelingen van 

de sociale zekerheid 2001-2006, Brugge die keure, 2006, 432-433). 
1589 Met uitzondering van de administratieve overheden die door een bijzondere wettelijke bepaling met een 
eigen ombudsman zijn begiftigd zoals de Ombudsdienst Pensioenen (J. PUT, Administratieve sancties in het 

socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1998, 207-208). 
1590 Art. 1 Wet Federale Ombudsmannen; G. BOUCKAERT en A. WAUTERS, Moderniseringsinitiatieven 

binnen de federale overheid, Leuven, Instituut voor de overheid, 2004, 15. 



 

Toezicht Toezichthouder Toezichtsvoorwerp Toezichtsgrond Toezichtskarakter  Sanctie 

Toezicht andere instanties     

Ziekenfondsen - landsbond - machtiging - voorwaarden landsbond 

- a priori 
- preventief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- Weigering 
machtiging 
 

    

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel, maar niet periodiek? 

- opheffing 
machtiging 

  - algemeen (dwang)toezicht 
- schending wet, statuten, 
goedkeuringsvoorwaarden 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel - dwangvormen 

  
- bijzonder (dwang)toezicht na 
maatregel controledienst 

- wetmatigheid 
- boekhoudkundige correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel - dwangvormen 

Arbeidsongevallen-
verzekeraars - CBFA - financieel en prudentieel toezicht 

- solvabiliteit 
- rendabiliteit 
- verzekeringsrechtelijke 
garanties 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen (verzekeringsrechtelijk) 
- structureel 

- weigering of 
intrekking toelating 
- verzekerings-
rechtelijke sanctie-
mogelijkheden 

Arbeidsongevallen-
verzekeraars met 
zetel in EU lidstaat - CBFA - toezicht op formaliteiten - afleveren attesten 

- a priori 
- preventief 
- algemeen (verzekeringsrechtelijk) 
- structureel 

- Opschorting 
uitvoering 
Belgische 
arbeidsongevallen-
verzekering 

- onderzoek op vraag Kamer 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori 
- preventief / repressief 
- algemeen  
- incidenteel / 

Ombudstoezicht - ombudsmannen - klachten 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori  
- bemiddelend 
- algemeen  
- incidenteel  / 
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d. Intern toezicht 

1188.Sui generis – Het intern toezicht wordt normaliter gevoerd op initiatief van de instelling. 
De wetgever heeft echter het intern toezicht opgelegd aan de ziekenfondsen en landsbonden 
en – in zeer beperkte mate – aan de uitbetalingsinstellingen. 

1189.Uitbetalingsinstellingen – De interne boekhoudkundige Controledienst van de 
uitbetalingsinstelling oefent toezicht uit op de correcte toepassing van de bepalingen van het 
ministerieel besluit betreffende de boekhouding van de uitbetalingsinstellingen.1591 Het valt 
aan te nemen dat voor elke privaatrechtelijke instelling, ongeacht de uitvoering van een taak 
van algemeen belang, er een vorm van toezicht is op de gevoerde boekhouding en het 
financiële beheer, ongeacht of het gaat om een intern toezicht dan wel een interne audit. Toch 
is dit enkel expliciet bepaald voor de uitbetalingsinstellingen en de landsbonden en 
ziekenfondsen. Aangezien deze instellingen sui generis instellingen zijn, zijn de 
toezichtsregels van het verenigings- dan wel het vennootschapsrecht immers niet van 
toepassing op hen. 

1190.Landsbonden/ziekenfondsen – Het interne toezicht in het kader van de uitvoering van de 
sociale zekerheid door landsbonden en ziekenfondsen heeft in de wetgeving een belangrijke 
plaats gekregen. Artikel 31 Wet Ziekenfondsen verplicht elke landsbond te beschikken over 
een systeem van interne controle en interne audit dat betrekking heeft op zowel het geheel van 
zijn activiteiten, als op deze van de aangesloten ziekenfondsen. Het interne toezicht wordt 
gespecificeerd bij koninklijk besluit als “een geheel van maatregelen, geïntegreerd in de 
operationele en functionele processen met het oog op het verzekeren van het juiste verloop 
van alle activiteiten van een landsbond van ziekenfondsen of van een ziekenfonds, dat toelaat 
zich te verzekeren van een adequate kennis en beheersing van de risico’s, de integriteit en de 
betrouwbaarheid van de financiële en beheersinformatie, van de naleving van de wetten en 
hun uitvoeringsbesluiten, alsmede van de veiligheid van de activa en de naleving van de 
rechten van de leden”.1592 De raad van bestuur van de landsbond is de eindverantwoordelijke 
voor dit interne toezicht; de organisatie van dit toezicht wordt overgelaten aan de uitvoerende 
directie van de landsbonden.1593 De wetgever heeft voor wat het interne toezicht betreft geen 
onderscheid gemaakt tussen de activiteiten in de uitvoering van de wettelijke 
ziekteverzekering en deze in de uitvoering van het aanvullende aanbod. Zoals hierboven 
aangegeven, gaat het de jure niet om een intern toezicht, toch niet indien dit toezicht 
georganiseerd door de landsbond de activiteiten van de aangesloten ziekenfondsen betreft. 
Het betreft een toezicht door de eindverantwoordelijke landsbond die een van het betreffende 
ziekenfonds onderscheiden rechtspersoonlijkheid heeft. 

                                                
1591 M.B. 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende 
uitbetalingsinstellingen, B.S. 7 februari 1996. 
1592 K.B. 14 juni 2002 tot uitvoering van artikel 31, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 26 juni 2002. 
1593 Omzendbrief 06/13 van 20 oktober 2006; principes waaraan het systeem van interne controle en interne audit 
moet beantwoorden. Toepassing van artikel 31, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990, 
http://users.skynet.be/ocm.cdz/hoofdframe-n.htm. 
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1191.Interne audit is dan “een systeem van evaluatie van de goede werking, de 
doeltreffendheid en de efficiëntie van de interne controle”.1594 Via een omzendbrief werd 
bepaald dat elke landsbond voorziet in een auditcomité dat de raad van bestuur bijstaat. Het 
auditcomité bevordert de communicatie tussen de leden van de raad van bestuur, de effectieve 
directie, de interne toezichtsdienst en de erkende revisor; de verdere taken van dit auditcomité 
worden bepaald door de raad van bestuur. Dit auditcomité is samengesteld uit zes tot 
maximum tien leden, waarvan er drie tot de raad van bestuur van de landsbond behoren en 
geen enkele verantwoordelijkheid dragen in het dagelijks beheer van deze landsbond of de 
ziekenfondsen ervan, en waarvan de andere leden afgevaardigden zijn van de effectieve 
directie of van de operationele directies van de landsbond, waaronder inzonderheid de 
financieel directeur. De revisor die instaat voor de desbetreffende landsbond kan op vraag van 
het auditcomité met raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen van dit comité.1595 De 
samenstelling van dit auditcomité moet zorgen voor enerzijds een zekere objectiviteit en 
anderzijds een kennis van de organisatie van binnenuit. 

Aangezien landsbonden en ziekenfondsen verantwoordelijk zijn voor de overschrijding van 
het voorziene budget van de administratiekosten en bijdragen aan het tekort van de 
ziekteverzekering is interne controle evenwel noodzakelijk. Via de bedrijfsrevisoren die ook 
voor een extern toezicht zorgen, wordt eveneens een intern toezicht voorzien.1596 De 
revisoren, die elk ziekenfonds en iedere landsbond moeten aanstellen, brengen naast een 
verslag aan de Controledienst, ook verslag uit aan de algemene vergadering van het 
betreffende ziekenfonds en/of de landsbonden.1597 Op basis van dit verslag kunnen 
ziekenfonds en landsbond een (daadwerkelijk) intern financieel toezicht voeren. Daarnaast is 
het enkel aan te raden dat ook ziekenfondsen een meer algemeen intern toezicht voeren, 
bijvoorbeeld via een aantal afgevaardigden van de raad van bestuur, waarbij periodieke 
verslaggeving vooropgesteld wordt. 

                                                
1594 K.B. 14 juni 2002 tot uitvoering van artikel 31, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 26 juni 2002. 
1595 Omzendbrief 06/13 van 20 oktober 2006: principes waaraan het systeem van interne controle en interne audit 
moet beantwoorden. Toepassing van artikel 31, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990; 
CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANSBONDEN VAN DE ZIEKENFONDSEN, 
Jaarverlag 2006, Brussel, CDZ, 2006, 165, http://users.skynet.be/ocm.cdz/hoofdframe-n.htm. 
1596 Art. 32-37 Wet Ziekenfondsen. 
1597 Art. 36 Wet Ziekenfondsen. 
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1192.Schema – In onderstaande tabel is het interne toezicht eigen aan de overheidstaak 
schematisch weergegeven. 

 
Toezichthouder Toezichtsvoorwerp Toezichtsgrond Toezichtskarakter  Sanctie 

Landsbond 

- boekhoudkundig 
toezicht op 
ziekenfonds 
(landsbond) 
- algemeen toezicht 
op ziekenfonds 
(landsbond) 

- wetmatigheid 
- boekhoudkundige 
correctheid 

- in de uitvoering en 
a posteriori 
- preventief/ 
repressief 
- eigen aan de 
sociale zekerheid 
- structureel 
toezicht 

- opheffing 
erkenning 
dienst 
- dwang-
toezicht 
- interne 
maatregelen 

Uitbetalings-
instelling 

- boekhoudkundig 
toezicht  

- boekhoudkundige 
wetmatigheid 
- boekhoudkundige 
correctheid  

- in de uitvoering en 
a posteriori 
- preventief 
- eigen aan de 
sociale zekerheid 
- structureel  

- interne 
maatregelen 

3. Toezicht eigen aan de rechtsvorm 

a. Algemeen 

1193.Naast toezicht dat eigen is aan de uitoefening van de sociale zekerheid en door de 
overheid of een overheidsinstelling wordt georganiseerd, zijn de privaatrechtelijke 
instellingen ook onderworpen aan het toezicht eigen aan de rechtsvorm die zij hebben 
aangenomen. Deze toezichtsbepalingen zijn opgenomen in de reglementering van de 
verschillende rechtsvormen. De rechtspersonenwetgeving is ook in casu belangrijk aangezien 
de keuze voor een bepaalde rechtspersoon gedeeltelijk het juridische toezichtskader bepaalt 
waarbinnen de organisatie functioneert. Ten aanzien van de uitbetalingsinstellingen in de 
werkloosheidsverzekering bestaat er geen bijzonder toezicht eigen aan de rechtsvorm 
aangezien er ook geen eisen werden opgelegd met betrekking tot de interne organisatie van 
deze instellingen. Voor deze instellingen werden hierboven wel toezichtsbepalingen in het 
socialezekerheidsrechtelijke kader opgenomen. 

1194.Intern toezicht – De regelgeving van de verschillende rechtsvormen houdt een vorm van 
intern toezicht in. Deze vorm van intern toezicht, waarin organen van de instelling mekaar 
controleren, kan worden beschouwd vanuit het ruimere governance-denken, waarbij gezocht 
wordt naar evenwicht, ‘checks and balances’ tussen de organen van de vennootschappen of 
verenigingen. Zo zal de algemene vergadering vanuit de eigen achterliggende belangen 
toezicht uitoefenen op het nastreven van het verenigings- dan wel het vennootschapsbelang 
door de andere organen van de socialezekerheidsinstelling, en voornamelijk de raad van 
bestuur. Er moet worden gezocht naar een structuur die voldoende controlemechanismen op 
het bestuur mogelijk maakt, zoals een duaal bestuurssysteem waarin niet-uitvoerende 
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bestuurders het management controleren1598 dan wel het systeem met één bestuursorgaan en 
twee soorten bestuurders, namelijk uitvoerende en toezichthoudende bestuurders. 
Basisgedachte van een dergelijk duaal bestuur is dat een aantal onafhankelijke personen op 
die manier ten behoeve van stakeholders toezicht op de werkelijke bestuurders kunnen 
uitoefenen. Best bestaat hiertoe een volledige scheiding in aparte organen.1599 Het gaat hierbij 
niet enkel om de ‘organen’ van een vereniging of vennootschap, maar ook om externe 
toezichthouders waarvan de aanstelling verplicht wordt door de verenigings- dan wel 
vennootschapsreglementering. 

b. Ziekenfondsen 

1195.De wijze waarop de wetgever de organisatie van de ziekenfondsen en landsbonden heeft 
geregeld, houdt een element van toezicht in. De democratische structuur van de 
ziekenfondsen komt in het algemeen neer op het feit dat de verkozen leden van een 
ziekenfonds in de algemene vergadering zetelen. Aan deze algemene vergadering dient het 
‘beheersorgaan’ rekenschap af te leggen en informatie te verstrekken, voornamelijk op 
financieel vlak. Andere elementen van intern toezicht zijn de aanduiding en het ontslag van 
beheerders en revisoren en de goedkeuring van de begroting en de rekeningen door de 
algemene vergadering. Gezien de samenstelling van de algemene vergadering van de 
ziekenfondsen gaat het hier om een stakeholdertoezicht met een (beperkt) democratisch 
karakter. Ook de landsbonden hebben een algemene vergadering met dergelijke 
bevoegdheden; gezien de samenstelling gaat het hier om een ‘intern’ stakeholdertoezicht. Wat 
betreft het externe toezicht, zowel door de landsbonden ten aanzien van de ziekenfondsen als 
door de revisoren kan naar de voorgaande titel worden verwezen; het onderscheid tussen 
toezicht eigen aan de sociale zekerheid en eigen aan de rechtsvorm kan in het geval van de 
ziekenfondsen en de landsbonden moeilijk worden gemaakt. De sui generis rechtsvorm is 
aangepast aan de uitvoering van de ziekteverzekering, zodat heel wat toezichtselementen 
zowel aan de rechtsvorm als aan de socialezekerheidsuitvoering gelinkt zijn. 

c. Kinderbijslagfondsen en sociale verzekeringsfondsen 

1196.Aan het aannemen van de rechtsvorm van de VZW zijn voor de kinderbijslagfondsen en 
de sociale verzekeringsfondsen bepaalde gevolgen verbonden met betrekking tot het intern 
toezicht. De algemene vergadering, samengesteld uit de leden van de VZW, is het hoogste 
juridische orgaan, dat beschikt over een aantal exclusieve bevoegdheden, zoals de 
goedkeuring van begroting en rekeningen. Om deze bevoegdheid te kunnen uitoefenen zijn er 
voldoende toezichtsopportuniteiten en -momenten nodig voor de algemene vergadering.1600 
De raad van bestuur zal dus op regelmatige tijdstippen verantwoording moeten afleggen aan 
de algemene vergadering bijvoorbeeld via het doorgeven van de relevante stukken. Zo zijn de 
rekeningen en de begroting onderworpen aan het goedkeuringstoezicht van de algemene 
vergadering binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. De rekening op zich is 
echter geen afdoend toezichtselement gezien de winstrealisatie geen toezichtsmechanisme 

                                                
1598 K. GEENS, “Over corporate governance en dualistische bestuurssystemen”, in X. (ed.) Liber amicorum 

Roger Blanpain, Brugge, die keure, 1998, 725. 
1599 K. BYTTEBIER en N. SPRUYT, “Ondernemingsrechtelijke organisatie van de bankverzekeraar als 
gemengde dienstverlener”, in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en E. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren, 
Antwerpen, Kluwer, 2002, 84- 85. 
1600 Art. 4 VZW-wet. 
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inhoudt in de non-profitsector. Om de deugdelijkheid van het bestuur te kunnen inschatten 
dienen de rekeningen getoetst te worden aan de begroting die vooropgesteld werd. De nieuwe 
VZW-wet voorziet in een meer gedetailleerd regeling met betrekking tot de rekeningen en de 
boekhouding zodat een beter toezicht mogelijk wordt. 

Het aantal leden van de raad van bestuur moet kleiner zijn dan het aantal leden van de 
(algemene vergadering van de) vereniging.1601 Met het bepalen van een maximum aantal 
bestuurders wordt tegemoet gekomen aan een belangrijk risico: de autocontrole als enige 
vorm van controle op de raad van bestuur. Nu het aantal leden van de raad van bestuur kleiner 
moet zijn dan het aantal van de algemene vergadering, is er op het vlak van governance een 
grotere garantie: er zal nu minstens één lid van de algemene vergadering geen lid zijn van de 
raad van bestuur zodat er geen volledige autocontrole meer mogelijk zal zijn1602, al blijft de 
samenstelling van de algemene vergadering als raad van bestuur + 1 een gebrek aan 
governance visie vertonen. 

1197.Commissarissen – Een nieuw element in de VZW-wet van 2002 is de verplichte 
aanstelling door de algemene vergadering van commissarissen voor zeer grote VZW’s1603, die 
belast zijn met het toezicht van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de 
wettelijke en statutaire regelmatigheid. Het aanstellen van een commissaris garandeert een 
extra toezichtsmogelijkheid van de algemene vergadering op de raad van bestuur.1604 Ook 
indien de VZW niet ‘zeer groot’ is, kan een commissaris worden aangesteld. De wet legt in 
dit geval niet op dat de commissaris lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, al kan dit 
enkel worden aanbevolen.1605 

1198.Openbaarmaking – Door de bijzondere openbaarmakingsvereisten kunnen de VZW-
stakeholders

1606 ook een toezicht – zij het in beperkte vorm – uitoefenen. Het gaat dan in 
eerste instantie om een dossier ter griffie bij de rechtbank van koophandel, dat door iedereen 
kan worden ingezien.1607 In dit dossier dienen onder meer de volgende stukken te worden 
bijgehouden: de statuten, de lijst van bestuurders, het ledenregister en de jaarrekening. 
Daarnaast worden deze stukken (met uitzondering van het ledenregister en de jaarrekening) 

                                                
1601 De raad van bestuur zelf dient minstens uit drie personen te bestaan. Wanneer de vereniging slechts drie 
leden telt, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan (art. 13 VZW-wet.). 
1602 V. VERDEYEN, J. PUT en B. VAN BUGGENHOUT, “De nieuwe VZW-wet in het licht van social en non-
profit governance”, Economisch en Sociaal Tijdschrift 2003, 288. 
1603 De aanstelling van een commissaris is verplicht indien er ofwel gemiddeld 100 voltijds equivalente 
personeelsleden in het jaar tewerkgesteld worden, ofwel aan minsten twee van de drie hieronder vermelde 
criteria te boven wordt gegaan: (1) er worden gemiddeld over het jaar 50 personeelsleden voltijds tewerkgesteld, 
(2) de totale ontvangsten zijn € 6250000 en (3) het balanstotaal bedraagt €. 3125000 De aangestelde 
commissarissen dienen lid te zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 
1604 Art. 15, § 5 VZW-wet. 
1605 D. VAN GERVEN, Handboek verenigingen, Kalmthout, Biblio, 2004, 232-233. 
1606 V. VERDEYEN, J PUT en B. VAN BUGGENHOUT, “De nieuwe VZW-wet in het licht van social en non-
profit governance”, Economisch en Sociaal Tijdschrift 2003, 298-299 en V. VERDEYEN, J. PUT en B. VAN 
BUGGENHOUT, “A social stakeholder model”, I.J.S.W. 2004, 328-329. 
1607 Art. 31, § 5 VZW-wet; K.B. 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen 
zonder winstoogmerk en private stichtingen, B.S. 27 juni 2003. 
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bij uitreksel bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.1608 De jaarrekening van grote 
VZW’s1609 moet ook worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. 

d. Arbeidsongevallenverzekeraars 

1199.De arbeidsongevallenverzekeraars zijn in hun verhouding met de werkgever 
verzekeraars; in de rechtsverhouding met de sociaal verzekerde vallen zij onder de Belgische 
sociale zekerheid. De rechtsvorm van de arbeidsongevallenverzekeraars zal meestal de 
naamloze vennootschap (NV) betreffen. De verzekeraars uit een andere lidstaat die in België 
de arbeidsongevallenverzekering wensen uit te voeren zullen een rechtsvorm hebben, zoals 
opgelegd dan wel bepaald in het land van herkomst/waar de maatschappelijke zetel zich 
bevindt. 

1200.NV – In de vennootschapsregelgeving die overkoepelend is voor alle vennootschappen 
dan wel specifiek de NV betreft, zijn een aantal elementen van toezicht terug te vinden. Ook 
hier gaat het voornamelijk om het toezicht van de algemene vergadering van aandeelhouders 
op de raad van bestuur1610, de openbaarmaking van oprichtingsakte1611, financiële 
verslaggeving1612, het aanstellen van een commissaris, die instaat voor “de controle in 
vennootschappen op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten 
aanzien van het Wetboek Vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening 
weergegeven verrichtingen”1613, het aanstellen van één of meer bedrijfsrevisoren benoemd 
met onder meer als taak verslag uit te brengen bij de ondernemingsraad over de jaarrekening 
en over het jaarverslag1614, de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de 
vennoten en de mogelijkheid een deskundige aan te stellen door vennoten…1615  

1201.Onderlinge verzekeringskas – De onderlinge verzekeringskassen zijn sui generis 
verenigingen en hebben als toezichtsmechanismen eigen aan hun rechtsvorm het toezicht van 
alle aangesloten werkgevers (leden van de algemene vergadering) op de raad van bestuur. Het 
VZW-recht geldt als suppletief recht; voor zover in de statuten geen bijzondere toezichts- of 
openbaarheidsregels zijn opgenomen, dient de VZW-wet worden toegepast. 

                                                
1608 Art. 67 e.v. en art. 453 VZW-wet. 
1609 Een VZW is groot indien minstens aan twee criteria voldaan is: (1) het equivalent, gemiddeld over het jaar, 
van vijf voltijdse werknemers, is ingeschreven in het personeelsregister, (2) de VZW in totaal minstens 250000 € 
aan ontvangsten heeft genoten, (3) de VZW heeft een balanstotaal gerealiseerd van minstens 1000000 €. 
1610 Art. 531 e.v. Wetboek Vennootschappen. 
1611 Art. 67 e.v. Wetboek Vennootschappen. 
1612 Art. 97 e.v. Wetboek Vennootschappen. 
1613 Art. 142 e.v.Wetboek Vennootschappen. 
1614 Art. 151 e.v. Wetboek vennootschappen. 
1615 Art. 165 e.v. Wetboek Vennootschappen. 
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1202.Verzekeringsonderneming – Het toezicht op basis van de Controlewet Verzekeringen is 
hierboven reeds besproken aangezien dit een vorm van toezicht is eigen aan de activiteit, zij 
het in casu voor het deel dat niet van algemeen belang is en niet samenhangt met de 
rechtsvorm die een arbeidsongevallenverzekeraar dan wel de onderlinge verzekeringskas 
heeft aangenomen. 

e. Schema 

1203.De onderstaande tabel geeft het toezicht eigen aan de rechtsvorm schematisch weer 



 

 
Toezicht Toezichthouder Toezichtsvoorwerp Toezichtsgrond Toezichtskarakter  Sanctie 

Intern 
verenigingstoezicht 

- algemene 
vergadering van het 
ziekenfonds (sociaal 
verzekerden)/lands-
bond 

- algemeen toezicht 
- goedkeuring begroting 

- meest ruime toezicht 
- wetmatigheid 
- opportuniteit 
-… 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de 
rechtsvorm van het 
ziekenfonds/landsbond 
- structureel 

- niet goedkeuring 
begroting 
-… 

 

- algemene 
vergadering sociale 
verzekeringsfondsen 

- algemeen toezicht 
- goedkeuring begroting 

- meest ruime toezicht 
- wetmatigheid 
- opportuniteit 
-… 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen 
- structureel 

- niet goedkeuring 
begroting 
- afzetting, dan wel 
niet verlenging 
mandaat 
bestuurders 
-… 

 

- algemene 
vergadering 
kinderbijslagfondsen 

- algemeen toezicht 
- goedkeuring begroting 

- meest ruime toezicht 
- wetmatigheid 
- opportuniteit 
-… 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen 
- structureel 

- niet goedkeuring 
begroting 
- afzetting, dan wel 
niet verlenging 
mandaat 
bestuurders 
-…  

 

- commissaris (ten 
aanzien van grote 
kinderbijslagfondsen 
en sociale 
verzekeringsfondsen) 

- financieel en 
boekhoudkundig toezicht 

- boekhoudkundige en financiële 
wetmatigheid 
- boekhoudkundige en financiële 
overeenstemming met statuten 
- boekhoudkundige correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen 
- structureel 

- basis voor 
optreden AV 

Intern 
vennootschaps-
toezicht 

- algemene 
vergadering van de 
arbeidsongevallen-
verzekeraars 

- algemeen toezicht 
- goedkeuring begroting 

- meest ruime toezicht 
- wetmatigheid 
- opportuniteit 
-… 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen 
- structureel 

- niet goedkeuring 
begroting 
- afzetting, dan wel 
niet verlenging 
mandaat 
bestuurders 
-… 

 - commissaris/revisor 
- financieel en 
boekhoudkundig toezicht 

- boekhoudkundige en financiële 
wetmatigheid 
- boekhoudkundige en financiële 
overeenstemming met statuten 
- boekhoudkundige correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen 
- structureel 

- basis voor 
optreden AV 



 

4. Toezicht op privaatrechtelijke instellingen schematisch weergegeven 

1204. Hierboven werd in verschillende tabellen voor elke toezichtsvorm de toezichthouder, de toezichtsgrond, het toezichtsvoorwerp en 
het toezichtskarakter weergegeven. Onderstaande tabel herschikt deze informatie op die manier dat voor elk type van privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstelling duidelijk wordt aan welke toezichtsvormen zij is onderworpen. Het bijzonder complexe karakter van het toezicht 
verantwoordt dat hier ook de sectorale situatie in kaart wordt gebracht. 

a. Ziekenfondsen 

Toezicht Toezichthouder Toezichtsvoorwerp Toezichtsgrond Toezichtskarakter  Sanctie 

Machtiging 

- Koning 
- voogdijminister 
- FOD Sociale 
Zekerheid 

- machtigingsvoorwaarden 
- machtigingsbehoud-
voorwaarden - wetmatigheid 

- a priori / idealiter ook a posteriori 
- beleidsmatig (inschakeling in 
beleidsuitvoering) 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel - opheffing 

Ministerieel toezicht - Controledienst 
- verzekeringstechnisch 
toezicht 

- (verzekeringstechnische) 
wetmatigheid 
- solvabiliteit 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- opheffing 
erkenning dienst 
- afvaardiging 
commissaris  
- geldboete 

  - algemeen toezicht 

- wetmatigheid 
- naleven statuten 
- naleven mutualistische 
beginselen 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel, maar niet periodiek 

 
- intrekking 
machtiging 
- afvaardiging 
commissaris  
- geldboete 

  
- goedkeuring giften, mutatie, 
fusie, wijziging statuten 

- statuten: wetmatigheid en 
financiële opportuniteit 
- rest: geen rechtsgrond 
bepaald 

- a priori 
- preventief 
-eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel 

- weigering 
goedkeuring 

  - klachtenbemiddeling - wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel ? 

 
- Controledienst  
- revisor 

- financieel/boekhoudkundig 
toezicht 

- (boekhoudkundige) 
wetmatigheid 
- (boekhoudkundige) 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- afvaardiging 
commissaris  
- geldboete 



 

Toezicht OISZ 

- RIZIV (dienst voor 
administratieve 
controle) - algemeen toezicht - wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- extern incidenteel, idealiter intern 
structureel  -geldboete 

Bijzonder toezicht - landsbond - machtiging - voorwaarden landsbond 

- a priori 
- preventief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- niet toekenning 
machtiging 

    

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel, maar niet periodiek? 

- opheffing 
machtiging 

  - algemeen (dwang)toezicht 
- schending wet, statuten, 
goedkeuringsvoorwaarden 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel - dwangvormen 

  
- bijzonder (dwang)toezicht 
na maatregel Controledienst 

- wetmatigheid 
- boekhoudkundige 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel - dwangvormen 

- onderzoek op vraag Kamer 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori 
- preventief / repressief 
- algemeen  
- incidenteel  / 

Ombudstoezicht - ombudsmannen - klachten 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori  
- bemiddelend 
- algemeen  
- incidenteel  / 

Intern 
verenigingstoezicht  - landsbond 

- boekhoudkundig toezicht op 
ziekenfonds (landsbond) 
- algemeen toezicht op 
ziekenfonds (landsbond) 

- wetmatigheid 
- boekhoudkundige 
correctheid 

- in de uitvoering en a posteriori 
- preventief/repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel  

- intrekking 
erkenning dienst 
- dwangtoezicht 
- interne 
maatregelen 

 

- algemene 
vergadering van het 
ziekenfonds (sociaal 
verzekerden) / 
landsbond 

- algemeen toezicht 
- goedkeuring begroting 

- meest ruime toezicht 
- wetmatigheid 
- opportuniteit 
-… 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de rechtsvorm van het 
ziekenfonds/landsbond 
- structureel 

- niet 
goedkeuring 
begroting 
-… 



 

b. Landsbonden  

Toezicht Toezichthouder Toezichtsvoorwerp Toezichtsgrond Toezichtskarakter  Sanctie 

Machtiging 

- Koning 
- voogdijminister 
- FOD Sociale Zekerheid 

- machtigingsvoorwaarden 
- machtigingsbehoud-
voorwaarden - wetmatigheid 

- a priori / idealiter ook a posteriori 
- beleidsmatig (inschakeling in 
beleidsuitvoering) 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel - opheffing 

Ministerieel toezicht - Controledienst 
- verzekeringstechnisch 
toezicht 

- (verzekerings-
technische) wetmatigheid 
- solvabiliteit 
 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- opheffing 
erkenning dienst 
- afvaardiging 
commissaris  
- geldboete 

  - algemeen toezicht 

- wetmatigheid 
- naleven statuten 
- naleven mutualistische 
beginselen 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel, maar niet periodiek 

 
- opheffing 
machtiging 
- afvaardiging 
commissaris  
- geldboete 

  
- goedkeuring giften, mutatie, 
fusie, wijziging statuten 

- statuten: wetmatigheid 
en financiële opportuniteit 
- rest: geen rechtsgrond 
bepaald 

- a priori 
- preventief 
-eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel 

- weigering 
goedkeuring 

  - klachtenbemiddeling - wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel ? 

 
- Controledienst  
- revisor 

- financieel / boekhoudkundig 
toezicht 

- (boekhoudkundige 
wetmatigheid 
- (boekhoudkundige) 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- afvaardiging 
commissaris  
- geldboete 

Toezicht OISZ 
- RIZIV (dienst voor 
administratieve controle) - algemeen toezicht - wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- extern incidenteel, idealiter intern 
structureel -geldboete 



 

 

- onderzoek op vraag Kamer 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori 
- preventief/repressief 
- algemeen  
- incidenteel toezicht / 

Ombudstoezicht - ombudsmannen - klachten 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori  
- bemiddelend 
- algemeen  
- incidenteel toezicht / 

Intern 
verenigingstoezicht - landsbond 

- boekhoudkundig toezicht op 
ziekenfonds 
- algemeen toezicht op 
ziekenfonds 

- wetmatigheid 
- boekhoudkundige 
correctheid 

- in de uitvoering en a posteriori 
- preventief/repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel toezicht 

- opheffing 
erkenning dienst 
- dwangtoezicht 
- interne 
maatregelen 

 

- algemene vergadering van 
het ziekenfonds (sociaal 
verzekerden)/de landsbond 

- algemeen toezicht 
- goedkeuring begroting 

- meest ruime toezicht 
- wetmatigheid 
- opportuniteit 
-… 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de rechtsvorm van de 
ziekenfonds/landsbond 
- structureel 

- niet 
goedkeuring 
begroting 
-… 



 

c. Uitbetalingsinstellingen  

Toezicht Toezichthouder Toezichtsvoorwerp Toezichtsgrond Toezichtskarakter  Sanctie 

Machtiging 

- Koning 
- voogdijminister 
- FOD Sociale Zekerheid 

- machtigingsvoorwaarden 
- machtigingsbehoud-
voorwaarden - wetmatigheid 

- a priori / idealiter ook a posteriori 
- beleidsmatig (inschakeling in 
beleidsuitvoering) 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel - opheffing 

Toezicht OISZ - RVA - algemeen toezicht - wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel ? 

  - boekhoudkundig toezicht 

- (boekhoudkundige) 
wetmatigheid 
- (boekhoudkundige) 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel ? 

- onderzoek op vraag Kamer 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori 
- preventief / repressief 
- algemeen 
- incidenteel  / 

Ombudstoezicht - ombudsmannen - klachten 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori  
- bemiddelend 
- algemeen 
- incidenteel  / 

Intern toezicht  - uitbetalingsinstelling - boekhoudkundig toezicht 

- boekhoudkundige 
wetmatigheid 
- boekhoudkundige 
correctheid 

- in de uitvoering en a posteriori 
- preventief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

Interne 
maatregelen 



 

d. Kinderbijslagfondsen  

Toezicht Toezichthouder Toezichtsvoorwerp Toezichtsgrond Toezichtskarakter  Sanctie 

Machtiging 

- Koning 
- voogdijminister 
- FOD Sociale Zekerheid 

- machtigingsvoorwaarden 
- machtigingsbehoud-
voorwaarden - wetmatigheid 

- a priori/idealiter ook a posteriori 
- beleidsmatig (inschakeling in 
beleidsuitvoering) 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel 

- opheffing 
- herstelplan 
verplichten 

Goedkeuring - Koning 
- goedkeuring van de 
statutenwijziging - ? 

- a priori 
- preventief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel - ? 

Ministerieel toezicht 
- voogdijminister / FOD 
Sociale Zekerheid - boekhoudkundig toezicht 

- (boekhoudkundige) 
wetmatigheid  
- (boekhoudkundige) 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel op basis van de 
overgemaakte financiële en 
boekhoudkundige informatie - ? 

  - algemeen toezicht - sectorale wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel, maar niet regelmatig - ? 

Toezicht OISZ - RKW - algemeen toezicht - wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel ? 

  - boekhoudkundig toezicht 

- (boekhoudkundige) 
wetmatigheid 
- (boekhoudkundige) 
correctheid  

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel ? 

  - kwaliteitstoezicht - criteria in KB 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel ? 



 

 

- onderzoek op vraag Kamer 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori 
- preventief/repressief 
- algemeen 
- incidenteel  / 

Ombudstoezicht - ombudsmannen - klachten 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori  
- bemiddelend 
- algemeen 
- incidenteel  / 

Intern 
verenigingstoezicht 

- algemene vergadering 
kinderbijslagfondsen 
(werkgevers) 

- algemeen toezicht 
- goedkeuring begroting 

- meest ruime toezicht 
- wetmatigheid 
- opportuniteit 
-… 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen 
- structureel 

- niet 
goedkeuring 
begroting 
- afzetting, dan 
wel niet 
verlenging 
mandaat 
bestuurders 
-…  

 

- commissaris (ten aanzien 
van grote 
kinderbijslagfondsen) 

- financieel en 
boekhoudkundig toezicht 

- boekhoudkundige en 
financiële wetmatigheid 
- boekhoudkundige en 
financiële 
overeenstemming met 
statuten 
- boekhoudkundige 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen 
- structureel 

- basis voor 
optreden AV 



 

e. Sociale verzekeringsfondsen  

Toezicht Toezichthouder Toezichtsvoorwerp Toezichtsgrond Toezichtskarakter  Sanctie 

Machtiging 

- Koning 
- voogdijminister 
- FOD Sociale Zekerheid 

- machtigingsvoorwaarden 
- machtigings-
behoudvoorwaarden - wetmatigheid 

- a priori / idealiter ook a posteriori 
- beleidsmatig (inschakeling in 
beleidsuitvoering) 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel - opheffing 

Ministerieel toezicht 
- voogdijminister / FOD 
Sociale Zekerheid - boekhoudkundig toezicht 

- (boekhoudkundige) 
wetmatigheid 
- (boekhoudkundige) 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel op basis van de 
overgemaakte financiële en 
boekhoudkundige informatie 

- opheffing 
machtiging 
- geldboete 

  - algemeen toezicht - sectorale wetmatigheid 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel, maar niet regelmatig 

- opheffing 
machtiging 
- geldboete 

  
- bijzonder (dwang)toezicht 
op bijdragen 

- wettelijk 
inningspercentage 

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- geldboete 
- aansprakelijk-
heid 

Toezicht OISZ - RSVZ 
- algemeen toezicht op basis 
van de onderrichtingen  ? 

- a priori 
- preventief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- incidenteel ? 

  

 
- toezicht ter ondersteuning 
van de FOD - zie FOD - zie FOD  ? 

- onderzoek op vraag Kamer 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori 
- preventief/repressief 
- algemeen  
- incidenteel  / 

Ombudstoezicht - ombudsmannen - klachten 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori  
- bemiddelend 
- algemeen  
- incidenteel  / 



 

Intern 
verenigingstoezicht 

- algemene vergadering 
sociale verzekeringsfondsen 

- algemeen toezicht 
- goedkeuring begroting 

- meest ruime toezicht 
- wetmatigheid 
- opportuniteit 
-… 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen 
- structureel 

- niet 
goedkeuring 
begroting 
- afzetting, dan 
wel niet 
verlenging 
mandaat 
bestuurders 
-… 

 

- commissaris (ten aanzien 
van grote sociale 
verzekeringsfondsen) 

- financieel en 
boekhoudkundig toezicht 

- boekhoudkundige en 
financiële wetmatigheid 
- boekhoudkundige en 
financiële 
overeenstemming met 
statuten 
- boekhoudkundige 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen 
- structureel 

- basis voor 
optreden AV 

f. Arbeidsongevallenverzekeraars 

Toezicht Toezichthouder Toezichtsvoorwerp Toezichtsgrond Toezichtskarakter  Sanctie 

Toezicht OISZ - FAO - algemeen sociaal toezicht - wetmatigheid  

- a posteriori 
- repressief 
- eigen aan de sociale zekerheid 
- structureel 

- bekendmaking 
van de 
problemen 
- dwangtoezicht 
aan CBFA 
vragen 

Bijzonder toezicht - CBFA 
- financieel en prudentieel 
toezicht 

- solvabiliteit 
- rendabiliteit 
- verzekeringsrechtelijke 
garanties 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen (verzekeringsrechtelijk) 
- structureel 

- weigering of 
opheffing  
toelating 

Bijzonder toezicht 
t.a.v. 
arbeidsongevallen-
verzekeraars  
met zetel in EU 
lidstaat - CBFA - toezicht op formaliteiten - afleveren attesten 

- a priori 
- preventief 
- algemeen (verzekeringsrechtelijk) 
- structureel 

- Opschorting 
uitvoering van 
uitvoering 
Belgische 
arbeidsonge-
vallenverzeke-
ring 



 

 

- onderzoek op vraag Kamer 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori 
- preventief/repressief 
- algemeen  
- incidenteel  / 

Ombudstoezicht - ombudsmannen - klachten 
- rechtmatigheid 
- opportuniteit 

- a posteriori  
- bemiddelend 
- algemeen  
- incidenteel / 

Intern 
vennootschaps-
toezicht 

- algemene vergadering van 
de arbeidsongevallen-
verzekeraars 

- algemeen toezicht 
- goedkeuring begroting 

- meest ruime toezicht 
- wetmatigheid 
- opportuniteit 
-… 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen 
- structureel 

- niet 
goedkeuring 
begroting 

- afzetting, dan 
wel niet 
verlenging 
mandaat 
bestuurders 
-… 

 - commissaris/revisor 
- financieel en 
boekhoudkundig toezicht 

- boekhoudkundige en 
financiële wetmatigheid 
- boekhoudkundige en 
financiële 
overeenstemming met 
statuten 
- boekhoudkundige 
correctheid 

- a posteriori 
- repressief 
- algemeen 
- structureel 

- basis voor 
optreden AV 
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5. Toezicht op de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen binnen het kwalitatief kader 

1205.Vanuit het kwalitatief kader wordt het toezicht op de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen benaderd, waarbij opnieuw naar de drie kwaliteitstoepassingen 
gepeild wordt. Is er in de wetgevende omkadering van het toezicht aandacht van de wetgever 
voor de kwaliteit van de dienstverlening van de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, voor de kwaliteit van het bestuur van deze instellingen en de 
kwaliteit van de sturing? 

1206.Legaliteit – Het algemeen belang rechtvaardigt de inbreuk op de (verenigings)vrijheid 
van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen door de ‘geëigende vorm van wettelijk 
toezicht’. 

a. Sturing naar kwaliteit 

i. Kwaliteit van dienstverlening 

1207.Algemeen – Een eerste vraag die gesteld kan worden is in hoeverre er een direct toezicht 
op de kwaliteit van de dienstverlening wordt gevoerd. Door een direct toezicht worden de 
instellingen immers direct gestuurd naar een beleid met bijzondere kwaliteitsaandacht. 

1208.Rechtmatigheid – De toezichtsgrond ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen 
betreft voornamelijk de wetmatigheid en de boekhoudkundige correctheid. Het toezicht 
georganiseerd door de Staat dan wel de OISZ is niet gericht op de kwaliteit van de 
dienstverlening, al kan dit indirect wel aan bod komen, namelijk wanneer het gaat om toezicht 
betreffende beslissingen die de (kwaliteitsaspecten opgenomen in de) wet of de algemene 
rechtsbeginselen schenden. 

1209.Transparantie, continuïteit en participatie – Net zoals geldt voor het toezicht ten aanzien 
van de OISZ, is het toezicht op de kwaliteit van dienstverlening door de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen voornamelijk een casegebonden toezicht van de rechterlijke 
macht via de toepassing van de kwaliteitsaspecten in wetgeving en algemene 
rechtsbeginselen. Van bestuursovereenkomsten of een vergelijkbaar sturingsinstrument ten 
aanzien van privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen is geen sprake, zodat in casu ook 
geen bijkomende toezichtsgrond bestaat. Toezicht door de ombudsman kan wel de kwaliteit 
van de dienstverlening bevatten, maar heeft dan weer geen sanctioneringsgrond. De goodwill 
van de instellingen, dan wel de aandacht van de wetgever voor een gebrek aan de kwaliteit 
van de dienstverlening zijn noodzakelijk opdat gevolgen aan dit toezicht worden verbonden. 

Een meer structureel en permanent toezicht dat de kwaliteit van dienstverlening ook als 
toezichtsgrond kan hebben, is het stakeholdertoezicht. Het toezicht van de algemene 
vergadering op de raad van bestuur (dan wel het betreffende bestuursorgaan) van de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen zal logischerwijze aandacht besteden aan de 
kwaliteit van dienstverlening, indien deze algemene vergadering bestaat uit 
(vertegenwoordigers van) potentiële dan wel daadwerkelijke gerechtigden op de 
socialezekerheidsdienstverlening. Het feit dat de algemene vergadering van ziekenfondsen uit 
leden bestaat, zal de aandacht voor de kwaliteit van dienstverlening doen stijgen. Voor 
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kinderbijslagfondsen, waarvan de algemene vergadering bestaat uit de aangesloten 
werkgevers zal dan weer de kwaliteit van dienstverlening aan de aangesloten werkgevers een 
meer centrale plaats in het toezicht kunnen uitmaken, eerder dan de kwaliteit van 
dienstverlening aan de rechthebbenden en bijslagtrekkenden. 

1210.Belangenafweging – Of in de uitvoering van de sociale zekerheid efficiënt en doelmatig 
in het algemeen belang wordt gehandeld, kan wel worden nagegaan via het financieel en 
boekhoudkundig toezicht, al is dit meestal beperkt tot wetmatigheid en correctheid van 
gegevens en valt niet te oordelen over de opportuniteit van financiële dan wel 
boekhoudkundige beslissingen. Het privaatrechtelijk karakter van de meewerkende 
instellingen verantwoordt dit verschil met de OISZ; het feit dat privaatrechtelijke instellingen 
een taak van algemeen belang uitvoeren, verantwoordt de bijzondere (rechtsbeschermende) 
regelgeving waaraan zij dienen te voldoen en het bijzonder (overheids)toezicht op de naleving 
hiervan. Dit toezicht is evenwel beperkt(er) opgevat aangezien het anders een inbreuk vormt 
op het privaatrechtelijke karakter van de betreffende socialezekerheidsinstellingen. Waar in 
het bestuurlijk toezicht de opportuniteit logischerwijze wel een toezichtsgrond vormt, is dit 
net omgekeerd voor de privaatrechtelijke instellingen.  

1211.Verantwoording – Het toezicht kan zorgen voor een maatschappelijke verantwoording 
van de beslissingen van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Het ministerieel 
toezicht en het toezicht door de paritair beheerde OISZ hebben in min of meerdere mate een 
democratische inbedding. Het toezicht van de algemene vergadering op het bestuursorgaan 
vormt een verantwoording naar de aandeelhouders (voor de arbeidsongevallenverzekeraars) 
en naar andere stakeholders (voor de verenigingen), al zal enkel het toezicht door actuele 
stakeholders, zoals het geval is in de ziekenfondsen en de kinderbijslagfondsen een 
maatschappelijke verantwoording in zich dragen. Bij de kinderbijslagfondsen is deze dan nog 
beperkt doordat de leden van de algemene vergadering de werkgevers zijn; ook zij ontvangen 
een zekere dienstverlening van de kinderbijslagfondsen, maar vormen niet de meest 
beschermingswaardige stakeholdergroep. Aangezien het toezicht voornamelijk de 
rechtmatigheid en boekhoudkundige correctheid betreft, zal de verantwoording voortvloeiend 
uit dit toezicht evenmin over de kwaliteit van de dienstverlening gaan. 

1212.Besluit – De kwaliteit van de dienstverlening wordt niet in eerste instantie geviseerd 
door het wettelijk toezicht ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen. Enkel indien het 
gebrek aan kwaliteit ook een schending van de wet of een schending van de boekhoudkundige 
correctheid inhoudt, zal het onderworpen zijn aan toezicht. Indien de wetgever bijkomende 
kwaliteitsbevorderende bepalingen voorziet, zal het toezicht ten aanzien van deze kwaliteit 
automatisch mee toenemen. Een bovenwettelijk kwaliteitstoezicht door de Staat zou evenwel 
de verenigingsvrijheid te drastisch beperken; voor een dergelijk toezicht moet het 
stakeholdertoezicht en het interne toezicht de belangrijkste rollen spelen. 

ii. Kwaliteit van bestuur  

1213.Algemeen – De rechtsfiguur van het socialezekerheidsrechtelijke toezicht ten aanzien 
van privaatrechtelijke instellingen heeft geen invloed op het bestuur van de privaatrechtelijke 
instellingen. Een van de voorwaarden om een toegelaten toezicht te organiseren was immers 
dat niet mocht worden ingegaan tegen ‘het wezen’ van de privaatrechtelijke vereniging of 
vennootschap.  
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1214.Aandeelhouders en stakeholders – Wel zullen ook hier de verenigings- en 
vennootschapsrechtelijke regels een rol spelen in het toezicht. De leden van de algemene 
vergadering van de privaatrechtelijke instellingen zorgen immers voor een toezicht op het 
bestuur. Indien deze leden ook (potentiële) socialezekerheidsgerechtigden (dan wel andere 
stakeholders) zijn, is er sprake van een stakeholdertoezicht. Zo werd net met de bedoeling van 
democratisering van het toezicht op het beheer van de ziekenfondsen de samenstelling van de 
algemene vergadering van de ziekenfondsen gewijzigd door de Wet Ziekenfondsen. Bij de 
andere socialezekerheidsinstellingen is dit niet, of niet in dergelijke mate, het geval. 

De dubbele positie waarmee de beheerders van de OISZ worden geconfronteerd, bestaat niet 
– of in veel beperktere mate – voor de ziekenfondsen. De leden van de algemene vergadering 
kunnen vanuit het loutere stakeholderbelang hun functie uitoefenen. Hoewel het hier ook gaat 
om de cumulatie van een intern toezicht en een stakeholdertoezicht is dit in casu niet 
problematisch aangezien beide toezichtsvormen vanuit hetzelfde deelbelang kunnen gebeuren. 

1215.Gelijke behandeling – Er is geen aandacht voor de gelijke behandeling van de 
stakeholders binnen het bestuur. 

1216.Transparantie – De toezichtsvormen ten aanzien van de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen zorgen enerzijds voor transparantie aangezien informatie-
overdrachten verplicht worden, zij het in beperkte mate, en nagegaan wordt in hoeverre de 
wettelijke taken worden uitgevoerd en de boekhouding correct wordt uitgevoerd. Naar de 
stakeholders toe blijft de informatie omtrent dit toezicht evenwel beperkt. Het interne toezicht 
wordt niet openbaar gemaakt en ook heel wat externe toezichtsrapporten worden niet 
gepubliceerd, laat staan automatisch gecommuniceerd aan de stakeholders. 

1217.Verantwoordelijkheidsverdeling – De verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking 
tot het toezicht op de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen is minder duidelijk in 
vergelijking met het bestuurlijk toezicht. Het toezicht dat rechtstreeks door de minister 
gebeurt, kan op dezelfde wijze als het bestuurlijk toezicht worden benaderd. Het toezicht dat 
uitgevoerd wordt door de OISZ, is een wettelijk toezicht opgelegd aan de OISZ. De gevolgen 
van tekortkomingen niet opgemerkt door een gebrek aan toezicht, lijken enkel de 
openbaarmaking van deze tekortkoming te zijn via verslagen van op vraag van de wetgever 
gevoerd onderzoek, dan wel een contractuele sanctie indien geschonden toezichtsvereisten 
een deel van de bestuursovereenkomst uitmaakten. Daarnaast kan de minister politiek 
verantwoordelijk worden gesteld voor zover de machtigingsvoorwaarden dan wel de 
ministeriële toezichtsbepalingen ook het toezicht op de wettelijkheid van het optreden van de 
OISZ betreffen. In dat geval zal de minister politiek verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan 
toezicht door de OISZ. 

1218.Governancekader – Past het toezicht binnen een governancekader, waarbij checks and 

balances van het bestuur van de socialezekerheidsinstellingen centraal staan? Dit lijkt enkel 
het geval te zijn voor zover vanuit de privaatrechtelijke instelling zelf aandacht bestaat voor 
intern toezicht, interne verantwoording en interne sanctionering. 

1219.Besluit – De toezichtsvormen betreffen niet de efficiëntie dan wel de gerichtheid op 
kwaliteit van het bestuur van de socialezekerheidsinstellingen, dit om geen afbreuk te doen 
aan de zelfstandigheid van deze privaatrechtelijke instellingen. Het toezicht is gericht op het 
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schenden van de wet, de rechtmatigheid of de boekhoudkundige correctheid, niet de wijze 
waarop de instelling beheerd wordt.  

b. Kwaliteit van sturing 

1220.Ten slotte bepaalt de kwaliteit van de sturing de kwaliteit van de uitvoering van de 
sociale zekerheid. Gebeurt de sturing via het toezicht op een kwalitatieve wijze? 

1221.Noodzakelijkheid – Een vorm van overheidstoezicht is noodzakelijk van zodra het 
algemeen belang wordt nagestreefd. De daadwerkelijke waarde van andere 
sturingsinstrumenten hangt eveneens deels af van het hieraan gekoppelde toezicht. De 
eindverantwoordelijkheid van de sturende overheid vereist met andere woorden ook een 
uitgewerkt toezichtssysteem. 

Hoewel het kan verantwoord zijn om voor bepaalde sectoren, zoals de ziekteverzekering 
waarin enorme budgetten circuleren, in bijkomende toezichtsprocedures te voorzien, lijkt dit 
niet noodzakelijk. Binnen het RIZIV bestaat reeds een bijzondere toezichtsinstelling en ook 
vanuit de FOD Sociale Zekerheid wordt een gespecialiseerd toezicht gevoerd. Ook de 
sectoren waarin beperktere budgetten circuleren, dienen de wet te volgen, net zozeer als de 
ziekenfondsen.1616 

1222.Doeltreffendheid en doelmatigheid – Het algemeen belang rechtvaardigt – en verplicht – 
dan wel een zeker toezicht, het is de taak van de wetgever te zorgen voor een passende, 
doeltreffende en doelmatige toezichtsvorm en aan de uitvoerende macht (of de andere 
toezichthouders) om te zorgen voor of toe te zien op een doeltreffend en doelmatig hanteren 
van de voorziene toezichtsvormen. De doelstelling van het toezicht dient duidelijk vastgelegd 
te worden. Dit gebeurt enerzijds door de wetgever die het toezichtsvoorwerp en de 
toezichtsgrond bepaalt en anderzijds door de invulling en uitvoering van deze 
toezichstvormen door de uitvoerende macht. De toezichtsgrond is ten aanzien van de 
privaatrechtelijke instellingen logischerwijze beperkt tot de wetmatigheid en de 
boekhoudkundige correctheid; het toezichtsvoorwerp is dan weer vaak een algemeen toezicht 
aangevuld met een bijzonder boekhoudkundig toezicht. 

Binnen een socialezekerheidssector oefenen verschillende instanties toezicht uit, waardoor 
niet enkel versnippering, maar ook inefficiëntie eigen is aan het toezichtsproces. Niet enkel 
wordt controle meermaals uitgevoerd, ook informatie en documentatie zal aan verschillende 
instellingen moeten worden verschaft.1617 De doelmatigheid van het toezicht dient door de 
wetgever geëvalueerd en aan een kosten-batenanalyse onderworpen te worden en indien nodig 
aangepast aan de resultaten van het evaluerend onderzoek. Het toezichtssysteem met een 
veelheid aan instellingen en overlappende bevoegdheden kan alleen maar doelmatig zijn als er 
vanuit een toezichtsbeleid samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen de verschillende 
toezichthouders. 

1223.Samenhang – Het toezicht door de OISZ is enerzijds niet samenhangend met het 
ministerieel toezicht en anderzijds niet intersectoraal samenhangend. Er bestaat een overlap 

                                                
1616 J. VAN LANGENDONCK, “De nieuwe wet op de ziekenfondsen”, R.W. 1990-91, 693. 
1617 J. VAN LANGENDONCK, “De nieuwe wet op de ziekenfondsen”, R.W. 1990-91, 694. 
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tussen beide toezichtsvormen; dit kan worden verholpen door een toezichtsbeleid van de 
minister, waarin duidelijke afspraken en taakverdelingen worden gemaakt tussen de minister, 
de FOD en de OISZ.  

1224.Juist niveau – De commentaar omtrent het gebrek aan bevoegdheid van de wetgevende 
macht om toezicht uit te oefenen ten aanzien van de uitvoeringsinstellingen van een taak van 
algemeen belang kan hier worden herhaald. Het is zelfs nog beperkter ten aanzien van de 
privaatrechtelijke instellingen: ondanks de kwalificatie van de (meeste) privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen als administratieve overheden is het Rekenhof niet bevoegd een 
toezicht uit te oefenen op deze privaatrechtelijke instellingen. Het toezicht dat de wetgevende 
macht louter via de ombudsdienst kan uitoefenen, is hierdoor erg eenzijdig en onvolledig, 
aangezien het niet kan worden aangevuld met een bijzonder financieel toezicht. 

1225.Uitvoerbaarheid – Het toezicht en de bijhorende informatiestromen hebben 
noodzakelijkerwijze een wettelijke basis opdat het toezicht daadwerkelijk kan worden 
uitgeoefend. In tegenstelling tot het toezicht ten aanzien van de OISZ valt uit het 
toezichtsschema ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen af te leiden dat voor elke 
toezichtsvorm, met uitzondering van de goedkeuring van de VZW-statutenwijzigingen, een 
toezichtsvoorwerp en toezichtsgrond is bepaald. Daarnaast vereist de uitvoerbaarheid formele 
informatiestromen van de onder het toezicht ressorterende instellingen naar de toezichthouder 
en een toegankelijkheid van deze informatie. Ook hierin is voorzien in de wetgeving, zij het 
opnieuw met gebrek aan uniformiteit. 

1226.Handhaafbaarheid – Toezicht an sich is geen doelstelling, maar een element binnen de 
handhavingsketen. Opdat toezicht daadwerkelijk tot handhaving leidt, moeten gevolgen aan 
dit toezicht (kunnen) worden verbonden, of toch minstens aan de vastgestelde schendingen 
van de toezichtsgrond. In tegenstelling tot het bestuurlijk toezicht draagt het geëigende 
toezicht ten aanzien van de privaatrechtelijke instellingen, met uitzondering van het 
goedkeuringstoezicht, geen sanctionerend aspect in zich.  

Een geëigend sanctioneringsapparaat bij deze toezichtsvorm ontbreekt vaak, toch wanneer 
uitgeoefend door de OISZ. Ook de sanctionering na het ministerieel toezicht is niet 
eenvormig: waar er geen sancties verbonden werden aan het ministerieel toezicht ten aanzien 
van kinderbijslagfondsen, is dit wel het geval voor de sociale verzekeringsfondsen, waarvan 
de machtiging kan worden ingetrokken of waaraan een geldboete kan worden opgelegd. Ten 
aanzien van ziekenfondsen en landsbonden bestaat dan weer de mogelijkheid naast een 
geldboete een soort van dwangtoezicht – via de figuur van de commissaris – op te leggen; de 
sui generis rechtsvorm van ziekenfondsen en landsbonden lijkt dit toe te laten. 

1227.Gelijkheidsbeginsel – De vraag naar gelijk toezicht ten aanzien van de verschillende 
uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid werd nog niet gesteld; de verschillen op basis 
van de rechtsvorm, de bevoegdheden, de financiële middelen… kunnen verantwoorden 
waarom het toezicht niet gelijkvormig is en waarom beperkte afwijkingen mogelijk zijn. Het 
ontbreken van ministerieel toezicht en/of toezicht door de OISZ ten aanzien van de 
arbeidsongevallenverzekeraars, vindt een verantwoording in het Europees recht. Voor de 
uitbetalingsinstellingen ontbreekt eveneens een ministerieel toezicht, wat kan worden 
verklaard vanuit de zeer beperkte bevoegdheden waarover deze instellingen beschikken en 
vanuit de positie van de vakbonden. In principe zou nochtans ook hier een ministerieel 
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toezicht mogelijk moeten zijn en er is ook nood aan de (wettelijke) link tussen dit ministerieel 
toezicht en het toezicht van de RVA. 

Hoewel het basisvoorwerp van dit ministerieel toezicht gelijk loopt, namelijk een algemeen en 
een boekhoudkundig toezicht, zijn er geen eenvormige gevolgen aan dit toezicht gekoppeld. 
Dit zorgt voor intransparantie van het toezichtsproces en van de positie van de 
socialezekerheidsinstellingen. Daarbij moet worden opgemerkt dat ook met betrekking tot het 
toezicht op de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen veel afhangt van de persoon 
van de toezichthouder. 

Daarnaast kunnen vragen worden gesteld bij de ongelijke toezichtssituatie tussen 
ziekenfondsen en landsbonden en de andere instellingen, wat betreft het toezicht uitgevoerd 
door de OISZ. Ziekenfondsen worden vertegenwoordigd in het toezichtsorgaan van het 
RIZIV; voor de andere socialezekerheidsinstellingen is dit niet het geval. De reden hiervoor 
kan worden gevonden in de complexe juridische en organisatorische situatie waarin 
ziekenfondsen en landsbonden zich bevinden en de specifieke kennis van de 
uitvoeringsinstellingen, de financiële verantwoordelijkheid van deze instellingen, maar ook de 
historische ontwikkeling van de sector. Deze redenen lijken evenwel eerder te pleiten voor 
een strikt extern toezicht door deskundigen, die verslag uitbrengen aan het beheerscomité van 
het RIZIV en de bevoegde minister/FOD. Het lijkt hier te gaan om een belangenvermenging, 
eigen aan intern toezicht dan wel autocontrole, die geen bestaansreden heeft. Het interne 
toezicht wordt immers al op twee niveaus gevoerd, namelijk op niveau van het ziekenfonds 
(daadwerkelijk intern toezicht) en niveau van de landsbond. 

1228.Rechtszekerheid – Het toezichtsinstrument is een bestendig instrument, waaraan weinig 
gewijzigd wordt. De voorafgaande beschrijving van de toezichtsvormen gaf de indruk dat de 
privaatrechtelijke instellingen net zoals de OISZ te maken kregen met een ondoorzichtig 
kluwen van toezichtsvormen en toezichthouders. Uit het schema valt af te leiden dat dit niet 
(helemaal) het geval is. De toezichtsvormen op zich zijn duidelijk, maar het 
toezichtsinstrumentarium als geheel is een intransparant regelgevingsgeheel. Voor de 
verschillende socialezekerheidsinstellingen kan dan wel duidelijk zijn aan welke 
toezichtsvormen zij zijn onderworpen, de plaats binnen het grotere geheel is moeilijk te zien.  

Net als bij de OISZ is er een gebrek aan toegankelijkheid van de doelstellingen en de 
toezichtsresultaten, ondanks de openbaarheidsreglementering. Het toezicht door de 
Controledienst kent een ruimere toegankelijkheid: jaarlijks wordt een verslag opgemaakt over 
de activiteiten en de toestand van de ziekenfondsen en van de landsbonden en overgemaakt 
aan de bevoegde minister, aan het RIZIV en – via de minister – aan het parlement, waardoor 
ook een democratisch toezicht mogelijk is. 

1229.Onderbouw – Het maatschappelijk draagvlak voor het toezicht is te vinden in het 
democratische controleaspect dat hiermee gepaard gaat. Het ministeriële (eind)toezicht wordt 
immers door het democratisch verkozen parlement politiek gecontroleerd. Daarnaast worden 
de socialezekerheidsinstellingen door de stakeholders intern gecontroleerd, toch voor deze 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen waarbij stakeholders in de algemene 
vergadering zijn opgenomen en kunnen stakeholders ook extern toezicht voeren, namelijk via 
(de beheerscomités van) de OISZ. Ten slotte is een vorm van stakeholdertoezicht mogelijk 
via een beroep op de ombudsman (en de Wet Openbaarheid Bestuur) of een klacht bij de 
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Controledienst voor de ziekenfondsen. Een aantal van de maatschappelijke doelstellingen van 
de ombudsfunctie is immers te vinden in de behoefte aan een ruimere controle op de overheid, 
de groeiende democratisering en een grotere participatie door de stakeholders.1618 

1230.Is het toezicht op de privaatrechtelijke instellingen aangepast aan de maatschappelijke 
en juridische actualiteit? Vanuit een organieke visie, waarvan aspecten ook opnieuw de 
rechtspraak doordringen is deze toezichtsvorm maatschappelijk en juridisch actueel; vanuit 
een functionele visie zou bijkomend toezicht verantwoord zijn. Net zoals voor de autonome 
economische overheidsbedrijven, die in tegenstelling tot de socialezekerheidsinstellingen door 
de overheid werden opgericht, zou op basis van het criterium van de overheidstaak gedacht 
kunnen worden aan de combinatie van publiekrechtelijk en privaatrechtelijk toezicht. 

De historisch gegroeide toezichtsvormen ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen 
werden dan wel beperkt geactualiseerd, bijvoorbeeld door de rol van de FOD in de 
toezichtsprocedure te versterken en door de modernisering van de ziekenfondsen, maar 
werden nooit overkoepelend geanalyseerd. Nochtans zijn de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, met uitzondering van de arbeidsongevallenverzekeraars, 
privaatrechtelijke non-profitinstellingen die de sociale zekerheid uitvoeren en in direct contact 
komen te staan met de sociaal verzekerde of de werkgever. Kan niet worden verwacht dat ten 
aanzien van al deze instellingen eenzelfde basistoezicht wordt uitgeoefend?  

c. Schema  

1231.In de onderstaande tabel zijn de bovenstaande bevindingen schematisch weergegeven. 
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Rechtmatigheid    X  
Transparantie  X    
Verantwoording   X   
Continuïteit  X    
Participatie  X    
Belangenafweging   X   
Kwaliteit van bestuur      
Aandeelhouders   X   
Stakeholders   X   

Gelijke behandeling  X    

                                                
1618 B. HUBEAU, “De ombudsfunctie en het ombudsinstituut: structurele kenmerken en conjuncturele 
modellen”, in B. HUBEAU (ed.), De ombudsfunctie, Brugge, die keure, 1997, 19-22. 
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Transparantie  X    
Verantwoordelijkheid   X   
Governancekader   X  - Voor zover in de regeling 

van de rechtsvorm hiervoor 
aandacht bestaat 

Kwaliteit van sturing 
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Noodzakelijkheid    X  
Doeltreffendheid   X   
Doelmatigheid   X   
Juiste niveau   X   
Samenhang   X   
Gelijkheid      
Uitvoerbaarheid    X  
Handhaafbaarheid  X    
Rechtszekerheid   X   
Onderbouw   X   

 

1232.Slotopmerking – Het toezicht ten aanzien van de privaatrechtelijke instellingen mag dan 
wel in grote mate duidelijk zijn voor de afzonderlijke instellingen, het toezichtsgeheel is niet 
transparant en is duidelijk niet vanuit een achterliggende visie tot stand gekomen, noch vanuit 
een toezichtsbeleid uitgevoerd. Het bestuurlijk toezicht stuurt niet in de eerste plaats naar een 
kwalitatieve dienstverlening of een kwalitatief bestuur. Een hiërarchisch instrument dat het 
nastreven van bovenwettelijke kwaliteit controleert, zou de autonomie van de 
privaatrechtelijke instellingen dermate beperken dat het de legaliteitstoets niet zou doorstaan. 
Een dergelijk toezicht is weggelegd voor het stakeholder- en interne toezicht.  

AFDELING IV. AANBEVELINGEN 

1233.Algemeen – Het algemeen belang rechtvaardigt – en verplicht – dan wel een 
(bestuurlijke) toezichtsvorm, het is de taak van de wetgever te zorgen voor een passende, 
doeltreffende en doelmatige toezichtsvorm en aan de uitvoerende macht (of de andere 
toezichthouders) te zorgen voor of toe te zien op een doeltreffend en doelmatig hanteren van 
de in de wetgeving voorziene toezichtsvormen. 

1234.Toezichtsvisie – De veelheid aan disparate toezichtsvormen binnen de sociale zekerheid 
toont een gebrek aan visie op toezicht van de wetgever aan. Het gebrek aan een toezichtsvisie 
brengt inefficiëntie met zich mee, aangezien op eenzelfde activiteit verschillende 
toezichtsvormen betrekking hebben en de socialezekerheidsinstellingen dezelfde informatie 
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aan verschillende toezichthouders moeten verstrekken. Een toezichtsvisie bepaalt in eerste 
instantie of toezicht nodig is ten aanzien van (bepaal)de uitvoerende instellingen, welke 
instellingen dit toezicht kunnen of moeten uitvoeren, de doelstellingen van het toezicht, het 
karakter van het toezicht, wat de toezichtsgrond is en of er een sanctiemogelijkheid aan dit 
toezicht moet worden verbonden. Een meer geïntegreerd toezichtsssysteem als gevolg van een 
duidelijk vastgestelde toezichtsvisie kan de efficiëntie en effectiviteit van het toezicht alleen 
maar ten goede komen. Vanuit een visie is, kan een geïntegreerd systeem tot stand gebracht 
worden. 

1235.Een dergelijke toezichtsvisie moet vertrekken vanuit de organisatie van de sociale 
zekerheid, met andere woorden vanuit het publiek-privaat organisatiekader. Voor beide types 
van instellingen is toezicht noodzakelijk, zowel op grond van de eindverantwoordelijkheid 
van de Staat voor sociale zekerheid (en de politieke verantwoordelijkheid van de minister), als 
op grond van de rechtsbescherming ten aanzien van de sociaal verzekerde. Ten aanzien van de 
OISZ moet rekening gehouden worden met de huidige beheersstructuur; ten aanzien van de 
privaatrechtelijke instellingen met de aangenomen rechtsvorm. Vanuit dit administratief- en 
verenigingsrechtelijk kader moet de wetgever een visie over toezicht ontwikkelen en van 
daaruit de wetgeving opstellen. Een toezichtsvisie kan het best tot uiting komen in een 
‘toezichtswet’, of een wet waarin de rechtsverhouding tot de betreffende instelling wordt 
geregeld, zoals gebeurde in de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. Maar 
ook zonder een algemene regelgeving is een toezichtsvisie noodzakelijk. 

Door de verschillende noodzakelijke en wenselijke toezichtsvormen samen te bekijken, zal 
duidelijk worden waar overlap bestaat, waar samenwerking een meerwaarde kan opleveren, 
dan wel werk en middelen kan uitsparen, waar blinde vlekken bestaan en in hoeverre aan de 
noodzakelijke minimale wettelijke omkadering is voldaan. 

1236.OISZ – Hoewel het toezicht ten aanzien van de OISZ recent deels werd hervormd en in 
een nieuw wettelijk kader werd ingeschreven, gebeurt dit niet vanuit een toezichtsvisie. 
Hoewel de rechtsverhouding tussen de OISZ en de Staat is gewijzigd, werd de bestaande 
toezichtsvisie niet in vraag gesteld of aangepast. De Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen bevat wel een toezichtskader, waarin het bestuurlijk toezicht en 
(beperkt) andere toezichtsvormen zijn opgenomen, maar heeft het toezicht niet aangepast aan 
het gewijzigde statuut van de OISZ. Meer nog de figuur van de regeringscommissaris an sich 
en de uitgebreide toezichtsbevoegdheid van de regeringscommissaris, de onduidelijke 
drievoudige positie en opdracht van de regeringscommissaris en de invulling van de 
opportuniteitsgrond aan de hand van de bestuursovereenkomst ondermijnen het – nota bene 
wettelijk bepaalde – contractuele karakter van de bestuursovereenkomst. 

1237.Een gebrek aan visie wordt daarnaast geïllustreerd aan de hand van het toezicht door de 
wetgevende macht. De twee toezichtsinstrumenten waarover de wetgevende macht beschikt, 
worden los van elkaar beschreven en gehanteerd. Opdat de wetgever een totaalbeeld krijgt, is 
het noodzakelijk dat het toezicht door het Rekenhof en de federale ombudsmannen 
gecombineerd wordt toegepast, ook al is dit van een totaal andere orde. Ook de revisoren 
moeten in dit toezicht worden betrokken, of minstens verplicht worden hun medewerking te 
verschaffen. Een vorm van samenwerking tussen het Rekenhof, de ombudsmannen en de 
revisoren, een samenwerkingsprotocol of een geïntegreerd orgaan om dergelijk 
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overkoepelend toezicht uit te voeren, zou een verruiming van de toezichtsmogelijkheden van 
de wetgevende macht met zich brengen. 

Het gebrek aan politieke toezichtsmogelijkheden kan naar het voorbeeld van de externe 
controle in autonome economische overheidsbedrijven structureel worden opgevangen. Naast 
het toezicht door een regeringscommissaris wordt in de autonome overheidsbedrijven toezicht 
uitgeoefend door een college van commissarissen dat vier leden telt. Twee daarvan worden 
benoemd door het Rekenhof, gekozen onder zijn leden, en twee worden benoemd door de 
algemene vergadering van aandeelhouders (indien het een NV betreft) of door de minister, 
gekozen onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.1619 Op deze manier worden 
twee toezichtsvormen met elkaar verenigd en wordt het toezicht door het Rekenhof op 
publiekrechtelijke instellingen gecombineerd met de controlenormen gehanteerd door 
revisoren in de uitgevoerde audit. Zo kan ook het toezicht efficiënter verlopen en kan overlap 
worden vermeden. Het Rekenhof dient over dit toezicht jaarlijks verslag uit te brengen bij het 
parlement. Dit extern toezicht is dus gekenmerkt door het samengaan van publiekrechtelijke 
controlemechanismen, privaatrechtelijke audit en politieke verantwoording. 

1238.Privaatrechtelijke instellingen – Er bestaat geen algemene toezichtswet ten aanzien van 
de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen (naar het voorbeeld van de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen). Er zou nochtans vanuit een geëxpliciteerde 
toezichtsvisie door de wetgever naar het toezicht ten aanzien van privaatrechtelijke 
instellingen (minstens binnen de sociale zekerheid en eigenlijk meer algemeen) moeten 
worden gekeken. Vandaag bestaat ten aanzien van elk ‘type’ van privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstelling een geëigend toezicht. Het toezicht is dermate verschillend 
ingevuld, geformuleerd en uitgevoerd voor de verschillende instellingen, dat het moeilijk te 
vatten is dat het steeds gaat om hetzelfde soort van toezicht, namelijk een algemeen (of 
bijzonder) ministerieel toezicht en een financieel en boekhoudkundig (ministerieel) toezicht. 

1239.Conceptueel is het niet aanvaardbaar dat instellingen die de sociale zekerheid uitvoeren 
onderling aan andere toezichtsnormen zijn onderworpen; het financieringsbedrag van een 
sector mag niet de toezichtsvormen bepalen. Het basistoezicht moet gelijklopend zijn voor de 
vier types van privaatrechtelijke non-profit socialezekerheidsinstellingen met eenvormige 
toezichthouders, toezichtsgronden en mogelijke sanctionering. Aanvullend kan in bijzonder 
toezicht worden voorzien dat eigen is aan het karakter van de betreffende 
socialezekerheidssector, zoals met betrekking tot het innen van bijdragen door een sociaal 
verzekeringsfonds en het aanvullende aanbod van ziekenfondsen en landsbonden. Het 
toezichtsbeleid kan wel aan bepaalde sectoren een prioriteit toekennen, maar dit kan niet in 
het wetgevend kader gebeuren.  

Aan de wetgever is daarnaast aan te bevelen de samenwerking en verbondenheid van het 
ministerieel toezicht of het toezicht door de FOD en toezicht door de OISZ te expliciteren, in 
duidelijkere sancties te voorzien en de discussie te voeren over de publiek-private 
toezichtsvorm, waarbij ook de revisoren een rol spelen in het staatstoezicht. Op die manier 
worden de twee wezenskenmerken van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, 
namelijk het privaatrechtelijke karakter en de uitvoering van een ‘publiekrechtelijke’ taak, die 

                                                
1619 Art. 25 wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, B.S. 

27 maart 1991, err. B.S. 20 juli 1991. 
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wat betreft het toezicht (en de sturing in het algemeen) constant met elkaar in conflict zijn, 
geïntegreerd in een toezichtsvorm.  

Ook de sanctionering ten aanzien van privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 
ontbreekt voor een aantal toezichtsvormen. Het behoort tot de taak van een goede wetgever 
om hier in eenvormigheid te voorzien. Elk niet naleven van wetgeving moet uniform 
gesanctioneerd kunnen worden met een geldboete, eventueel het afvaardigen van een 
commissaris – voor zover dit te rijmen valt met het privaatrechtelijke karakter – en als 
ultimum remedium met de opheffing van de machtiging. 

1240.Toezichtsbeleid – De doelstelling van het toezicht dient duidelijk vastgelegd te worden. 
Dit gebeurt enerzijds door de wetgever die het toezichtsvoorwerp en de toezichtsgrond 
bepaalt en dit idealiter vanuit een toezichtsvisie doet en anderzijds door de uitvoerende macht 
via het beleid rond de invulling en uitvoering van deze toezichtsvormen. Met andere woorden 
de toezichtsvisie die terug te vinden moet zijn in de wetgeving en moet worden uitgevoerd 
door de toezichthouders, moet worden omkaderd door een toezichtsbeleid. De politiek 
verantwoordelijke ministers voor de uitvoering van de sociale zekerheid dienen vanuit een 
gezamenlijk toezichtsbeleid de wettelijke toezichtsvormen door de toezichthouders te laten 
uitvoeren met zo veel mogelijk aandacht voor het beperken van overlap en van dubbele 
informatiestromen en voor het optimaliseren van samenwerking tussen de verschillende 
toezichthouders. Op die manier voldoen zij aan de inspanningsverbintenis die op hen rust om 
het toezicht ten aanzien van de uitvoering van een overheidstaak te organiseren en wordt 
vermeden dat de mate van het toezicht nog langer afhankelijk is van de persoon van de 
toezichthouder. Een toezichtsbeleid expliciteert immers de keuzes van de bevoegde 
minister(s) en de beweegredenen die aan de grondslag van deze keuzes liggen. 

1241.Een toezichtsbeleid, dat kan worden gezien als een jaarlijkse planning van en richtlijnen 
en afspraken met betrekking tot de uitvoering van het toezicht door de uitvoerende macht. Een 
dergelijk toezichtsbeleid is noodzakelijk om een doeltreffend en doelmatig toezicht te 
organiseren. Om tot een toezichtsbeleid te komen, stellen de verantwoordelijke ministers 
samen het doel vast en omschrijven in abstracto in welke gevallen interventie noodzakelijk 
dan wel aangewezen is. In dit toezichtsbeleid moet worden gepreciseerd:  

- de interpretatie van de wettelijke toezichtstaken, 
- de prioriteiten in het toezicht, 
- de hoofdlijnen van de wijze van (bijkomende) informatieverzameling, 
- de wijze van oordeelsvorming, 
- het interventiebeleid, 
- de bevoegdheden op te treden, 
- de bestemde middelen, 
- het toezichtproduct (wat moet het toezicht opleveren)1620, 
- de vereiste samenwerking tussen de wettelijk bepaalde toezichthouders, 
- de invulling van het sanctioneringsapparaat. 

Op deze manier beschikt de uitvoerende macht over de mogelijkheid de nadruk op een 
kwaliteitstoezicht te leggen, toch voor zover hiervoor een wettelijke basis te vinden is. Ook 

                                                
1620 ALGEMENE REKENKAMER, Kader voor toezicht en verantwoording, Algemene Rekenkamer, Den Haag, 
2008, 18, http://www.rekenkamer.nl/9282000.pdf. 
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kan de prioriteit gelegd worden bij bijvoorbeeld deze sectoren waarin het meeste 
overheidsbudget circuleert, dan wel de meeste problemen ondervonden werden. Het is daarbij 
de taak van de eindverantwoordelijke, onderrichtende voogdijminister (en minister bevoegd 
voor begroting) op regelmatige basis het toezicht(sbeleid) aan een evaluatie te onderwerpen; 
in deze evaluatie wordt naast de doelbereiking van het toezicht ook een de kosten-
batenanalyse geïntegreerd.1621 

Door het opstellen van een toezichtsbeleid zou de uitvoerende macht ook vaststellen dat een 
aantal wettelijke toezichtsvormen in onbruik is geraakt, voornamelijk wegens niet (goed) 
functionerende instanties. Bij een dergelijke vaststelling kan de uitvoerende macht opteren 
een nieuw toezichtsbeleid voor de betreffende instelling op te stellen of de wetgever 
hieromtrent informeren en verzoeken de wetgeving aan de actualiteit aan te passen. 

1242.Eenvormig beleid – Een toezichtsbeleid kan voor afzonderlijke instellingen worden 
geformuleerd, maar met betrekking tot het toezicht op de socialezekerheidsinstellingen, toch 
wat het structurele toezicht eigen aan de Staat betreft, is het noodzakelijk dat een 
overkoepelende aansturing van de toezichthouders gebeurt aan de hand van een 
gemeenschappelijk toezichtsbeleid. 

1243.Richtlijnen – Om tot een doelmatig toezicht te komen, is het noodzakelijk dat de 
doelstellingen van het toezicht worden verbonden met richtlijnen aan dan wel afspraken met 
de toezichthouders. Dit is dé taak bij uitstek van een (politiek) verantwoordelijke minister, die 
zowel de uitvoering als het toezicht op de uitvoering van een taak van algemeen belang 
‘uitbesteedt’ aan externe instellingen dan wel lasthebbers. Opnieuw is het belangrijk dat het 
toezicht zo veel mogelijk op een eenvormige wijze gebeurt, niet enkel binnen één sector, maar 
ook sectoroverschrijdend. Dit houdt in dat zowel voor het ministerieel toezicht, het toezicht 
door de regeringscommissaris als het toezicht door de OISZ vanuit de uitvoerende macht een 
duidelijk toezichtsbeleid moet worden gecommuniceerd. Op die manier wordt (de kwaliteit en 
de mate van) het toezicht minder afhankelijk van de persoon van de toezichthouder. 

Dit houdt ook in dat richtlijnen van de bevoegde ministers samen naar de 
regeringscommissarissen noodzakelijk zijn omtrent zijn positie binnen het beheerscomité (in 
hoeverre dient hij actief op te treden), omtrent de uitoefening van bestuurlijk toezicht, omtrent 
de minimale frequentie van het toezicht, omtrent de sanctionering… Ook ten aanzien van de 
OISZ dienen richtlijnen geformuleerd te worden. Het kan hierbij gaan om de periodiciteit van 
het toezicht, de noodzakelijke onderlinge informatiestromen en bijzonder aandachtspunten en 
prioriteiten binnen het toezichtsbeleid. 

Bepaalde toezichtsafspraken zijn vandaag terug te vinden in de bestuursovereenkomst; dit 
lijkt een goede plaats om bijkomende afspraken en samenwerkingskaders overeen te komen, 
maar dit dient opnieuw te steunen op een overkoepelend toezichtsbeleid. Voor de 
eenvormigheid van de doelstellingen en de vormgeving van het toezicht door de OISZ in de 
bestuursovereenkomsten moet bijzondere aandacht worden gevraagd van de 
regeringscommissaris en het college van administrateurs-generaal.  

                                                
1621 ALGEMENE REKENKAMER, Kader voor toezicht en verantwoording, Algemene Rekenkamer, Den Haag, 
2008, 18, http://www.rekenkamer.nl/9282000.pdf. 
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Het ontbreken van sancties, verbonden aan het toezicht door de OISZ, kan door het 
toezichtsbeleid deels worden opgevangen. Indien de bevoegde minister de OISZ onderricht de 
toezichtsresultaten over te maken aan de minister, minstens van zodra er problemen 
gesignaleerd kunnen worden, kan de minister zijn verantwoordelijkheid opnemen en 
remediërend en sanctionerend optreden ten aanzien van de privaatrechtelijke instellingen. 
Zoals reeds aangegeven is een wettelijke verankering van het samengaan van het ministerieel 
toezicht en het toezicht door de OISZ nodig om tot een transparant toezicht en toezichtsbeleid 
te komen. 

1244.Intern beleid – De OISZ en de privaatrechtelijke instellingen dienen met betrekking tot 
het interne toezicht eveneens een beleid te ontwikkelen, best in onderlinge samenspraak, dan 
wel in overleg met een overkoepelende instantie, zoals het college van administrateurs-
generaal (voor de OISZ). De wetgever kan een dergelijk intern beleid opleggen dan wel 
overlaten aan het oordeel van de socialezekerheidsinstellingen. Minstens moeten de 
mogelijkheden van een deugdelijk intern toezicht ondersteund worden door informatie 
hierover en een positieve sanctionering, bijvoorbeeld in de evaluatie van de administrateur-
generaal. 

Aan een intern toezichtbeleid kan worden vormgegeven via (een gestimuleerde) aandacht 
voor corporate goverance. Vanuit corporate governance wordt de nadruk gelegd op een 
intern toezicht dat uitgevoerd wordt door externe bestuurders dan wel een auditcomité.1622 Op 
die manier kunnen onafhankelijke specialisten toezicht uitoefenen op het functioneren van de 
instelling in het algemeen en op de werking van de interne bestuurders in het bijzonder. 
Bepaalde van deze externe bestuurders, al dan niet binnen een auditcomité, kunnen vanuit de 
OISZ dan wel de FOD worden toegevoegd, naast onafhankelijke specialisten. Deze kunnen 
dan afzonderlijk vergaderen, zonder de – voor een vrije gedachtewisseling misschien niet 
bevorderlijke aanwezigheid van – uitvoerende bestuurders.1623 Dit zorgt voor een versterking 
van de legitimiteit van het toezicht1624 en van de specifieke uitvoeringsinstellingen zelf. Het 
gebrek aan politiek toezicht zou hierin ook kunnen worden opgelost door bijvoorbeeld een 
afgevaardigde van het Rekenhof een plaats binnen dit comité te geven. 

                                                
1622 R. TRICKER, Corporate Governance, practices, procedures and powers in British companies and their 

boards of directors, Alderschot, Gower Publishing Company Limited, 1984, 185- 199; N. BAIN, D. BAND en 
T. MELVILLE-ROSS, Winning ways through corporate governance, Londen, Macmillan, 1996, 35; L. 
BOUCKAERT en J. VANDENHOVE, Theorie en praktijk van sociale audit in de welzijnssector. Een 

bedrijfsethische benadering van kwaliteitszorg, Leuven, 1997, onuitg., 86 p. Het auditcomité is een subcomité 
van de raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie onafhankelijke bestuurders die geen operationele 
bevoegdheden bekleden in de betreffende organisatie. De belangrijkste opdracht van het auditcomité bestaat erin 
de raad van bestuur bij te staan in zijn toezichtsfunctie en meer speciaal bij het nazicht van de financiële 
informatie die zowel voor de aandeelhouders als voor niet-aandeelhouders is bestemd, het systeem van interne 
controle dat de raad van bestuur en het management hebben opgezet en het auditproces (M. DE SAMBLANX, 
Auditcomités en corporate governance, Brussel, Instituut der Bedrijfsrevisoren, 1995, 12- 53). 
1623 H. DE WULF en C. VAN DER ELST, “Corporate governance en beursgenoteerde vennootschappen: eerste 
analyse van de jaarverslagen 1997”, Bank. Fin. 1998, 341. 
1624 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 193-195, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404; E. 
SCHRIJVERS, Lessen uit corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen, 2004, 56 p., 
http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2589. 
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Een andere optie, waartegen het bezwaar kleiner zal zijn, is het vormen van 

stakeholderscomités. Binnen deze comités kunnen dan zowel onafhankelijke revisoren, de 
OISZ en de Staat, als andere stakeholders, zoals de werkgevers en sociaal verzekerden, 
worden vertegenwoordigd. Het is echter moeilijk dergelijke comités te vormen die alle 
stakeholders vertegenwoordigen, rekening houdend met het groot aantal en de steeds 
wisselende samenstelling van de aandeelhouders.1625 Bovendien kunnen vragen worden 
gesteld bij de efficiëntie van dergelijke comités. 

1245.Besluit – Opdat het toezicht het potentieel belang ook daadwerkelijk waarmaakt, is 
vanuit de wetgever een herdenking van het socialezekerheidsrechtelijke toezichtssysteem 
noodzakelijk, waarbij de nadruk komt te liggen op een toezichtsvisie, de toezichtsvormen en 
toezichthouders zo veel mogelijk eenvormig te definiëren voor de verschillende 
socialezekerheidsinstellingen en samenwerkingsmogelijkheden te benutten. Aan de bevoegde 
ministers komt het toe een toezichtsbeleid uit te stippelen en zowel de toezichthouders als de 
socialezekerheidsinstellingen hiervan op de hoogte te stellen. Ten slotte moeten de 
socialezekerheidsinstellingen zelf een intern toezichtsbeleid opstellen, al dan niet vanuit een 
wettelijk kader, waarbij intern toezicht, stakeholdertoezicht en eventueel politiek of 
maatschappelijk toezicht gecombineerd worden. 

AFDELING V. BESLUIT 

1246.Belang sturing – In de eerste afdeling werd beschreven dat het potentieel belang van het 
toezichtsinstrument voornamelijk te vinden is in transparantie (door het verzamelen van 
informatie), verantwoording en handhaving. Daarvoor was het noodzakelijk dat de wetgever 
het toezicht voldoende omkadert met de nadruk op informatiestromen, de toezichtsgrond, de 
(positie van de) toezichthouder en een sanctioneringsapparaat. Daarnaast heeft toezicht het 
belang van een democratische verantwoording. 

1247.De wetgever heeft aandacht besteed aan transparantie, verantwoording en handhaving, 
zij het niet vanuit een toezichtsvisie. De noodzakelijke wettelijke omkadering om aan het 
potentieel belang te voldoen, blijft vandaag onvoldoende. Voor toezicht bestaan immers, in 
tegenstelling tot voor het opleggen van sancties, nauwelijks (algemene) regels. De 
informatiestromen worden geregeld in de wetgeving, al zou ook hier intersectorale 
eenvormigheid en gelijkheid de norm moeten zijn. De toezichtsgrond werd meestal wettelijk 
bepaald, maar is niet steeds zorgvuldig gekozen of aangepast aan de actuele situatie. De 
toezichthouders zijn niet of zeer beperkt gereglementeerd; zij kennen intersectoraal niet te 
verantwoorden verschillen en ontbreken elke vorm van onderlinge formele samenwerking. 
Een groot tekortkoming is de sanctionering in de regelgeving; opnieuw ontbreekt de 
eenvormigheid en bovendien werd vaak geen sanctie bepaald. De doeltreffendheid en 
doelmatigheid van het optreden zijn in een dergelijk geval erg beperkt. Het potentieel belang 
wordt dus voor een deel waargemaakt, zij het op een partiële niet-geïntegreerde wijze. 

Ook het democratische belang van het toezicht wordt slechts gedeeltelijk waargemaakt, 
enerzijds via het politiek toezicht en de toezichtsinstrumenten te hanteren door de wetgevende 

                                                
1625 COMMITTEE ON THE FINANCIAL ASPECTS OF CORPORATE GOVERNANCE, Report of the 

committee on the financial aspects of Corporate Governance. The code of best practices, Londen, Gee and co. 
ltd, 1996, 48- 49. 
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macht en het toezicht via de federale ombudsmannen en anderzijds via het 
stakeholdertoezicht en/of het interne toezicht eigen aan de rechtsvorm van de 
socialezekerheidsinstellingen. De invulling van het interne toezicht wordt in zeer beperkte 
mate gestuurd door de overheid, waardoor het een voornamelijk vrijblijvend karakter behoudt. 

1248.Wat ontbreekt in ons socialezekerheidswetgeving is een algemeen deel met regels 
omtrent de toezichtsprocedure, de toezichtsniveaus, toezichtsgrond en de positie en 
bevoegdheid van toezichthouders. De verschillende toezichtsvormen worden niet binnen een 
kader geplaatst: er bestaat geen duidelijke link tussen het politieke toezicht, het algemene 
toezicht en het bijzonder toezicht. Elk van deze toezichtsvormen is op verschillende niveaus 
en in verschillende regelgevingen geregeld, zonder dat interactie wordt geregeld tussen deze 
verschillende toezichtsvormen, laat staan dat er eenvormigheid over de sectoren heen zou 
bestaan, toch wat betreft de privaatrechtelijke instellingen. 
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HOOFDSTUK VII. HET OPLEGGEN VAN SPECIFIEKE 
KWALITEITSELEMENTEN 

AFDELING I. SITUERING EN POTENTIEEL BELANG 

1249.Specifieke regelgeving – Naast de afgebakende sturingsinstrumenten in de vorige 
hoofdstukken beschreven, zijn er sturingsinstrumenten terug te vinden in 
administratiefrechtelijke dan wel socialezekerheidsrechtelijke bepalingen waarbij de wetgever 
meer rechtstreeks de kwaliteit – of minstens een deelaspect van de kwaliteit – van de 
dienstverlening beoogt. Er wordt met andere woorden geen gebruik gemaakt van een 
specifiek ‘sturingsinstrument’; de wetgeving wordt gehanteerd als een afdwingbare 
verplichting kwaliteit na te streven. Deze wettelijke kwaliteitssturing gebeurt enerzijds via het 
administratief recht, namelijk door de kwalificatie van respectievelijk sociale zekerheid als 
openbare dienstverlening en de socialezekerheidsinstellingen als administratieve overheden 
en anderzijds via het sociale zekerheidsrecht. In dit laatste geval kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen de socialezekerheidsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op alle 
instellingen en deze die van toepassing zijn op één type van socialezekerheidsinstelling. 
Daarnaast speelt ook de rechtspraak een rol, onder meer door de invulling van het 
administratieve overheidsbegrip en de ontwikkeling van de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. Ten slotte kan een bijzondere aandacht voor de kwaliteit van 
dienstverlening teruggevonden worden in het eigen initiatief van de 
socialezekerheidsinstellingen. In dit onderzoek zal enkel het eigen initiatief bekeken worden 
in zoverre de wetgever in een wettelijk kader hiervoor heeft voorzien. 

1250.Wetgeving als sturingsinstrument – De wetgeving zelf kan – net als het recht – 
beschouwd worden als een functioneel instrument om de maatschappij te ordenen en bepaalde 
doelstellingen te realiseren.1626 De veralgemeende aandacht voor kwaliteit van wetgeving en 
wetgevingsevaluatie, waarin onder meer de actualiteit en de doeltreffendheid van regelgeving 
zowel a priori als a posteriori worden nagegaan, ondersteunen deze functionele benadering 
van het recht.1627 Ook de hierboven besproken sturingsinstrumenten hebben een grondslag in 
de wet; ook daar wordt de wetgeving als instrument tot ordening van de sociale zekerheid 
gehanteerd. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar deze wetgeving die rechtstreeks de kwaliteit 
(in de drie juridische verschijningsvormen) beoogt en dit niet doet via de reglementering van 
een ander sturingsinstrument.  

1251.Potentieel belang – De wetgeving sensu lato is een instrument geworden, een middel om 
het beleid te realiseren. Het potentieel belang van de wetgeving is groot. Indien de wetgever 
dit nodig acht, kunnen directe kwaliteitseisen worden opgelegd aan de 
socialezekerheidsinstellingen, zowel aan een individuele socialezekerheidsinstelling, als aan 
het geheel van socialezekerheidsinstellingen of instellingen met een bijzondere 
(overheids)taak. Het grote potentiële belang dient evenwel gerelativeerd te worden door de 
snel wijzigende maatschappij, die er voor kan zorgen dat aan bepaalde beleidsaspecten die 
vandaag als belangrijk naar voor worden geschoven, veel minder belang wordt gehecht 

                                                
1626 J. GIJSELS, Recht, ruim bekeken, Antwerpen, Kluwer, 1991, 61. 
1627 F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die keure, 2004, 15. 
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binnen een (relatief) korte termijn. Bovendien bestaat het risico dat kwaliteitselementen 
vanuit de wetgeving opleggen, niet resulteert in een kwaliteitsbeleid van binnenuit de 
instellingen. 

1252.Mogelijkheid – Het algemeen belang van een bepaalde taak of activiteit verantwoordt 
het opleggen van bijzondere kwaliteitselementen aan de bij de uitvoering betrokken 
instellingen. Net zoals bij de andere sturingsinstrumenten het geval is, zal steeds een afweging 
gemaakt moeten worden tussen de publiekrechtelijke taak en de autonomie van de 
uitvoeringsinstellingen, voornamelijk dan wat betreft de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen. Een uiting hiervan is de moeilijkheid die de rechtspraak 
ondervindt om een adequate invulling aan het administratieve overheidsbegrip te geven. 

1253.De wetgever kan de socialezekerheidsinstellingen bepaalde eisen opleggen waaraan zij 
dienen te voldoen; enkel wat betreft de arbeidsongevallenverzekeraar moet binnen het 
wettelijke socialezekerheidskader opgemerkt worden dat deze bepalingen de mededinging 
niet mogen belemmeren. Aangezien deze bepalingen zonder onderscheid van toepassing zijn 
op zowel de Belgische arbeidsongevallenverzekeraars als deze verzekeraars van andere 
lidstaten die in België een arbeidsongevallenverzekering aanbieden en in het algemeen belang 
werden genomen, zal van een belemmering geen sprake zijn. En omdat het een 
internrechtelijke bevoegdheid is aan de internrechtelijk gekwalificeerde sociale zekerheid en 
de uitvoering hiervan bepaalde eisen op te leggen, zal de mogelijkheid van de Belgische staat 
bijzondere kwaliteitseisen op te leggen, niet ter discussie staan. 

1254.Plan van behandeling – In de volgende afdelingen wordt de specifieke sturing naar 
kwaliteit nagegaan. Deze kwaliteitssturing is verbonden aan overheidsbegrippen, of 
rechtstreeks in de socialezekerheidsregelgeving terug te vinden. Voor deze twee soorten van 
sturing naar kwaliteit – een algemene administratiefrechtelijke en een specifieke 
socialezekerheidsrechtelijke sturing – wordt nagegaan in hoeverre ze ook daadwerkelijk 
kwaliteit van dienstverlening en bestuur nastreven en in hoeverre de sturing op een 
kwalitatieve wijze gebeurt. 

AFDELING II. STURING VIA HET ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE 
OVERHEIDSBEGRIP 

1255.Sturing via begrippen – De Staat stuurt de socialezekerheidsinstellingen via het 
‘openbare dienst’- en overheidsbegrip. De wetgever heeft een aantal ‘eisen’ opgelegd zowel 
aan (de uitvoering van) een openbare dienst als aan (het optreden als) een administratieve 
overheid. Deze sturing gebeurt enerzijds via de definitie van de wetgever en de verdere 
invulling en concretisering door de rechtspraak en anderzijds via de koppeling aan deze 
begrippen van bijzondere bepalingen en eisen die moeten worden nageleefd. In het tweede en 
derde deel werd al aangetoond dat enerzijds de uitvoering van de sociale zekerheid zowel een 
openbare dienst als een taak van algemeen belang, dan wel een overheidstaak, is en anderzijds 
dat de meeste socialezekerheidsinstellingen als administratieve overheden kunnen worden 
gekwalificeerd (toch voor zover zij derden binden). Hier wordt gekeken welke 
kwaliteitsbevorderende bepalingen aan deze begrippen werden opgehangen. 

1256.Kwaliteitseisen verbonden aan begrippen – Aan het openbaredienstbegrip is naast de 
‘wetten van de openbare dienst’, ook het ‘Handvest van de gebruiker van de openbare dienst’, 
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waarin de burger een kwaliteitsvolle dienstverlening wordt ‘gegarandeerd’, gekoppeld. De – 
minstens gedeeltelijke – kwalificatie van de socialezekerheidsinstellingen als administratieve 
overheden garandeert dan weer de onderwerping aan andere regelgeving die eisen stelt aan de 
manier waarop de dienstverlening ten aanzien van de burger – in casu de sociaal verzekerde – 
gebeurt, namelijk de openbaarheid van bestuur, de motivering van bestuurshandelingen, de 
mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de federale ombudsmannen en de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur.  

§1. De openbare dienst  

1257.Beginselen openbare dienst – Uit de kwalificatie van de uitvoering van de sociale 
zekerheid als openbare dienst vloeit voort dat “de betrokken activiteit continu tegen de door 
de bevoegde overheid, binnen het beginsel van de benuttigingsgelijkheid, bepaalde 
voorwaarden moet worden aangeboden”.1628 Instellingen die de sociale zekerheid uitvoeren 
zijn belast met een openbare dienst, al bestaat er discussie over de functionele inhoud van de 
openbare dienst (supra randnr. 109). Zij zijn met andere woorden ook onderworpen aan deze 
beginselen van de openbare dienst. 

Deze beginselen van de openbare dienst (veranderlijkheid, continuïteit en 
benuttigingsgelijkheid) komen, hoewel dit er op het eerste gezicht wel op kan lijken, niet de 
kwaliteit van de dienstverlening, eigen aan de openbare dienst, ten goede. De beginselen van 
openbare dienst zijn immers de garantie voor het bijzondere eigen rechtsstatuut van de 
openbare diensten, waarbij de voorrang van het algemeen belang op de private belangen 
centraal staat. Het statuut, de organisatie en de werking van de openbare dienst kunnen steeds 
door de openbare macht gewijzigd en aan de wisselende eisen van het algemeen belang 
worden aangepast. Zo kunnen bijvoorbeeld in de wetgeving nieuwe erkenningsnormen 
worden opgenomen ten aanzien van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen of 
kunnen nieuwe sturingsinstrumenten worden ingevoerd, zoals de bestuursovereenkomst. 
Daarnaast moet een dienst, zolang de openbare macht oordeelt dat het gaat om een openbare 
dienst die aan een algemene behoefte beantwoordt, blijven bestaan en functioneren.1629 Enkel 
het beginsel van de benuttigingsgelijkheid komt de burger rechtstreeks ten goede, maar is 
overbodig aangezien het een toepassing vormt van het algemene gelijkheidsbeginsel, 
opgenomen in artikel 10 van de Grondwet en de ABBB. 

1258.Kwaliteitshandvest – Ook naast de beginselen van de openbare dienst is er een 
kwaliteitsdenken verbonden aan de ‘openbare dienst’, veruitwendigd in het handvest van de 
gebruiker van de openbare dienst. Hierbij gaat het duidelijk wel om een kwaliteitssturing ten 
gunste van de burger-gebruiker van de openbare diensten. Ondanks de mogelijkheid om via 
uitgebreide ‘overheidsbegrippen’ een veelheid aan instellingen aan bijzondere 
administratiefrechtelijke regelgeving te onderwerpen, werd het noodzakelijk geacht om via 
bepaalde kwaliteitsinstrumenten een kwaliteitsbeleid door te drukken, waarbij niet de 
afdwingbaarheid, maar de aandacht voor kwaliteit vanuit de openbaredienstverschaffers 
centraal staat. Naast de implementatie van een aantal (vertaalde) kwaliteitsmodellen uit de 

                                                
1628 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 124. 
1629 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 92-96. 
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commerciële sector1630, werd het instrument van de kwaliteitshandvesten, een instrument 
meer specifiek voor de publieke sector dat kadert binnen het New Public Management, 
ontwikkeld.1631  

1259.Handvesten – In navolging van de Britse Citizen Charter, waarin de verwachtingen over 
de kwaliteit van de ‘openbare diensten’ werden uitgedrukt, zijn ook in België – zowel op 
federaal als op deelstatelijk en lokaal vlak – een aantal handvesten in het leven geroepen.1632 
Handvesten tonen wat een organisatie is of wil zijn, wat impliceert dat hierover intern moet 
nagedacht en gediscussieerd worden en dat de aandacht voor kwaliteit binnen de instelling 
leeft, en niet zozeer afdwingbaar wordt opgelegd door de overheid. Via handvesten kan 
ingespeeld worden op de verwachting van de mondig geworden gebruikers van de openbare 
dienst, toch indien deze handvesten bij het grote publiek bekend (gemaakt) zijn. Door 
handvesten openbaar te maken, kan men ook komen tot een vorm van concurrentie tussen de 
verschillende organisaties; op basis van het handvest wordt het mogelijk te ‘benchmarken’ 
tussen verschillende organisaties. Eventueel kunnen handvesten worden ingeschreven in 
beheersovereenkomsten, waarbij de afweging zal moeten worden gemaakt of de motivatie van 
de organisatie om een handvest in te voeren dan niet enkel extrinsiek te vinden zal zijn.1633 

                                                
1630 Internationaal zijn standaarden afgesproken om de kwaliteit te meten en te waarborgen, waarvan de ISO-
standaarden het bekendste kwaliteitsinstrument zijn. Andere voorbeelden zijn het EFQM-model en Total Quality 
Management, waarbij het steeds gaat om een geheel van managementtechnieken gericht op het bevorderen van 
de tevredenheid van de gebruikers over de aangeboden producten of diensten; dit gebeurt door het volledig 
organisatieproces te onderwerpen aan een continu verbeteringsproces, waarbij bijzondere aandacht gaat naar de 
participatie van de medewerkers, de doeltreffendheid en de doelmatigheid en een goed gedefinieerde rol van het 
management. In de aandacht voor integrale kwaliteit, kan gebruik gemaakt worden van een aantal 
kwaliteitsinstrumenten, dit zijn middelen die door het management van een organisatie ingezet worden om de 
bedrijfsvoering te optimaliseren teneinde doelstellingen te bereiken, zoals certificatie, visitatie, benchmarking, de 
balanced score card... (G. BOUCKAERT en S. VANDEWEYER, Kwaliteit in de overheid, Brugge, die keure, 
1999, 60-72; VOCA, Totaal kwaliteitsmanagement, Leuven, Garant, 1998, 1-24; ALGEMENE 
REKENKAMER, Verbreding van de publieke verantwoording, Den Haag, 2003, 53, 
http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p334.pdf). 
1631 G. BOUCKAERT en N. THIJS, Kwaliteit in de overheid: een handboek voor kwaliteitsmanagement in de 

publieke sector o.b.v. een internationaal comparatieve studie, Gent, Academia Press, 2003, 143-177 en 179- 
287; G. BOUCKAERT, B. DE PEUTER en W. VAN DOOREN, Meten en vergelijken van lokale bestuurlijke 

ontwikkeling: een monitoringsysteem voor het lokaal bestuur in Vlaanderen, Brugge, die keure, 2003, 30-47; M. 
STASSART en C. DE VISSCHER, “Theoretische grondslagen van de invoering van de bestuursovereenkomsten 
in de OISZ”, B.T.S.Z. 2005, 393-394. 
1632 Daarnaast zijn er de beheersovereenkomsten tussen de Staat, vertegenwoordigd door de regering, en de 
administratieve instellingen, waarin de contouren van het beleid van de instellingen worden afgetekend en 
waarbinnen de instellingen over een zekere autonomie beschikken (K. VERHOEST, A. LEGRAIN en L. 
PUTSEYS, Handleiding beheersovereenkomsten: deel 1 procedures en actoren, Leuven, Steunpunt 
Beleidsrelevant Onderzoek – Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2005, 1-20). 
 
Aangezien de bestuursovereenkomsten reeds uitvoerig aan bod gekomen zijn, wordt er hier niet verder op 
ingegaan. 
1633 S. VAN ROOSBROEK, N. THIJS, S. VAN DE WALLE en G. BOUCKAERT, Kwaliteit en vertrouwen in 

de Vlaamse overheid, Leuven, Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2006, 73-74, 
http://perswww.kuleuven.be/~u0025631/pdf/Rapport%20dienstverleningscharters.pdf 
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1260.In 1992 werd het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten uitgevaardigd.1634 
Het handvest is van toepassing op de federale openbare diensten. De voornaamste doelstelling 
van het handvest is bij te dragen aan de vertrouwensrelatie tussen de burger en de overheid. 
Het handvest beschrijft enkele algemene principes, zoals doorzichtigheid 
(informatieverstrekking en raadpleging van bestuursdocumenten), soepelheid 
(toegankelijkheid van de openbare dienst, duidelijkheid en precies taalgebruik, duidelijke 
wetgeving en aangepaste dienstverlening) en rechtsbescherming (bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, tegensprekelijke procedure, klachtenbehandeling, snelheid van 
betaling, betwisting van beslissingen en opschorting van de uitvoering van de administratieve 
beslissingen). Een voorname kritiek op de handvesten in het algemeen is dat te vaak te veel de 
focus op de rechten van de burger ‘als gebruiker van de dienst’ wordt gelegd, in plaats van de 
burger te zien als ‘burger’ met rechten, maar evenzeer met plichten. Het Handvest van de 
gebruiker van de openbare dienst is op dit vlak een uitzondering en voorziet wel in 
verplichtingen ten aanzien van de burger, net omdat wat betreft de openbare diensten een 
bepaalde ingesteldheid van de burgers verwacht mag worden. Het handvest verwacht van de 
burgers, die een beroep doen op openbare diensten, een ingesteldheid van solidariteit ten 
aanzien van deze (collectieve) regeling van algemeen belang.1635 Deze verplichting is evenwel 
zeer algemeen omschreven in het voorwoord van het handvest, waardoor de juridische (en 
maatschappelijke) waarde ervan nog meer onzeker wordt, dan deze van de bepalingen 
opgenomen in de tekst van het handvest zelf. 

Voordelen van deze bijzondere aandacht voor kwaliteit, via een handvest, zijn dat zowel het 
intern en maatschappelijk draagvlak als de kwaliteit van de dienstverlening vergroot wordt en 
dat er aandacht gaat naar wat de ‘burger’ wenst. De kritiek die bepaalde auteurs vinden in het 
`Mattheuseffect', namelijk dat groepen die hun rechten reeds konden doen gelden op andere 
manieren een nieuw instrument in handen krijgen, maar dat achtergestelde groepen vaak in 
het ongewisse blijven over dit instrument of hoe het te hanteren1636, is terecht, maar geldt 
evenzeer voor alle andere wijzen waarop aan de burger – niet automatisch – bepaalde 
voordelen worden toegekend. Afdwingbare rechten, opgenomen in een formele wet, zullen 
ook voornamelijk de burger die weet heeft van deze rechten en de wijze waarop hij deze 
rechten kan effectueren of afdwingen, ten goede komen.  

De voornaamste kritiek lijkt te liggen in het ontbreken van een duidelijke juridische ‘waarde’ 
van dit instrument. Eigen aan een kwaliteitshandvest mag dan wel zijn dat het niet 
afdwingbaar is; er zou minstens een vorm van ‘toezicht’, al was het maar intern, dan wel door 
een ‘kwaliteitscoördinator (die ook voor de benchmarking zou kunnen instaan) of door 

                                                
1634 Handvest 4 december 1992 van de gebruiker van de openbare diensten, B.S. 22 januari 1993. 
Gelijkaardige Handvesten zijn in verschillende landen in het begin van de jaren ’90 uitgevaardigd. De 
verschillende initiatieven waren erg verschillend, maar hadden een aantal punten gemeenschappelijk zoals: de 
aanvaarding van de burger als klant, de garantie van het recht op informatie, het recht op een goede ontvangst en 
behandeling, het opleggen van bepaalde standaarden en het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit binnen 
de publieke diensten. Een klantgerichte focus impliceert zowel een verbetering van de dienstverlening als een 
afstemming van de output van de dienstverlening op de behoeften van de cliënten (G. BOUCKAERT en S. 
VANDEWEYER, Kwaliteit in de overheid, Brugge, die keure, 1999, 112-117). 
1635 G. BOUCKAERT en S. VANDEWEYER, Kwaliteit in de overheid, Brugge, die keure, 1999, 205-209. 
1636 K. LOYENS en S. VAN DE WALLE, Participatie voor iedereen? Wenselijkheid en haalbaarheid van 

gelijke participatie in de consultatie over het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling, Leuven, Instituut voor de 
Overheid, 2006, 113. 
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openbaarmaking van de resultaten/initiatieven, moeten zijn. Het ontbreken van een 
operationele vertaling van dit handvest1637 maakt het evenwel moeilijk over te gaan tot een 
evaluatieve nabeschouwing ten aanzien van het geheel van openbare diensten. Een dergelijke 
evaluatie heeft ook als nadeel dat het bijkomende kosten meebrengt, aangezien zij niet het 
administratief en politiek toezicht en de handhaving kunnen vervangen.1638 Wel zouden de 
resultaten van een intern toezicht, toch voor zover dit gebeurt door een onafhankelijke 
persoon, kunnen worden gehanteerd voor het externe toezicht. Dat zou dan weer kunnen 
worden ingeschakeld in het administratief toezicht ten aanzien van de OISZ dan wel 
hiërarchisch toezicht ten aanzien van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. 
Hiervoor is evenwel vereist dat deze bijkomende toezichtsgrond in de wetgeving wordt 
opgenomen. 

De aanvulling die in 2006 op het handvest werd gemaakt, het `Charter voor een 
klantvriendelijke overheid'1639, kan beschouwd worden als een operationele vertaling. Het 
Charter handelt over de toegankelijkheid (met minimale openingsuren, waaronder minstens 
één avondopening en elektronische dienstverlening), informatie (ontvangstmelding, website, 
e-mailverkeer), termijnen van behandelen van aanvragen (redelijke termijn met een maximum 
van vier maanden), transparantie (doorsturen van aanvragen naar bevoegde instantie) en 
klanttevredenheid (tevredenheidsmeting). In elke federale overheidsdienst werd een protocol 
uitgevaardigd dat de principes van het charter bij het handvest uitdiept. Alleen lijkt er 
opnieuw geen opvolging gegeven te worden aan het charter en de protocollen1640 en is dit 
Charter enkel van toepassing op de ‘overheidsdiensten’ en niet op al de openbare diensten. 
Het is dus enkel de operationalisering van het handvest voor de federale overheidsdiensten. 
Waarom dit specifiek organiek onderscheid werd gemaakt door een bijzondere 
operationalisering van een type van openbare dienst te voorzien, is niet duidelijk en kan niet 
anders dan verwarring scheppen bij de burger. 

1261.OISZ – Het handvest, als uiting van bestuurlijke vernieuwing1641, is van toepassing op 
de federale openbare diensten, dit zijn “de besturen, andere diensten van de ministers, 
wetenschappelijke inrichtingen van de Staat en de instellingen van openbaar nut die behoren 
tot het administratief openbaar ambt van de centrale overheid” (Voorwoord Handvest van de 
gebruiker van de openbare diensten). Waar het duidelijk was dat de openbare 
socialezekerheidsinstellingen hieronder vielen als instellingen van openbaar nut (Wet 
Toezicht Parastatalen), moet deze vraag opnieuw gesteld worden voor het huidige statuut van 
de OISZ. Het gaat nog steeds om openbare instellingen, waaromtrent geen twijfel bestaat dat 
zij als (organieke) administratieve overheden, dan wel ‘besturen’ gekwalificeerd moeten 
                                                
1637 G. BOUCKAERT en N. THIJS, Kwaliteit in de overheid: een handboek voor kwaliteitsmanagement in de 

publieke sector o.b.v. een internationaal comparatieve studie, Gent, Academia Press, 2003, 132; S. VAN 
ROOSBROEK, N. THIJS, S. VAN DE WALLE en G. BOUCKAERT, Kwaliteit en vertrouwen in de Vlaamse 

overheid, Leuven, Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2006, 10-12, 
http://perswww.kuleuven.be/~u0025631/pdf/Rapport%20dienstverleningscharters.pdf. 
1638 ALGEMENE REKENKAMER, Verbreding van de publieke verantwoording, Den Haag, 2003, 66, 
http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p334.pdf. 
1639 http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/klantvriendelijkheid/20070404_charter_nl.pdf. 
1640 S. VAN ROOSBROEK, N. THIJS, S. VAN DE WALLE en G. BOUCKAERT, Kwaliteit en vertrouwen in 

de Vlaamse overheid, Leuven, Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2006, 13, 
http://perswww.kuleuven.be/~u0025631/pdf/Rapport%20dienstverleningscharters.pdf. 
1641 P. BERCKX, “De bestuurlijke vernieuwing en het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten”, 
T.B.P. 1993, 15-188. 
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worden. Het handvest blijkt evenwel met ‘besturen’ een veel striktere categorie te omvatten 
dan de administratieve overheden; het gaat enkel om de (ruime) ministeries dan wel de 
federale overheidsdiensten.1642 Indien aan deze kwalificatie van besturen wordt vastgehouden, 
vallen ook de OISZ, doordat zij een bestuursovereenkomst gesloten hebben, niet langer onder 
het toepassingsgebied van het handvest.  

De facto is dit niet zo belangrijk aangezien het om een – ondanks de aanvulling in 2006 – 
ietwat doodgebloed1643 instrument gaat zonder externe juridische afdwingbaarheid. Zoals 
hierboven aangegeven zijn de meeste handvesten niet juridisch bindend of afdwingbaar; dit 
geldt ook voor dit Handvest van de gebruiker van de openbare diensten, dat hoogstens de 
waarde kan hebben van een “interpretatieve omzendbrief die weinig meer is dan een 
toelichting bij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur”1644 en waarop de burger zich 
dus niet kan beroepen.1645 De rechter kan evenwel, ondanks het feit dat de OISZ niet langer 
onder het toepassingsgebied ressorteren, het handvest aangrijpen ter interpretatie en invulling 
van de algemene beginselen (van behoorlijk bestuur).  

Conceptueel is een uitsluiting van het toepassingsgebied veel minder evident. Een openbare 
instelling die instaat voor het beheer en de uitvoering van de sociale zekerheid en dus in 
rechtstreeks contact kan staan met de sociaal verzekerde (RVA via de procedure van de 
activering van het zoekgedrag van de werkloze, RVP via uitbetaling van pensioen, RKW als 
kinderbijslagfonds van bepaalde werkgevers, FAO als waarborgfonds…) valt niet langer 
onder een handvest dat de kwaliteit in de verhouding tussen de burger en het openbaar bestuur 
beoogt. Deze anomalie werd ook door de Staat en de OISZ gepercipieerd, wat kan worden 
afgeleid uit het feit dat in de bestuursovereenkomsten werd opgenomen dat het handvest voor 
de gebruiker van de openbare diensten moet worden nageleefd (supra randnr. 631). 
Bovendien hebben heel wat OISZ een eigen Charter dan wel handvest opgesteld.1646 Het feit 
dat deze Charters van binnenuit de OISZ ontstaan, heeft als voordeel dat vanuit een 

                                                
1642 J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1998, 196. 
1643 Hoewel in de jaren ’90 nog een aantal opvolgingsinitiatieven werden genomen via de oprichting van een 
interdepartementale Adviesgroep en de ontwikkeling van een kwaliteitsbarometer, werd aan het einde van de 
jaren ‘90 het gebruikershandvest relatief onzichtbaar. Dit gebeurde waarschijnlijk omdat op dat moment de 
aandacht verschoof naar een ander soort `handvest', de Copernicushervorming. Bovendien was Copernicus een 
project dat veel verder ging dan de relatie tussen burger en overheid. Ook de onderliggende structuren werden 
gewijzigd. De enige plaats waar het gebruikershandvest nu nog enige zichtbaarheid heeft, is in de jaarverslagen 
van het College van federale ombudsmannen. Daar wordt het `respecteren van het Handvest van de gebruiker' 
gebruikt als beoordelingscriterium. Het aantal keren dat dit criterium wordt toegepast, ligt echter zeer laag. Een 
poging tot revival vond plaats in 2006 door het Charter van de klantvriendelijke overheid aan het handvest toe te 
voegen, voorlopig zonder veel ruchtbaarheid en succes (S. VAN DE WALLE, N. THIJS en G. BOUCKAERT, 
“A tale of two charters: political crisis, political realignment and administrative reform”, Public Management 

Review 2005, 367-390; S. VAN ROOSBROEK, N. THIJS, S. VAN DE WALLE en G. BOUCKAERT, 
Kwaliteit en vertrouwen in de Vlaamse overheid, Leuven, Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2006, 51 en 57-
58, http://perswww.kuleuven.be/~u0025631/pdf/Rapport%20dienstverleningscharters.pdf; G. BOUCKAERT en 
A. WAUTERS, Moderniseringsinitiatieven binnen de federale overheid, Leuven, Instituut voor de overheid, 
2004, 12-13). 
1644 J. PUT, “Administratieve sancties in het sociale zekerheidsrecht: preventieve rechtsbescherming bij en 
rechterlijke controle op het opleggen van administratieve sancties in de sociale zekerheid”, Jura Falc. 1998-99, 
462. 
1645 K. LEUS, Pseudo-wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1992, 409 p. 
1646 Bv. http://www.hvw.fgov.be/NL/Info/User/CharterForUsers_nl.pdf (HVW); 
http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Path=D_RVA/&Items=2&Language=NL (RVA). 
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kwaliteitsgericht intern beleid initiatieven ontstaan, maar heeft als nadeel dat er, naast het 
gebrek aan afdwingbaarheid, eveneens een gebrek aan (onafhankelijk) toezicht dan wel 
vergelijkbaarheid bestaat. Het college van administrateurs-generaal lijkt een geschikte 
vertrekbasis te vormen voor de ontwikkeling van een – de OISZ overkoepelend – Charter. 

1262.Privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen – Voor de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen blijft gelden dat zij evenmin vallen onder deze beperkte 
betekenis van ‘besturen’ en dus ook niet onder het handvest van de gebruiker van de openbare 
diensten ressorteren. Ook dit is conceptueel niet correct; ‘administratieve overheden’ worden 
wel onderworpen aan afdwingbare formele regelgeving omtrent de uitvoering van hun 
dienstverlening ten aanzien van de burger, maar vallen niet – ook niet wat betreft de 
uitvoering van hun ‘overheidstaak’ en zelfs niet voor zover zij derden bindende 
rechtshandelingen stellen – onder het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten. 
Toch zijn het net deze instellingen die dagelijks in de uitvoering van een taak van algemeen 
belang in rechtstreeks contact treden met de burgers. Hoewel in het algemeen met het 
privaatrechtelijke karakter van deze instellingen moet rekening worden gehouden in het kader 
van de overheidssturing, kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt indien de sturing de 
loutere rechtsverhouding tussen de instelling en de sociaal verzekerde betreft voor zover in 
deze rechtsverhouding de wettelijke sociale zekerheid wordt uitgevoerd. 

§2. De administratieve overheid 

1263.Administratieve overheid – In het begrippenkader werd uiteengezet in hoeverre de 
socialezekerheidsinstellingen als administratieve overheden beschouwd (moeten) worden. 
Aan deze kwalificatie is logischerwijze een aantal gevolgen verbonden, die onder andere de 
kwaliteit van de dienstverlening beïnvloeden. Heel wat rechtsregels die de burger een 
preventieve rechtsbescherming beogen te bieden, zijn van toepassing op administratieve 
overheden. Het gaat op federaal niveau om de motivering van bestuurshandelingen, de 
openbaarheid van bestuur en de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de federale 
ombudsman(nen). Het niet naleven door de administratieve overheid van deze 
rechtsbeschermende bepalingen kan juridisch worden gesanctioneerd, zowel (gedeeltelijk) via 
het bestuurlijk toezicht, als (volledig) via de rechtbank, en dit zowel door de gewone hoven en 
rechtbanken via de exceptie van onwettelijkheid als door de Raad van State via het 
annulatiecontentieux. 

1264.Motivering1647 – De Wet Motivering Bestuurshandelingen voorziet in de verplichting 
voor administratieve overheden individuele bestuurshandelingen uitdrukkelijk en afdoend te 
motiveren, tenzij een wettelijk bepaalde uitzondering van toepassing is.1648 Een 
bestuurshandeling is een “eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat 
van een bestuur [geïnterpreteerd als administratieve overheid] en die beoogt rechtsgevolgen te 

                                                
1647 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VAN DE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 678-690; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering 

van bestuurshandelingen, Brugge, die keure, 1999, 378 p. 
1648 De uitzonderingen op de motiveringsverplichting, opgenomen in artikel 4 Wet Motivering 
Bestuurshandelingen, houden in dat een bestuurshandeling niet gemotiveerd dient te worden indien (1) de 
staatsveiligheid hierdoor in het gedrang kan komen, (2) de openbare orde hierdoor kan verstoord worden, (3) 
hierdoor afbreuk kan gedaan worden aan de eerbied voor het privé-leven en (4) afbreuk kan gedaan worden aan 
bepalingen van de zwijgplicht. 
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hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur”.1649 Zoals reeds meermaals 
aangegeven zijn de OISZ en bepaalde privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen – 
minstens voor zover zij in de uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid eenzijdige 
rechtshandelingen stellen die derden binden – administratieve overheden en dienen dus hun 
bestuurshandelingen te motiveren, wat inhoudt dat de individuele bestuurshandelingen naast 
de genomen beslissing ook de redenen op grond waarvan de beslissing werd genomen, 
moeten omvatten. Deze verplichting werd ook in het Handvest Sociaal Verzekerde 
opgenomen. 

1265.Openbaarheid van bestuur1650 – Naast de grondwettelijke waarborg van openbaarheid in 
artikel 321651, werd zowel in de federale staat en in de deelstaten als in de lokalen en 
provinciale besturen de openbaarheid van bestuur ingevoerd1652, waarbij de voornaamste 
opmerking is dat het toepassingsgebied van deze regelingen niet eenvormig wordt 
afgebakend.1653 Het feit dat de eenzijdige beslissingen van socialezekerheidsinstellingen voor 
de arbeidsrechtbank moeten worden aangevochten, doet geen afbreuk aan het feit dat deze 
verplichting ook van toepassing is op de socialezekerheidsinstellingen, voor zover 
gekwalificeerd als administratieve overheden.1654  

De Wet Openbaarheid Bestuur voert een actieve en passieve openbaarheid van bestuur in. De 
actieve openbaarheid beoogt het systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en begrijpbaar 
voorlichten van de burger door de administratieve overheden. Concreet wordt in de wet 
bepaald dat elke administratieve overheid een document opmaakt met de omschrijving van de 
organisatie en bevoegdheden, dat op elke briefwisseling de contactgegevens worden vermeld 
en dat bij eenzijdige beslissingen de beroepsmogelijkheid en –procedure wordt vermeld.1655 

                                                
1649 Art. 1 Wet Motivering Bestuurshandelingen. 
1650 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VAN DE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 690-720.  
1651 Waarmee de grondwetgever het beginsel van openbaarheid van bestuur vaststelt en het aan de verschillende 
wetgevers overlaat om dat beginsel te regelen, en waar nodig in te perken. 
1652 Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 30 juni 1994 (Wet Openbaarheid Bestuur); 
decreet 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 1 juli 2004 (Vlaamse Gemeenschap en 
Gewest); decreet 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 31 december 1994, err. B.S. 
21 maart 1995 (Franse Gemeenschap); decreet 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 28 
juni 1995 (Waals Gewest); ordonnantie 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 23 juni 
1995 (Brusselse Hoofdstedelijk Gewest); decreet 16 oktober 1995 betreffende de openbaarheid van de 
bestuursdocumenten, B.S. 29 december 1995 (Duitstalige Gemeenschap); decreet 11 juli 1996 betreffende de 
openbaarheid van bestuur, B.S. 27 augustus 1996, err. B.S. 12 september 1996 (Franse Gemeenschapscommissie 
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest); ordonnantie 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur, 
B.S. 20 september 1997 (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest); wet 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, B.S. 19 
december 1997 (opgeheven voor wat betreft de provincies en gemeenten in het Vlaamse Gewest door artikel 38, 
2° Decreet Openbaarheid Bestuur). 
1653 Waar de federale Wet Openbaarheid Bestuur van toepassing is op federale administratieve overheden, wordt 
in de Vlaamse openbaarheidsregelgeving het begrip ‘bestuursinstantie’ gehanteerd als afbakening van het 
toepassingsgebied; V. VERDEYEN en J. PUT, “Openbaarheid van bestuur in de Vlaamse 
welzijnsvoorzieningen”, T.S.R. 2005, 515-571. 
1654 Cass. 15 januari 1996, J.T.T. 1996, 105 en R.W. 1995-96, 1234 ; J. PUT, Administratieve sancties in het 

socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1998, 202-203. 
1655 Art. 2 Wet Openbaarheid Bestuur. 
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De passieve openbaarheid betreft dan de openbaarheid van bestuursdocumenten1656 via 
toegang, inzage en afschrift1657 op vraag van de burger, zonder dat hiervoor een belang moet 
worden aangetoond, behalve voor documenten van persoonlijke aard.1658 De wet voorziet in 
drie modaliteiten waarin het recht op openbaarheid kan worden geweigerd: (1) indien, naar 
het oordeel van de overheid, het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen een ander in 
de wet genoemd belang1659, (2) indien de openbaarmaking afbreuk zou doen aan de 
persoonlijke levenssfeer (tenzij de betrokkene daarmee instemt), aan een bij wet ingestelde 
geheimhoudingsplicht, of aan het geheim van de beraadslagingen van de overheden, (3) 
indien het bestuursdocument niet voltooid is en daarom tot misvatting kan aanleiding geven, 
indien het een advies of mening betreft die uit vrije wil werd gegeven of indien de vraag 
kennelijk onredelijk of te vaag is.1660 

1266.Ombudsman1661 – De Wet Federale Ombudsmannen heeft het federale ombudsinstituut 
in het leven geroepen: een onafhankelijke instantie die klachten behandelt over het 
onbehoorlijk optreden van een federale administratieve overheid1662, waaronder dus ook de 
OISZ en de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen (deels) vallen. Iedere 
belanghebbende kan bij hen schriftelijk of mondeling een klacht indienen nadat hij eerst 
gepoogd heeft genoegdoening te krijgen van de overheid waartegen de klacht werd 
ingediend.1663 Deze opdracht van de ombudsmannen is niet zozeer toezicht uitoefenen, 
hoewel dit indirect wel kan gebeuren, maar wel bemiddelend op te treden, samen met de 

                                                
1656 Een bestuursdocument wordt zeer ruim gedefinieerd als “alle informatie, in welke vorm ook, waarover een 
administratieve overheid beschikt (art. 1, tweede lid, 2° Wet Openbaarheid Bestuur). 
1657 P. GEENS en I. VAN DER STRAETE, “Privacy en informatie-uitwisseling”, in J. PUT, V. VERDEYEN en 
G. LOOSVELDT (eds.), Gebruikersrechten in de welzijnszorg, Brugge, die keure, 2003, 143-146. 
1658 Documenten van persoonlijke aard zijn bestuursdocumenten die een beoordeling of een waardeoordeel 
bevatten van een met naam genoemd of gemakkelijk identificeerbaar natuurlijke persoon of de beschrijving van 
een gedrag waarvan het ruchtbaar maken aan die persoon kennelijk nadeel kan berokkenen (art. 1, tweede lid, 3° 
Wet Openbaarheid Bestuur). 
1659 Het is opmerkelijk dat het oordeel of de openbaarheid al dan niet moet geweigerd worden, bij de overheid 
ligt. De wet voorziet niet in enige raadpleging of een vorm van wettelijk verzet vanwege de persoon wiens 
belangen door artikel 6 beschermd worden (M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2005, 287). 
1660 Art. 6 Wet Openbaarheid Bestuur. De definitieve weigering kan aanleiding geven tot een annulatieberoep bij 
de Raad van State. Als gevolg dient aangenomen te worden dat ook een beslissing tot openbaar maken evenzeer 
met een annulatieberoep kan bestreden worden, eventueel aangevuld met een vordering tot schorsing, door elke 
belanghebbende (M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2001, 217). 
1661 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VAN DE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 721-737; B. HUBEAU, De ombudsfunctie, Brugge, die keure, 
1997, 171 p. 
1662 Met uitzondering van de administratieve overheden die door een bijzondere wettelijke bepaling met een 
eigen ombudsman zijn begiftigd zoals de Ombudsdienst Pensioenen (J. PUT, Administratieve sancties in het 

socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1998, 207-208); B. HUBEAU, “De klacht als uitweg en de rol van de 
ombudsman”, in B. HUBEAU en M. ELST (eds.), Democratie in ademnood, Brugge, die keure, 2002, 194. 
1663 Art. 8 Wet Federale Ombudsmannen. De ombudsmannen kunnen weigeren een klacht te behandelen 
wanneer: de identiteit van de klager niet gekend is of de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan een 
jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan. Zij moeten weigeren een klacht te behandelen die 
kennelijk ongegrond is, waaraan geen poging is voorafgegaan om van de administratie rechtstreeks 
genoegdoening te krijgen of de klacht in wezen dezelfde is als een andere klacht en geen nieuwe feiten bevat 
(artikel 9). De ombudsmannen delen onverwijld mee, of ze een klacht al dan niet zullen behandelen. De 
weigering een klacht te behandelen dient gemotiveerd te worden. Zij stellen de betrokken administratieve 
overheid op de hoogte, wanneer zij voornemens zijn een klacht te onderzoeken (art. 10). 
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partijen naar een verzoenende oplossing voor het voorliggende conflict te zoeken 1664 en het 
verstrekken van informatie.1665 De grond waarop een klacht kan worden gebaseerd is ruimer 
dan de rechtmatigheid en de juridisch afdwingbare zorgvuldigheid.1666 Het onderstaande 
schema geeft gronden waarop de klachten ten aanzien van de OISZ bij de federale 
ombudsman in 2007 gebaseerd werden, weer. 

 

Bron: De federale ombudsman, Jaarverslag 2007, 139, 
http://www.mediateurfederal.be/Jaarverslagen/07NED/2007nederlands.pdf. 

1267.De federale ombudsman kan elke aanbeveling die hij nuttig vindt, tot de administratieve 
overheid richten, en brengt daarvan de verantwoordelijke minister op de hoogte.1667 Deze 
aanbevelingen die de ombudsman naar aanleiding van een conflictsbemiddeling doet, zijn niet 
afdwingbaar, maar om ze kracht bij te zetten, kunnen deze aanbevelingen wel openbaar 
gemaakt worden via verslagen over de werking van de administraties.1668 Deze aanbevelingen 
hebben dus zowel als doel de burger te helpen om administratieve beslissingen in hun 
voordeel te doen veranderen indien deze in strijd zouden zijn met de wet sensu lato, als de 
administratieve overheden bij te staan in hun zoektocht naar de verbetering van de 
werking.1669 Daarnaast is dit ook een vorm van informeel toezicht waarbij de minister op de 
hoogte gebracht wordt van de aanbevelingen en zelf kan beslissen de betreffende 

                                                
1664 Zij kunnen ambtenaren en diensten een dwingende termijn opleggen voor het beantwoorden van de tot hen 
gerichte vragen; zij mogen ter plaatse alle vaststellingen doen en zich alle bescheiden en inlichtingen doen 
voorleggen die zij nodig achten; zij kunnen alle betrokken personen horen; personen die op andere grond door 
het beroepsgeheim gebonden zijn, zijn daarvan ontheven in het raam van een onderzoek ingesteld door de 
ombudsmannen. Ten slotte kunnen zij zich door deskundigen laten bijstaan (art. 11). Het onderzoek wordt 
geschorst als en zolang er een georganiseerd administratief beroep, of een beroep bij de rechtbank loopt. 
1665 G. BOUCKAERT en A. WAUTERS, Moderniseringsinitiatieven binnen de federale overheid, Leuven, 
Instituut voor de overheid, 2004, 15. 
1666 S. LUST, Rechtsherstel door de Raad van State, Brugge, die keure, 2000, 44. 
1667 Art. 13 – 14 Wet Federale Ombudsmannen. 
1668 Wetsontwerp tot invoering van een ombudsman, Parl. St. Kamer 1993-94, nr. 1436/1, 3. 
1669 G. BOUCKAERT en A. WAUTERS, Moderniseringsinitiatieven binnen de federale overheid, Leuven, 
Instituut voor de overheid, 2004, 15. 
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administratieve overheid aan verder toezicht te onderwerpen. Deze aanbevelingsbevoegdheid 
zorgt voor een ruimer belang van de ombudsfunctie dan het loutere individuele belang van de 
burger met een klacht.1670 

In de loop van de maand oktober richten de ombudsmannen een verslag over hun activiteiten 
tot de Kamer, en zo nodig brengen zij driemaandelijks verslag uit. In die verslagen vermelden 
zij de aanbevelingen die zij nodig achten, en de eventuele moeilijkheden die zij ondervonden 
hebben in de uitoefening van hun ambt. De verslagen worden openbaar gemaakt zonder 
vermelding van de identiteit van de klager en van de personeelsleden van de administratieve 
overheden. De ombudsmannen kunnen te allen tijde door de Kamer worden gehoord, op hun 
verzoek zowel als op het verzoek van de Kamer.1671 Op deze manier staan de ombudsmannen 
het parlement bij in haar toezichtsopdracht (supra randnr. 1109). 

Hoewel de Wet Federale Ombudsmannen van toepassing is op administratieve overheden en 
ook de meeste privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen als functionele administratieve 
overheden moeten worden gekwalificeerd, wordt in het ‘samenwerkingsprotocol voor de 
relaties tussen de federale ombudsman en de federale overheidsdiensten bij behandeling van 
klachten’ gewag gemaakt van klachten ten aanzien van een overheidsdienst, namelijk (onder 
meer) de FOD/POD, de OISZ of de diensten van algemeen belang. De diensten van algemeen 
belang worden niet gedefinieerd. Het lijkt over ‘organieke’ diensten te gaan, aangezien zij 
allen – voor het samenwerkingsprotocol – vallen onder ‘de federale overheidsdienst’1672, wat 
als gevolg heeft dat niets bepaald wordt over de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen. 

1268.ABBB – Bij het vervullen van hun taken zijn de socialezekerheidsinstellingen (als 
administratieve overheden) niet enkel gebonden aan de wettelijke regels, maar ook aan de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die een aanvulling vormen op het geschreven 
recht.1673 Via deze ABBB kan de ‘behoorlijkheid’ – als onderdeel van de ruimere 
rechtmatigheid – van het optreden van een administratieve overheid, ongeacht of deze al dan 
niet een discretionaire bevoegdheid uitoefent1674, in de rechtspraak worden beoordeeld. Het is 
de garantie van een behoorlijk bestuur ten aanzien van de burger en een compensatie van het 
verlies aan rechtszekerheid door de terugtred van de overheid in een bepaalde 
‘overheidstaak’.1675 Deze ABBB zijn reeds aan bod gekomen in het deel waarin het 
kwalitatief kader wordt uiteengezet, zodat het met betrekking tot de beschrijving van deze 
ABBB volstaat naar dit kwalitatief kader te verwijzen. 

De ABBB vormen geen inbreuk op de zelfstandigheid van de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen dan wel het privaatrechtelijke karakter van de 
                                                
1670 J. VANDE LANOTTE, Het petitierecht ont(k)leed?, Antwerpen, Kuwer, 1986, 105-106. 
1671 Art. 15 Wet Federale Ombudsmannen. 
1672 http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/news/protocolakkoord_ombudsdiensten.pdf. 
1673 A. VAN LOOVEREN, “Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de sociale zekerheid (uitgezonderd 
de motiveringsplicht)”, in R. JANVIER, A. VAN LOOVEREN, A. VAN REGENMORTEL, V. VERVLIET 
(eds.), Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1999, 245-265. 
1674 J. PUT, “Discretionaire bevoegdheden in het socialezekerheidsrecht”, in D. SIMOENS, D. PIETERS, J. 
PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm, liber amicorum Jef Van 

Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 350-351. 
1675 P. POPELIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de rechtsnormen”, 
in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die keure, 2006, 20. 
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socialezekerheidsinstellingen. Zij blijven over de in de wet toegekende 
beslissingsbevoegdheid beschikken. 

1269.Preventieve rechtsbeschermingsketen – De motivering, de openbaarheid en de klacht bij 
de ombudsman zijn geen op zichzelf staande regelgevingen maar vormen onder meer een 
schakel in de (rechtsbeschermings)keten van klachtenvoorkoming en klachtenbehandeling.1676 
De regelgeving in deze ‘keten’ moet waarborgen dat er geen excessief beroep op de rechter 
wordt gedaan1677. Dat kan door voldoende (aandacht voor) kwaliteit in de 
besluitvorming(sprocedure) te creëren, ongeacht of het gaat om discretionaire beslissingen. 
Ook met betrekking tot de gebonden bevoegdheden van de administratieve overheden gelden 
de eisen die worden gesteld aan een ‘behoorlijk bestuurder’.  

De motivering van bestuurshandelingen en de openbaarheid van bestuur kunnen in deze keten 
als nuldelijnsbescherming worden bestempeld. De algemene interne 
eerstelijnsklachtenbehandeling ontbreekt op het federale niveau; de externe 
klachtenbehandeling door de ombudsmannen, vervolledigt de keten. Hoewel deze laatste, los 
van de mogelijkheid na een vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, enkel kan 
optreden na een klacht – wat niet als een preventieve, maar als een curatieve bescherming kan 
worden beschouwd –, heeft het optreden van de ombudsmannen toch een preventief effect. 
Dit preventief effect is aanwezig omdat de administratieve overheden weten dat een klacht 
kan worden neergelegd bij de ombudsmannen en deze klacht dan gesignaleerd wordt aan het 
parlement, omdat de federale ombudsmannen op basis van een klacht of meerdere klachten 
structurele gebreken in de werking van de instelling kunnen opsporen1678 en omdat de klacht 
bij de ombudsman de inleiding van een formele klacht bij de rechtbank kan vermijden. Een 
probleem in deze rechtsverhouding is evenwel vaak strikt juridisch af te bakenen en de 
conflictuele verhouding zal bij voorkeur van de partijen accuraat en (semi) definitief door de 
arbeidsrechtbank worden opgelost.1679 

Op het vlak van sociale zekerheid zou men kunnen voorhouden dat deze preventieve 
rechtsbescherming eigen aan de administratieve overheid niet nodig is, aangezien er 
specifieke regelgeving is, die in een vorm van preventieve rechtsbescherming voorziet. De 
openbaarheidsverplichting en de motiveringsplicht werden opgenomen in het Handvest 
Sociaal Verzekerde, dat in een formele wet is verankerd, en hoewel er geen algemene 
ombudsman voor de sociale zekerheid bestaat, wordt de informele klachtmogelijkheid 
opgevangen door andere klachtinstanties, zoals de ombudsdienst pensioenen1680, de 

                                                
1676 Op het Vlaamse niveau kan daar nog het klachtdecreet (Decr. Vl. Gem. 1 juni 2001 houdende toekenning 
van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen, B.S. 17 juli 2001), dat bestuursinstellingen oplegt een 
klachtenprocedure in te richten, aan toegevoegd worden. 
1677 J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1998, 8. 
1678 J. DELTOUR, “De federale ombudsmannen en klachten over socialezekerheidsinstellingen”, in J. PUT (ed.), 
Het handvest van de sociaal verzekerde en de bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die 
keure, 1999, 282. 
1679 J. DELTOUR, “De federale ombudsmannen en klachten over socialezekerheidsinstellingen”, in J. PUT (ed.), 
Het handvest van de sociaal verzekerde en de bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die 
keure, 1999, 319-322. 
1680 En de ombudsdienst die wordt uitgebouwd bij de HVW 
(http://www.hvw.fgov.be/nl/Info/Report/ReportComplaints2007_nl.pdf). 
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Controledienst voor de ziekenfondsen1681, de klachtenprocedure van de RSZ1682, de 
administrateur-generaal van de HVW1683 en het FAO1684 en door de vakbonden en de 
ziekenfondsen, die juridische bijstand verlenen aan hun leden1685 en de (grotere) 
toegankelijkheid van de arbeidsgerechten.1686  

1270.Ruimere functie – Deze preventieve rechtsbescherming is evenwel slechts één aspect 
van de ruimere doelstelling van deze regelgeving(sketen); andere doelstellingen zijn – naast 
het verschaffen van informatie nuttig in het kader van de curatieve rechtsbescherming – het 
optimaal functioneren van de democratie1687 en het bevorderen van de kwaliteit in het 
besluitvormingsproces van de administratieve overheden. Het optimaal functioneren van de 
democratie wordt beoogd via de transparantie in de besluitvorming, de grotere participatie 
door de stakeholders (participatieve democratie)1688 en de indirecte controle op de 
administratieve overheden, zowel door de burger zelf als via de federale ombudsmannen.1689  

Hoewel zowel de motivering, de openbaarheid en meestal ook de ombudsmannen slechts op 
het einde van het besluitvormingsproces van de administratieve overheid een formele plaats 
hebben, hebben zij ook invloed op de kwaliteit van het besluitvormingsproces. Wetende dat 
een beslissing formeel gemotiveerd moet worden en dat ten aanzien van genomen 
beslissingen en het gevoerde beleid een openbaarheid geldt, zelfs in bepaalde gevallen een 
actieve openbaarheidsverplichting bestaat en dat tegen deze beslissing een kostenvrije klacht 
bij onder meer de laagdrempelige ombudsmannen kan worden ingediend, zal de 
administratieve overheid bewuster met de beleids- en besluitvorming omgaan en meer 
aandacht bieden aan de kwaliteit van de uitvoering van haar taak. Wat in de voorbereidende 
werken bepaald werd voor het klachtendecreet, geldt ook voor de klachten bij de 
ombudsmannen: “voor de overheid is een zorgvuldige klachtenbehandeling een element van 
het beginsel van behoorlijk bestuur. Het is de plicht van de overheid om signalen die erop 
wijzen dat een overheidsdienst niet (naar behoren) functioneert, te onderzoeken en waar nodig 
bij te sturen. Klachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de overheid als ze haar 
dienstverlening kwaliteitsvol wil realiseren en in het algemeen goed wil functioneren. Op 
basis van de klachten kunnen fouten worden hersteld en kunnen zwakke punten binnen de 

                                                
1681 Art 52, 10° Wet Ziekenfondsen; de controledienst heeft echter alleen de bevoegdheid na te gaan of de Wet 
Ziekenfondsen en de uitvoeringsbesluiten werden nageleefd; schending van andere wettelijke bepalingen dan 
wel de zorgvuldigheidsverplichting vallen buiten de bevoegdheid van de controledienst. 
1682 Met als medlpunt: kwaliteit@rsz.fgov.be. 
1683 Het Handvest van de HVW voorziet in een interne klachtenprocedure bij de administrateur-generaal van de 
HVW (http://www.hvw.fgov.be/NL/Info/User/CharterForUsers_nl.pdf). 
1684 http://www.fao.fgov.be/site_nl/assure_social/informations/informations.html. 
1685 Art. 77 e.v. Wet Ziekenfondsen; art. 25 en art 59 quinquies Werkloosheidsbesluit. 
1686 J. DELTOUR, “De federale ombudsmannen en klachten over socialezekerheidsinstellingen”, in J. PUT (ed.), 
Het handvest van de sociaal verzekerde en de bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die 
keure, 1999, 321-323. 
1687 R. VUSCAN, Bestuursregelgeving en inspraak: een onderzoek naar de wenselijkheid van een algemeen 

recht op inspraak in de uitoefening van regelgevende bevoegdheden door bestuursorganen van de centrale 

overheid, Deventer, Kluwer, 1995, 78. 
1688 P. POPELIER, “De openbaarheid van het overheidshandelen in een democratische rechtsstaat”, T.B.P. 1995, 
707-715. 
1689 B. HUBEAU, “De ombudsfunctie en het ombudsinstituut: structurele kenmerken en conjuncturele 
modellen”, in B. HUBEAU (ed.), De ombudsfunctie, Brugge, die keure, 1997, 19-22; J. DELTOUR, “De 
federale ombudsmannen en klachten over socialezekerheidsinstellingen”, in J. PUT (ed.), Het handvest van de 

sociaal verzekerde en de bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die keure, 1999, 279. 
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organisatie worden weggewerkt. De goede behandeling van een klacht draagt bij tot een 
betere relatie tussen burger en bestuur en tot een betere kwaliteit van de dienstverlening”.1690 
Al moet hier wel bij worden opgemerkt dat ervan mag worden uitgegaan dat de burger enkel 
zal reageren indien de met het recht of de wet strijdige bepaling nadelig is voor hem en niet 
indien deze beslissing hem een voordeel oplevert.1691 

AFDELING III. STURING VIA BIJZONDERE KWALITEITSASPECTEN EIGEN AAN 
DE SOCIALEZEKERHEIDSSECTOR 

§1. Algemeen 

1271.Administratieve overheden – Hierboven werd beschreven dat de kwalificatie als 
administratieve overheid met zich brengt dat een aantal bestuursrechtelijke regelgevingen van 
toepassing wordt, die niet alleen de rechtsbescherming van de burger, maar ook de kwaliteit 
van de dienstverlening en de invulling van de democratie beogen. Ook de privaatrechtelijke 
instellingen, voor zover ze als administratieve overheid worden gekwalificeerd, dienen zich 
‘als overheid’ te gedragen en deze bijzondere regelgeving na te leven. In het onderzoekskader 
werd al aangegeven dat de kwalificatie als administratieve overheid niet evident blijkt; zeker 
niet voor de privaatrechtelijke instelling met overheidstaak als geheel en zelfs – door de 
nadruk opnieuw op het organieke element te leggen – ook steeds minder wat betreft de 
uitvoering van de taak van algemeen belang. Indien de evolutie naar een restrictievere – en 
meer organieke – interpretatie van het begrip administratieve overheid zich doorzet, zal dit 
gevolgen hebben op vlak van de rechtsbescherming van de sociaal verzekerde en de kwaliteit 
van de dienstverlening. De garanties ten aanzien van de burger/sociaal verzekerde verbonden 
aan de kwalificatie van socialezekerheidsinstellingen als administratieve overheden, vallen 
dan weg.  

1272.Socialezekerheidsinstellingen – Het is echter niet omdat bepaalde privaatrechtelijke 
instellingen niet (volledig) als administratieve overheden gekwalificeerd zouden worden en 
dus niet (langer) onder deze regelgeving zouden ressorteren, dat elke vorm van 
rechtsbescherming verdwijnt. Wat betreft de preventieve rechtsbescherming blijft een aantal 
garanties gelden. Zo blijven de instellingen onderworpen aan de verplichting van “behoorlijk 
handelen, die enerzijds kan worden ingeschreven in sectorspecifieke reglementering en die 
anderzijds ook voortvloeit uit de algemene zorgvuldigheidsplicht van het 
aansprakelijkheidsrecht”.1692 Zo kan men van een zorgvuldige socialezekerheidsinstelling, los 
van het feit of deze gekwalificeerd wordt als administratieve overheid, verwachten dat het 
enkel beslissingen neemt indien en voor zover deze redelijk verantwoord zijn. 

De wetgever heeft dit op het vlak van de sociale zekerheid opgevangen door in bepaalde 
socialezekerheidsreglementering, waarin (administratiefrechtelijke) garanties geboden worden 
aan sociaal verzekerden, af te wijken van de afbakening van deze reglementering via het 
                                                
1690 Voorstel van decreet houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen, Parl St. 
Vl. Parl. 1999-2000, nr. 272/1, 2. 
1691 E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 
119. 
1692 Voor een uitgebreide analyse van de rechtsbescherming tegen privaatrechtelijke instellingen, die niet (langer) 
als ‘administratieve overheden’ worden gekwalificeerd, zie S. LUST en B. STEEN, “Welles nietes over vrije 
onderwijsinstellingen, administratieve overheden en rechtsbescherming”, T.O.R.B. 2003-04, 337-353. 
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begrip administratieve overheid. Zo wordt het toepassingsgebied van zowel de Wet Handvest 
Sociaal Verzekerde als de Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid ad nominatim afgebakend. 
In deze afbakening worden alle OISZ en alle privaatrechtelijke meewerkende 
socialezekerheidsinstellingen, betrokken bij de uitvoering van de sociale zekerheid, 
opgenomen. Ook deze garanties gelden dus los van de kwalificatie als administratieve 
overheid. Daarnaast heeft de wetgever voor de OISZ en zeer beperkt voor bepaalde 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen in specifieke kwaliteitsbevorderende 
regelgeving voorzien. 

§2. Overkoepelende kwaliteitsaspecten 

1273.Algemeen – Twee evoluties kenmerken de sturing van de Staat ten aanzien van het 
geheel van socialezekerheidsinstellingen, namelijk de wijzigende rechtsverhouding tussen de 
sociaal verzekerden en de socialezekerheidsinstellingen, waarbij deze laatste niet langer als de 
vertegenwoordiger van de (belangen van de) sociaal verzekerde wordt ervaren en de 
maatschappelijke wijziging waarbij technologie een plaats heeft gekregen binnen het 
overheidsapparaat en de dienstverlening. 

A. Handvest van de sociaal verzekerde 

1274.Karakter – Aan het feit dat de socialezekerheidsinstellingen niet (langer) onder het 
Handvest van de gebruiker van de openbare dienst vallen, wordt tegemoet gekomen door de 
onderwerping van al de socialezekerheidsinstellingen aan de Wet Handvest Sociaal 
Verzekerde.1693 Het Handvest Sociaal Verzekerde verschilt niet enkel wat betreft het 
toepassingsgebied van het handvest van de gebruiker van de openbare dienst, maar ook wat 
betreft de juridische waarde: waar in het algemeen handvesten niet juridisch bindend en 
afdwingbaar zijn, is het Handvest Sociaal Verzekerde, dat de jure een formele wet is, een 
juridisch afdwingbaar instrument. 

Op 1 januari 1997 is de Wet Handvest Sociaal Verzekerde in werking getreden. Deze wet 
regelt de rechtsverhouding tussen de socialezekerheidsinstellingen en de sociaal verzekerde, 
waarbij de rechtsbescherming van de sociaal verzekerde centraal staat. Enerzijds is de 
invoering van het handvest niet nieuw, aangezien het kadert in de reeds beschreven evolutie 
naar een klantvriendelijke overheid die ook voor de ruimere administratieve overheden werd 
beoogd. Bovendien werden in het handvest onder meer de bestaande ABBB opgenomen1694, 
zij het geconcretiseerd en toegespitst op de socialezekerheidsinstellingen, en werd een 

                                                
1693 De interpretatie van het Handvest Sociaal Verzekerde als (afdwingbare) operationele invulling van het 
handvest van de gebruiker van de openbare dienst is gezien het verschillend toepassingsgebied niet meer 
haalbaar. Wel is het zo dat het handvest van de sociaal verzekerde aan de meeste eisen gesteld in de omzendbrief 
nr. 730 ter operationalisering van het handvest van de gebruiker van de openbare diensten tegemoet komt. G. 
BOUCKAERT en A. WAUTERS, Moderniseringsinitiatieven binnen de federale overheid, Leuven, Instituut 
voor de overheid, 2004, 37. 
1694 A. VAN LOOVEREN, “Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de sociale zekerheid (uitgezonderd 
de motiveringsplicht)”, in R. JANVIER, A. VAN LOOVEREN, A. VAN REGENMORTEL en V. VERVLIET 
(eds.), Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht, Brugge, die keure, 1999, 245- 265; wetsvoorstel tot 
invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 634/2. 
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concretisering gemaakt van de zorgvuldigheidsverplichting waaraan de 
socialezekerheidsinstellingen in ieder geval zijn onderworpen.1695 

1275.Afdwingbaarheid – Anderzijds gaf het handvest wel een nieuwe afdwingbare 
verplichting aan de socialezekerheidsinstellingen om in de rechtsverhouding met de sociaal 
verzekerden een kwaliteitsvolle, vriendelijke, dynamische en efficiënte dienstverlening na te 
streven. Bovendien verschaft het handvest specifieke socialezekerheidsrechten aan de sociaal 
verzekerde ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen. Dat werd voordien niet nodig 
bevonden omdat de sociaal verzekerde geacht werd te zijn vertegenwoordigd in de 
socialezekerheidsinstellingen waardoor hun belangen sowieso werden verdedigd in en door 
het ‘betrokken’ beheer van deze instellingen. Vandaag wordt dit niet meer zo ervaren. VAN 

LANGENDONCK verwoordt dit treffend als het einde van de mutualistische fase en het begin 
van de administratieve fase.1696 In de mutualistische fase werd de bescherming van de 
belangen van de sociaal verzekerden gewaarborgd door de interne organisatie van de 
instellingen. Dit gebeurde door het paritair beheer in de OISZ; de keuzevrijheid tussen 
verschillende privaatrechtelijke instellingen zorgde ervoor dat de 
belangenvertegenwoordiging ernstig werd genomen. Vandaag is de verhouding tussen de 
sociaal verzekerden en de instellingen van sociale zekerheid een verhouding geworden tussen 
rechtsonderhorigen en ‘administratieve’ instellingen, waardoor wel nood bestaat aan 
afdwingbare rechten voor de sociaal verzekerde ten aanzien van de 
socialezekerheidsinstellingen. De sociale partners staan afkerig tegenover het aanvaarden van 
de gevolgen van deze evolutie, zoals het feit dat er ook nood bestaat aan rechtsbescherming 
van de sociaal verzekerde ten aanzien van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, 
waarbij deze aangesloten is. Dit wordt eens te meer aangetoond doordat de stem van de 
sociale partners (en de financiële overwegingen) in het debat in de wetgevende kamers 
omtrent het handvest van de sociaal verzekerde, voor de uiteindelijke stemming van een 
afgezwakt handvest zorgde.1697 Op vlak van de rechtsbescherming van de sociaal verzekerden 
is het nochtans de eindverantwoordelijke staat die mag beslissen. Hieromtrent hebben de 
inrichters van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen (stakeholders) dan wel de 
historisch te legitimeren beheerders van de OISZ geen grond om hun stem door te drukken in 
het debat. 

1276.Toepassingsgebied1698 – De Wet Handvest Sociaal Verzekerde is van toepassing op 
iedere persoon en iedere instelling in de sociale zekerheid; dit zijn natuurlijke personen, hun 
wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden, de verenigingen, al dan niet met 

                                                
1695 E. VAN WOLDE, Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 
104; R. VUSCAN, Bestuursregelgeving en inspraak: een onderzoek naar de wenselijkheid van een algemeen 

recht op inspraak in de uitoefening van regelgevende bevoegdheden door bestuursorganen van de centrale 

overheid, Deventer, Kluwer, 1995, 98. 
1696 J. VAN LANGENDONCK, “Ontstaansgeschiedenis van het Handvest van de sociaal verzekerde”, in J. PUT 
(ed.), Het handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die 
keure, 1999, 3. 
1697 M. DUMONT, “La Charte de l’assuré social”, R.R.D. 1997, 428-429; J. PUT, “Het handvest van de sociaal 
verzekerde”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die 
keure, 2001, 2. 
1698 J. VAN LANGENDONCK, “Toepassingsgebied van het handvest van de sociaal verzekerde”, in J. PUT 
(ed.), Het handvest van de sociaal verzekerde en de bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die 
keure, 1999, 15-34. 
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rechtspersoonlijkheid, en alle instellingen of openbare besturen.1699 Bepaalde artikelen 
beperken het toepassingsgebied tot de sociaal verzekerden in relatie met om het even welke 
instelling van sociale zekerheid.1700 De sociaal verzekerden zijn de natuurlijke personen die 
recht hebben op sociale prestaties, er aanspraak op maken of kunnen maken, hun wettelijke 
vertegenwoordigers en hun gemachtigden. Deze definitie omvat dus zowel de regelingen voor 
de werknemers, als deze voor zelfstandigen en het overheidspersoneel, alsook de 
bijstandsregelingen. Het vormt een overkoepelende regelgeving die voordien ontbrak, ook in 
de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid.  

Door de ad nominatim opsomming van de socialezekerheidsinstellingen in het 
toepassingsgebied van het handvest wordt door de wetgever gegarandeerd dat de 
rechtsbeschermende waarborgen naar de burger toe blijven bestaan ten aanzien van zowel de 
publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, zonder deze 
afhankelijk te maken van de invulling in de rechtspraak van een ‘overheidsbegrip’. Het – in 
het algemeen ingeroepen – nadeel van een ad nominatim toepassingsgebied is niet van 
toepassing voor de sociale zekerheid omdat enerzijds het aantal (soorten van) instellingen 
beperkt is, zodat een omvattende opsomming mogelijk is en omdat anderzijds er weinig wordt 
gewijzigd aan de soort van instellingen die de sociale zekerheid beheren en uitvoeren. Indien 
er toch iets zou worden gewijzigd aan de ‘organen’ van de sociale zekerheid, zou dit – onder 
meer door de betrokkenheid van de vertegenwoordigers in het beheer van de instellingen – in 
elk geval met veel ruchtbaarheid gebeuren, waardoor de wetgever er ook indirect op attent zal 
gemaakt worden het toepassingsgebied van het handvest aan te passen aan de gewijzigde 
situatie. 

1277.Verplichtingen – Het handvest bevat enerzijds verplichtingen die de rechtsbescherming 
van de sociaal verzekerde beogen en anderzijds een aantal procedurebepalingen met 
betrekking tot de toekenning van sociale uitkeringen (verzoeken, toekenningsprocedure, 
redelijke termijnen) en terugvordering van onterecht betaalde uitkeringen.1701 Hierna wordt 
enkel verder ingegaan op de vijf fundamentele verplichtingen die de 
socialezekerheidsinstellingen worden opgelegd in het kader van de rechtsbescherming van de 
sociaal verzekerde. Het gaat om het geven van nuttige informatie, het verschaffen van raad, 
het verzekeren dat de bevoegde instelling wordt aangesproken, het motiveren van beslissingen 
en het gebruik van begrijpelijke taal. Deze explicitering en concretisering van het ‘behoorlijk 
bestuur’, zoals deze ook deels gebeurde door de ABBB en de administratiefrechtelijke 
regelgeving, zorgt voor kenbaarheid, duidelijkheid en de daarmee samenhangende 
rechtszekerheid zowel voor de socialezekerheidsinstellingen (die duidelijk weten wat van hen 
verwacht wordt) als voor de sociaal verzekerden (die duidelijk weten wat zij van de 
socialezekerheidsinstellingen mogen verwachten). Het nadeel ligt in het gemis aan evolutief 
karakter, maar dit wordt gecompenseerd door het feit dat de ABBB aanvullend moeten 
worden nageleefd; deze ABBB kunnen door hun evolutief karakter door de rechtspraak aan de 
evoluties in de maatschappij worden aangepast.1702  
                                                
1699 Art. 1 en art. 2, 3° Wet Handvest Sociaal Verzekerde. 
1700 J. PUT, “Het handvest van de sociaal verzekerde”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de 

sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die keure, 2001, 7. 
1701 V. VERDEYEN, “Verplichtingen socialezekerheidsinstellingen”, in J. PUT (ed.), Praktijkboek Sociale 

Zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2008, 7-10. 
1702 Wetsontwerp tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde, Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 634/2, 
8-9. 
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1278.Informatie1703 – De socialezekerheidsinstellingen zijn verplicht op vraag van de sociaal 
verzekerde alle dienstige inlichtingen te verschaffen betreffende diens rechten en 
verplichtingen. Daarnaast moeten de socialezekerheidsinstellingen uit eigen beweging alle 
bijkomende informatie verschaffen die nodig is voor de behandeling van het verzoek of het 
behoud van rechten.1704 Al de inlichtingen worden kosteloos verstrekt door de instelling 
binnen een termijn van 45 dagen, steeds met vermelding van dossiernummer en de 
dossierbeherende dienst.1705 Het gaat hier niet om een actieve informatieverplichting, maar 
wel om een uitgebreide passieve informatieplicht, waarbij moet worden opgemerkt dat de 
‘vraag’ om informatie door de sociaal verzekerde zeer ruim opgevat wordt in de rechtspraak, 
in die mate dat een schriftelijke kennisgeving van adreswijziging als een aanvraag voor 
informatie wordt beschouwd, indien deze adreswijziging mogelijke gevolgen heeft voor de 
rechten van de sociaal verzekerde.  

Op basis van de actieve openbaarheidsverplichting opgenomen in de Wet Openbaarheid 
Bestuur en van het uitvoeringsbesluit van het handvest1706 is elke socialezekerheidsinstelling 
verplicht informatie openbaar te maken over de werking van de socialezekerheidssector die 
zij beheert dan wel uitvoert.1707 Op de websites van de meeste instellingen zijn ondertussen 
uitgebreide informatiebundels – en zelfs informatiefilmpjes1708 – te vinden, zowel wat de 
werking van de instelling en het stelsel als de inhoudelijke regels van de 
socialezekerheidssector betreft. Na aanvraag kan men ook inzage of mededeling (afschrift 
tegen kostprijs) bekomen van bestuursdocumenten en dit op basis van de Wet Openbaarheid 
Bestuur, artikel 32 van de Grondwet of de Wet Verwerking Persoonsgegevens.1709 

1279.Raad – Onder dezelfde voorwaarden moeten de socialezekerheidsinstellingen ook raad 
geven in verband met het uitoefenen van de rechten en het vervullen van de verplichtingen 
van de sociaal verzekerde, toch wat betreft de materies waarvoor zij bevoegd zijn. Het 

                                                
1703 K. LEUS en I. VERHEVEN, “Voorlichtings- en informatieplicht van de socialezekerheidsinstellingen”, in J. 
PUT (ed.), Het handvest van de sociaal verzekerde en de bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, 
Brugge, die keure, 1999, 35-76. 
1704 Informatie over de concrete toepassing van het socialezekerheidsrecht op welbepaalde situaties ontbreekt 
gezien de zeer beperkte bevoegdheid van de OISZ terzake. VAN EECKHOUTTE stelt als oplossing de ruling voor, 
waarbij vooraf met de administratie de contouren worden afgesproken waarbinnen een eenmalige operatie als 
rechtsconform zal worden beschouwd, ook in het socialezekerheidsrecht te introduceren (W. VAN 
EECKHOUTTE, “De modernisering van de postmoderne sociale zekerheid”, T.S.R. 1996, 55-56). 
1705 Art. 3 Wet Handvest Sociaal Verzekerde. 
1706 K.B. 19 december 1997 tot uitvoering van artikel 3, eerste lid en van artikel 7, tweede lid van de wet van 11 
april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, B.S. 30 december 1997. 
1707 D. DE RUYSSCHER, “Mededelingsplichten van en informatieverstrekking door het ziekenfonds”, T.S.R. 
2004, 306-307 en 310-311 
Dit kan worden uitgebreid in specifieke en sectorale regelgeving voor het aanvullende aanbod; zie bijvoorbeeld 
art. 30 Wet Handelspraktijken voor de aangeboden lichamelijke roerende goederen, zoals voor het aanbod van de 
ziekenfondsen in de mediotheek en artikel 3 Wet Ziekenfondsen, waarin ziekenfondsen worden verplicht een 
dienst op te richten voor voorlichting (naast hulp, begeleiding en bijstand) met het oog op het bevorderen van het 
fysiek, psychisch en sociaal welzijn van de leden. Dit kan in sectorale regelgeving ook worden uitgebreid naar 
niet-sociaal verzekerden: de Arbeidsongevallenreglementering voorziet bijvoorbeeld in een 
informatieverplichting van de arbeidsongevallenverzekeraar ten aanzien van de werkgever die wenst aan te 
sluiten of aangesloten is (art. 9 eerste lid Arbeidsongevallenbesluit). 
1708 http://www.rva.be/; http://www.rvponp.fgov.be/. 
1709 Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993.  
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antwoorden van een verzoek om raad, zoals bepaald in artikel 4 Wet Handvest Sociaal 
Verzekerde is een resultaatsverbintenis, die ook inhoudt dat de raad tijdig en correct moet 
worden gegeven en waarbij de volledigheid onderworpen wordt aan de 
zorgvuldigheidsafweging.1710 

1280.Doorverwijzing – Wanneer een informatievraag of vraag om raad wordt gesteld aan een 
verkeerde socialezekerheidsinstelling, moet deze instelling de aanvraag meteen doorsturen 
naar de bevoegde instelling, en daarvan de verzoeker gelijktijdig op de hoogte brengen.1711 

1281.Motivering – Ook zijn de socialezekerheidsinstellingen, belast met de uitvoering van de 
sociale prestaties, ertoe gehouden de belanghebbenden op de hoogte te brengen van iedere 
beslissing die hen betreft. Deze beslissing moet minstens bij gewone brief worden 
meegedeeld waarvan de inhoud moet worden gemotiveerd. Bovendien moet de beslissing een 
aantal vermeldingen omvatten: in voorkomend geval, de mogelijkheid om voor de bevoegde 
rechtbank een voorziening in te stellen, de termijn om een voorziening in te stellen en de 
manier waarop dat moet gebeuren...1712 

1282.Transparantie – In hun betrekkingen met de sociaal verzekerde, in welke vorm ook, 
moeten de socialezekerheidsinstellingen zich uitdrukken in een voor het publiek begrijpelijke 
taal.1713 Gezien de enorme complexiteit van de regelgeving, vraagt het de nodige inspanning 
dit te vertalen.  

1283.Uniformiteit – Het handvest poogt met deze verplichtingen uniformiteit in te voeren op 
het vlak van de rechtsbescherming ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen, maar 
vertoont op dit vlak wel tekortkomingen. Men heeft in de verschillende sectoren de 
bepalingen die dezelfde en parallelle aspecten als het handvest regelt, laten voortbestaan1714 
en zelfs ingevoerd1715, zodat de eenheid en de onderlinge afstemming die het handvest beoogt, 
onmiddellijk in gebreke blijft.1716 Daarnaast werd er niet afgestemd op de bestaande 
bestuursrechtelijke bepalingen zodat deze gecombineerd moeten worden toegepast; juridisch 
is dit geen probleem en gelden bij overlap de algemene rechtsbeginselen lex posterior, lex 

superior, en lex specialis maar het komt de rechtszekerheid niet ten goede. Bovendien bestaan 
er ‘blinde vlekken’, zoals met betrekking tot de hoorplicht, de verjaringstermijnen en de 
handhaving en met bepaalde bestuursrechtelijke bepalingen ten aanzien van 
socialezekerheidsinstellingen die niet als administratieve overheid dreigen gekwalificeerd te 
worden. 

                                                
1710 D. DE RUYSSCHER, “Mededelingsplichten van en informatieverstrekking door het ziekenfonds”, T.S.R. 
2004, 313. 
1711 Art. 5 Wet Handvest Sociaal Verzekerde. 
1712 Art. 7 Wet Handvest Sociaal Verzekerde. 
1713 Art. 6 Wet Handvest Sociaal Verzekerde. 
1714 Bv. art. 26bis Werkloosheidsbesluit en art. 20, § 1 Sociaal Statuut Zelfstandigen. Ook in de overkoepelende 
Algemene Beginselenwet werden bepalingen betreffende betere informatie en veiligheid opgenomen (art 17 en 
30). Tot vandaag zijn deze bepalingen echter niet in werking getreden. Bovendien zouden zij enkel van 
toepassing zijn op het socialezekerheidsstelsel van de werknemers. 
1715 Bv. K.B. 24 november 1997 tot uitvoering, wat de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, 
van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het ‘handvest’ van de sociaal 
verzekerde, B.S. 23 december 1997. 
1716 M. DUMONT, “La charte de l’assuré social”, R.R.D. 1997, 428-429; J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, 
Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 121, voetnoot 395. 
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1284.Individuele inspraak – De sociaal verzekerde wordt door het handvest niet actief in zijn 
individueel dossier betrokken. Zoals reeds aangegeven, zijn in de Wet Handvest Sociaal 
Verzekerde geen bepalingen opgenomen omtrent de hoorplicht, een courante invulling van de 
individuele inspraak in het dossier.1717 Dit is vreemd aangezien de hoorplicht een element van 
de ABBB is en het handvest een concretisering van deze beginselen inhoudt, aangezien 
aspecten van de hoorplicht wel in heel wat sectorale socialezekerheidsregelgeving terug te 
vinden zijn1718, wat het belang ervan aantoont en aangezien de hoorplicht niet alleen een 
invulling dan wel uitvoering van de algemene zorgvuldigheidsverplichting is, maar eveneens 
een sturing naar kwalitatieve dienstverlening.1719 De hoorplicht als ABBB is wel van 
toepassing op de socialezekerheidsinstellingen, maar dan enkel voor zover zij als 
administratieve overheid worden gekwalificeerd en zij ernstige maatregelen nemen gegrond 
op het persoonlijk gedrag van de sociaal verzekerde die van aard zijn om zijn belangen zwaar 
te treffen.1720 De aard van de dienstverlening en de mogelijke impact van beslissingen 
aangaande socialezekerheidsdossiers op het leven van de sociaal verzekerde vereisen evenwel 
een algemene regeling met betrekking tot de hoorplicht van de socialezekerheidsinstellingen 
bij het nemen van derden bindende beslissingen. 

1285.Verantwoordelijkheid sociaal verzekerden – Sociale zekerheid kan, net zoals de 
openbare diensten in het algemeen, slechts functioneren indien ook de verplichtingen van de 
burger hierin worden erkend; er is ook in deze rechtsverhouding nood aan een algemene 
houding van solidariteit ten aanzien van het overheidsoptreden.1721 De wederkerigheid van het 
bestuursrecht, die bijvoorbeeld tot uiting komt in de onmogelijkheid een beroep te doen op de 
ABBB wanneer de burger een fout begaat1722, komt niet uitdrukkelijk aan bod in het handvest 
van de sociaal verzekerde. Wel wordt de verantwoordelijkheid van de sociaal verzekerde een 
plaats gegeven door de retroactieve herziening ten ongunste mogelijk te maken indien de 
sociaal verzekerde wist of moest weten dat hij geen recht meer heeft op het betreffende 
prestatiebedrag.1723 Deze bepaling mag dan wel als moreel uitgangspunt de 
verantwoordelijkheid van de sociaal verzekerde hebben, de facto is zij gebaseerd op het 
voorkomen van ongewenste budgettaire gevolgen door de retroactieve herziening ten 
ongunste volledig onmogelijk te maken.1724 

                                                
1717 R. VUSCAN, Bestuursregelgeving en inspraak: een onderzoek naar de wenselijkheid van een algemeen 

recht op inspraak in de uitoefening van regelgevende bevoegdheden door bestuursorganen van de centrale 

overheid, Deventer, Kluwer, 1995, 98-99. 
1718 J. PUT, “De hoorplicht in de sociale zekerheid”, in J. VAN LANGENDONCK (ed.), Liber amicorum Roger 

Dillemans, deel II Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Story-Sciëntia, 1997, 355 -357. 
1719 R. VUSCAN, Bestuursregelgeving en inspraak: een onderzoek naar de wenselijkheid van een algemeen 

recht op inspraak in de uitoefening van regelgevende bevoegdheden door bestuursorganen van de centrale 

overheid, Deventer, Kluwer, 1995, 98-99. 
1720 J. PUT, “De hoorplicht in de sociale zekerheid”, in J. VAN LANGENDONCK (ed.), Liber amicorum Roger 

Dillemans, deel II Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Story-Sciëntia, 1997, 336 en 342. 
1721 P. BERCKX, “De bestuurlijke vernieuwing en het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten”, 
T.B.P. 1993, 277. 
1722 J. DE STAERCKE, “Algemene beginselen van behoorlijk burgerschap. Naar een wederkerig 
bestuursrecht?”, Jura Falc. 2001-2002, 516. 
1723 Art. 17 Wet Handvest Sociaal Verzekerde. 
1724 J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 120-
121 en 137. 
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1286.Oogmerk – Waar de rechtsbeschermende functie van het handvest ten aanzien van de 
sociaal verzekerde het meest aandacht krijgt, kan niet worden voorbijgegaan aan twee andere 
functies.1725 In eerste instantie heeft het handvest ook een repressieve functie, in de zin dat de 
rechter onbehoorlijk overheidsoptreden bestraft. De ABBB worden gezien als een 
concretisering van de zorgvuldigheidsnorm; een schending van de ABBB houdt een 
schending van de (geconcretiseerde) zorgvuldigheidsnorm en dus een fout in de zin van 
artikel 1382 B.W. in1726; dit geldt ook – en eens te meer – voor de door het handvest 
geconcretiseerde ABBB.1727 Daarnaast heeft het handvest een kwaliteitsbevorderend oogpunt. 
De uitdrukkelijk benoemde doelstellingen van het handvest geven aan dat de kwaliteit van de 
dienstverlening naast de rechtsbescherming van de sociaal verzekerde centraal staat; het gaat 
om rechtszekerheid, toegankelijkheid, doorzichtigheid, snelheid en nauwkeurigheid en 
vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen.1728 Het feit dat de wet als titel 
‘handvest’ van de sociaal verzekerde draagt toont ook de band aan met de andere – juridisch 
niet afdwingbare – handvesten, die in het kader van het kwaliteitsbeleid van de overheid tot 
stand zijn gekomen. De afdwingbaarheid van het Handvest Sociaal Verzekerde heeft de 
rechtsbescherming en rechtszekerheid als voordeel, maar heeft als ‘bestuurskundig’ nadeel dat 
het niet de cultuur van de instelling wijzigt. Het handvest wordt nageleefd omdat het moet 
(wet) en niet omdat men het wil (kwaliteitshandvest).1729 

B. E-government 

1287.Evolutie – De evolutie naar e-government ging gepaard met een herdenking van de 
relaties tussen de openbare diensten, de burgers en de ondernemingen, ditmaal door de 
moderne technologieën als instrument te hanteren. E-government wordt gezien als een 
instrument om te komen tot een snelle en efficiënte dienstverlening zowel in de interne 
relaties (tussen de overheden onderling en tussen de overheid en haar werknemers) als in de 
externe relaties (tussen de overheid en de burgers/ondernemingen). Naast de financiële 
middelen zijn de beschikbaarheid van de sociale gegevens immers grotendeels bepalend voor 
de werking van een socialezekerheidsinstelling.1730 

Door e-government te ontwikkelen zal een snellere en transparantere dienstverlening mogelijk 
worden: de reisduur, de wachttijden en de formaliteiten zullen afnemen en de realtime 

                                                
1725 G. VAN LIMBERGHEN, “Socialezekerheidsrecht en rechts(on)zekerheid, recht en sociale (on)zekerheid”, 
R.W. 1993-94, 1177; I. OPDEBEEK, Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur, Brugge, die keure, 
1992, 73. 
1726 I. OPDEBEEK, Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur, Brugge, die keure, 1992, 30-32.  
1727 Voor de informatie- en motiveringsplicht die resultaatsverbintenissen ten aanzien van de OISZ inhouden, zal 
niet meer moeten worden nagegaan of de zorgvuldigheidsnorm geschonden werd. (C. PERSYN, “Knelpunten in 
de verhouding burger- sociale zekerheid”, in INSTITUUT VOOR SOCIALE ZEKERHEID (ed.), De actuele 

uitdagingen voor de sociale zekerheid, Leuven, Instituut voor sociale zekerheid VZW, 1989, 20-21; D. DE 
RUYSSCHER, “Mededelingsplichten van en informatieverstrekking door het ziekenfonds”, T.S.R. 2004, 309). 
1728 Wetsvoorstel tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, Parl. St. Kamer 1992-93, nr. 353/1,1-
2. 
1729 S. VAN ROOSBROEK, N. THIJS, S. VAN DE WALLE en G. BOUCKAERT, Kwaliteit en vertrouwen in 

de Vlaamse overheid, Leuven, Bestuurlijke organisatie Vlaanderen, 2006, 67 en 69, 
http://perswww.kuleuven.be/~u0025631/pdf/Rapport%20dienstverleningscharters.pdf 
1730 F. ROBBEN en P. MAES, “Modernisering van het informatiebeheer van de sociale zekerheid: voordelen 
voor de sociaal verzekerden”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-

2001, Brugge, die keure, 2001, 27. 
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feedback zal veel sneller kunnen gebeuren, zelfs onmiddellijk via rechtstreekse 
communicatie. Indien bijvoorbeeld in het bevolkingsregister het overlijden van een persoon 
wordt opgetekend, zal automatisch worden nagegaan wat de gevolgen zijn met betrekking tot 
de uitkeringen, zoals met betrekking tot het overlevingspensioen van de overlevende partner 
of de wezenbijslag waarop de bijslagtrekkende recht heeft. Gewijzigde omstandigheden die 
het recht van de sociaal verzekerde beïnvloeden zullen worden doorgegeven via de KSZ; de 
repercussies op de socialezekerheidsrechten kunnen dan automatisch worden onderzocht en 
aangepast door de socialezekerheidsinstellingen.1731 Bovendien zal de dienstverlening 
gebruiksvriendelijker worden: geïntegreerde informatie wordt toegankelijker en 
gepersonaliseerde dienstverlening wordt mogelijk. Daarnaast zullen de administratieve lasten 
afnemen en zal men op een efficiëntere en doeltreffendere wijze fraude kunnen bestrijden. De 
invoering van elementen van e-government blijven wel neutraal voor de sociaal verzekerde: er 
wordt niet aan de inhoudelijke regels van de sociale zekerheid geraakt.1732  

E-government is in de eerste plaats een technologische zaak, maar vergt ook een reorganisatie 
en een mentaliteitswijziging bij de betrokken instellingen. De instellingen van sociale 
zekerheid waren dan ook genoodzaakt de gegevensverwerking te moderniseren. Het 
telematicanetwerk tussen al deze instellingen was een eerste stap in dit moderniseringsproces. 
Hierbij was het noodzakelijk aan elke sociaal verzekerde een identificatienummer van de 
sociale zekerheid (INSZ) toe te kennen; bij een uitwisseling kunnen de instellingen de sociaal 
verzekerde dan steeds aan de hand van dit nummer identificeren. Deze identificatiesleutel, die 
de sociaal verzekerde zelf kent, moet door alle instellingen worden gebruikt.1733 Het 
hoofddoel van de invoering van de SIS-kaart is de sociaal verzekerde een elektronische drager 
aan te reiken waarop zijn INSZ staat vermeld. De sociaal verzekerde moet de kaart gebruiken 
wanneer hij in contact treedt met instellingen van sociale zekerheid en met de personen die 
sociale persoonsgegevens aan deze laatste moeten doorgeven. Daarnaast was het noodzakelijk 
met eenvormige begrippen, zoals het loonbegrip en het arbeidstijdbegrip, te werken om de 
doelstellingen van e-government ook in de praktijk waar te maken.1734 

1288.Verschijningsvormen – In de Belgische sociale zekerheid werd reeds begin jaren 1990 
gestart met e-government via de oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
(KSZ) als nieuwe openbare instelling van sociale zekerheid. Daarnaast zijn belangrijke 
elementen van e-government in de sociale zekerheid de onmiddellijke aangifte van 

                                                
1731 J. VERSTRAETEN, “Recht op kinderbijslag in het derde millenium: quérable ou portable?”, in D. 
SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm, 

liber amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 562-563. 
1732 http://www.ksz-bcss.fgov.be; F. ROBBEN, “e-government en sociale zekerheid”, Studiedag De technische 
harmonisatie van de sociale zekerheid, K.U.Leuven – ISR, 26 oktober 2001. 
1733 http://www.ksz-bcss.fgov.be 
1734 Door een reeks van zes K.B.’s van 10 juni 2001 werden eenvormige definities ingevoerd met betrekking tot 
loon- en arbeidstijdgegevens in diverse socialezekerheidssectoren (B.S. 31 juli 2001). 
Belangrijke beperkingen aan deze harmonisering zijn enerzijds dat zij beperkt is tot de socialezekerheidsregeling 
voor werknemers en dus niet deze voor het overheidspersoneel of voor de zelfstandigen, noch de sociale bijstand 
in de harmonisatie betrekt, en anderzijds dat zij beperkt is tot de socialezekerheidssector en dus niet de 
fiscaalrechtelijke context omvat. Bovendien werd, omwille van het neutraliteitsbeginsel bij de definiëring van de 
begrippen, niet steeds geopteerd voor de eenvoudigste of duidelijkste definities. 
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tewerkstelling (Dimona en Limosa), de multifunctionele aangifte (DmfA) en de aangifte 
sociaal risico (ASR).1735  

1289.Kruispuntbank – De KSZ zorgt via de uitbouw van een netwerk voor elektronische 
gegevensuitwisseling tussen zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, ad nominatim opgesomd in de Wet Kruispuntbank Sociale 
Zekerheid. De OISZ staan rechtstreeks in contact met de KSZ (primair netwerk) terwijl de 
privaatrechtelijke instellingen slechts in contact staan met de KSZ via de publiekrechtelijke 
beheersinstelling van de betreffende socialezekerheidstak. Talrijke sociale gegevens worden 
door verschillende socialezekerheidsinstellingen gebruikt. Vele rechten en verplichtingen uit 
een specifieke socialezekerheidssector worden bepaald op basis van bestaande rechten en 
verplichtingen in één of meer andere sectoren of stelsels van sociale zekerheid. Met de 
invoering van de KSZ wilde men vermijden dat de sociaal verzekerden en de werkgevers 
steeds opnieuw reeds meegedeelde gegevens aan (andere) socialezekerheidsinstellingen 
moesten overmaken en dat attesten bij één instelling moesten worden opgevraagd om aan een 
andere instelling af te geven als berekeningsbasis voor de uitkeringen.  

Opgemerkt moet worden dat de KSZ geen centrale gegevensbank is; zij houdt zelf slechts 
weinig inhoudelijke gegevens bij, maar bevat voornamelijk verwijzingen naar informatie die 
elders (bij de socialezekerheidsinstellingen en bij het Rijksregister) wordt bewaard. Bij de 
inzameling van de gegevens is de socialezekerheidsinstelling verplicht zich eerst tot de KSZ 
te richten. Indien de nodige informatie beschikbaar is in het netwerk1736 wordt deze door de 
KSZ opgevraagd en doorgegeven. Zijn de gegevens niet beschikbaar, dan is de instelling 
gemachtigd de sociaal verzekerde of andere personen die de inlichtingen kunnen verstrekken, 
zoals de werkgever, te ondervragen. Daarnaast worden er aan de KSZ de nodige middelen ter 
beschikking gesteld om de onderlinge informatie-uitwisseling op een gecoördineerde, 
gecontroleerde en de privacy respecterende wijze1737 te laten verlopen.1738  

                                                
1735 V. VERDEYEN, “Informatisering van het socialezekerheidsbeheer”, in J. PUT (ed.), Praktijkboek Sociale 

Zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2008, 15-25. 
1736 Bij de verdeling van de verantwoordelijkheden inzake het opslaan van gegevens wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de inhoudelijke taakverdeling tussen de onderscheiden socialezekerheidsinstellingen. 
Hoofdlijnen van de functionele verdeling zijn: de identificatiegegevens worden in de eerste plaats bijgehouden in 
het Rijksregister; de loon- en arbeidstijdsgegevens, die volgens een vast schema ingezameld en gecontroleerd 
worden door de instellingen belast met de inning van de socialezekerheidsbijdrage, worden door deze 
instellingen bijgehouden; een basisoverzicht per persoon van de (boven)wettelijke pensioenvoordelen wordt 
bijgehouden in gezamelijk beheer van het RIZIV en de RVP (pensioenkadaster); het kadaster van de 
kinderbijslag (CADAF) bevat dan weer de belangrijkste gegevens voor de kinderbijslagregeling, zoals de 
kinderbijslagfondsen en de indentificatiegegevens van rechthebbenden, bijslagrekkenden en rechtgevende 
kinderen. Het kadaster van de kinderbijslag bevat vanaf 1996 alle dossiers waarvoor kinderbijslag betaald wordt 
en alle dossiers die sinds minder dan zeven jaar afgesloten werden. De kinderbijslagfondsen kunnen dit kadaster 
online raadplegen, waardoor een dynamisch en efficiënt beheer mogelijk wordt. Zij raadplegen het kadaster 
wanneer zij het recht op kinderbijslag onderzoeken en controleren dan of er geen andere instantie is die voor 
dezelfde actoren uit het dossier al kinderbijslag toekent. Voor de andere gegevens zal de opslag toevertrouwd 
worden aan de instelling die de betrokken informatie in de normale omstandigheden het meest nodig heeft. 
1737 Zo werd bijvoorbeeld bepaald dat voor de mededeling van gegevens van persoonlijke aard aan derden zowel 
binnen als buiten het netwerk van de Kruispuntbank, een principiële machtiging nodig is van het sectoraal 
comité van de sociale zekerheid (art. 15). Deze machtigingsvereiste is evenwel in grote mate opgeheven voor 
operaties die gebeuren binnen zogenaamde secundaire netwerken, namelijk de netwerken die bestaan uit de 
openbare beheersinstelling van een socialezekerheidssector en de meewerkende privaatrechtelijke 
(uitbetalings)instellingen van deze sector. Machtiging is ook niet vereist voor de mededeling van 
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1290.Dimona/Limosa – Met ingang van 1 januari 2003 werd de ‘onmiddellijke aangifte van 
tewerkstelling’ (Dimona) van toepassing op alle werkgevers en werknemers, in de privé-
sector en de publieke sector. De Dimona-aangifte heeft tot doel de administratieve 
verplichtingen voor werkgevers op het vlak van de sociale zekerheid te vereenvoudigen via 
een onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie aan de openbare 
instanties die over deze gegevens moeten beschikken. De Dimona-aangifte garandeert een 
juiste en snelle identificatie van werknemers en stelt op ondubbelzinnige en uniforme wijze de 
band vast tussen een werknemer en diens werkgever. Bovendien laat de veralgemening van de 
Dimona-aangifte toe dat een aantal verplichtingen op het vlak van sociale documenten wordt 
verlicht of vereenvoudigd, zoals de afschaffing van het personeelsregister. Sinds 1 april 2007 
is de Limosa1739-meldingsplicht in het leven geroepen.1740 Met deze meldingsplicht beoogt de 
wetgever een beter kader te scheppen voor de correcte tewerkstelling van buitenlandse 
werkkrachten in België. De Limosa-meldingsplicht houdt in dat elke werknemer die tijdelijk 
of gedeeltelijk in België komt werken, maar niet in dienst is bij een Belgische werkgever, 
moet worden aangemeld bij de overheid.1741  

1291.DMFA/ASR – Via een driemaandelijkse aangifte aan de RSZ stuurt de werkgever loon- 
en arbeidstijdsgegevens door naar de RSZ die betrekking hebben op zijn werknemers. 
Traditioneel gebeurde deze kwartaalaangifte op een papieren formulier. Sinds 2003 kan de 
aangifte enkel nog gebeuren bij middel van een elektronische multifunctionele aangifte.1742

 

Wanneer een sociaal risico dat aanleiding geeft tot uitkeringen zich voordoet, moet de 
werkgever of de sociaal verzekerde hiervan aangifte doen aan de bevoegde 
socialezekerheidsinstelling. Steeds meer gebeurt ook dit op elektronische wijze. 

1292.Evolutie – Een belangrijke nieuwe opportuniteit is ten slotte de groeiende mogelijkheid 
tot elektronisch gegevensverkeer tussen individuele sociaal verzekerden en hun werkgevers 
enerzijds en de actoren in de sociale sector anderzijds. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid 
om alle administratieve formaliteiten voor sociaal verzekerden of hun werkgevers langs 

                                                                                                                                                   
basisidentificatiegegevens binnen het netwerk, maar wel tussen instellingen die niet tot eenzelfde secundair 
netwerk behoren. De mededeling van gegevens moet in deze gevallen wel worden aangegeven bij het sectoraal 
comité, ingesteld binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. 15 Wet 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid; K.B. 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens 
van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid, B.S. 3 april 1997). 
1738 F. ROBBEN en P. MAES, “De kruispuntbank van de sociale zekerheid anno 2004”, B.T.S.Z. 2004, 145-174. 
1739 Limosa of Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van MigratieOnderzoek bij de Sociale 
Administratie 
1740 K.B. 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 
december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, B.S. 28 maart 2007. 
1741 Een zelfstandige die tijdelijk in België komt werken, maar niet permanent verblijft in België moet ook aan de 
meldingsplicht voldoen, net als een (zelfstandige) stagiair die zijn stage, in het kader van een buitenlands 
studieprogramma of een buitenlandse beroepsopleiding, geheel of gedeeltelijk in België volbrengt. 
1742 Sinds 1 januari 2005 moet ook iedere werkgever zijn driemaandelijkse aangifte aan de RSZPPO (DmfAPPL) 
elektronisch indienen (K.B. 14 oktober 2005 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister in 
bepaalde bedrijfstakken en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van 
een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 
en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 4 
november 2005). 
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elektronische weg te laten geschieden en aan de mogelijkheid om sociaal verzekerden langs 
deze elektronische weg basisinformatie te verschaffen over de stand van hun dossiers. 

1293.Evaluatie – De Kruispuntbank, met een uitbreidend netwerk1743, is uitgegroeid tot een 
Belgisch succesverhaal, waarbij het ook internationaal als voorbeeld van e-government wordt 
aangehaald. Een belangrijke verwezenlijking is de besparing die kon teweeggebracht worden 
in termen van tijd en kosten en – niet onbelangrijk – het feit dat de foutenlast aanzienlijk werd 
beperkt. Ook werd duidelijk dat er mogelijkheden ontstonden tot administratieve 
vereenvoudiging en ontlasting van werkgevers1744, sociaal verzekerden en 
socialezekerheidsinstellingen en de mogelijkheid aan de betrokkene informatie op maat te 
verschaffen. Evenwel wordt terecht opgemerkt dat door het (gereguleerd en beschermd) 
circuleren van informatie tussen de instellingen, de controlemomenten van de werkgever en 
de sociaal verzekerden op de verwerkte informatie verminderen; vandaar dat de nood aan 
motivering en openbaarheid blijft bestaan, en zelfs toeneemt door de informatisering.1745 Deze 
laatste opmerking dient veralgemeend blijvend voor ogen gehouden te worden: waar het 
kwaliteitsaspect efficiëntie centraal staat binnen e-government, moet aandacht behouden 
blijven voor de andere kwaliteitselementen, zoals de transparantie, de rechtszekerheid 
(duidelijkheid)… 

§3. Specifieke kwaliteitsaspecten voor de OISZ 

A. Overkoepelend voor de OISZ 

1294.Autonomie – De bijzondere kwaliteitsbevorderende regelgeving van toepassing op de 
OISZ is deze die samen met de bestuursovereenkomst in de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen werd opgenomen. De invoering van de figuur van de 
bestuursovereenkomst en de introductie van de ‘contractuele’ rechtsverhouding staan immers 
niet op zichzelf, maar kaderen binnen een wettelijk ondersteunde evolutie naar meer 
autonomie van de OISZ. Met de verruiming van de autonomie werd een verhoging van de 
kwaliteit van de output (de sociaalrechtelijke dienstverlening) beoogd. Tegenhanger van deze 
ruimere autonomie is ook een ruimere verantwoordelijkheid van de OISZ, al kan hier 
opnieuw het probleem van het ontbreken van de bijzondere sancties voorzien in de Wet 
Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen worden aangekaart. De verruiming van de 
autonomie werd geconcretiseerd in de gecreëerde ruimte binnen het personeelsbeleid en het 
financieel beleid. De verruiming van de verantwoordelijkheid gebeurt in de eerste plaats via 

                                                
1743 Zoals de pensioen- en solidariteitsinstellingen (K.B. 15 oktober 2004 tot uitbreiding van het netwerk van de 
sociale zekerheid tot de pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren van de wet van 28 april 
2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige 
aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, B.S. 14 december 2004, err. 
B.S. 28 december 2004) en OCMW’s (K.B. 4 maart 2005 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale 
zekerheid tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun opdrachten inzake het recht 
op maatschappelijke dienstverlening, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, B.S. 31 maart 2005). 
1744 De geleidelijke vervanging van de papieren bijdragebon door een elektronische gegevensuitwisseling voor 
de vaststelling van de verzekerbaarheid in de ziekteverzekering in de voorbije jaren is hiervan een duidelijk 
voorbeeld. 
1745 F. ROBBEN, “Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid”, in J. PUT (ed.), Het handvest van de 

sociaal verzekerde en de bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die keure, 1999, 397-399. 
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de (beoogde) sanctionering van de niet-naleving van de bestuursovereenkomst en daarnaast 
via de formele personeelsevaluatie van de managementfuncties. 

1295.Personeelsbeleid – Het naleven van de bestuursovereenkomst en het verschaffen van een 
kwalitatieve dienstverlening hangt in grote mate af van het aantal personeelsleden en de 
motivatie, bereidwilligheid en deskundigheid van het personeel. Om te voldoen aan de hoge 
eisen van de dienstverlening en het hoofd te kunnen bieden aan het kluwen van 
socialezekerheidsregelgeving is een grote deskundigheid vereist.1746 Deze noodzaak van 
ambtelijke professionaliteit is gepaard gegaan met de behoefte aan autonomie, zowel 
inhoudelijk als operationeel.1747 De autonomie vertaalt zich wat betreft het personeelsbeleid in 
een grotere beslissingsmacht op het vlak van aanwervings- en vormingsbeleid en op dat van 
het loopbaanperspectief van het personeel. Deze autonomie is evenwel niet onbeperkt, maar 
vindt plaats binnen de financiële grenzen getrokken in de bestuursovereenkomst en de 
grenzen bepaald in de wet.  

Het profiel van het personeel waar een OISZ behoefte aan heeft, kan best bepaald worden op 
basis van een beschrijving van de functies die nodig zijn om een kwalitatieve taakuitvoering 
te garanderen. Daarbij moet de personeelsformatie soepel genoeg zijn om wijzigingen op 
organisatorisch vlak en beleidsvlak aan te kunnen (nieuwe taken, informatisering…). De 
samenstelling van het personeel en de mogelijkheid om organisatorische wijzigingen te 
vertalen op gebied van personeelsbeleid wordt door de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen aan het beheerscomité van de OISZ overgelaten. Het 
beheersorgaan van de OISZ stelt het personeelsplan op en bevat voor elk niveau per functie 
het maximum aantal betrekkingen dat kan worden toegewezen aan statutaire ambtenaren of 
contractuele personeelsleden; het personeelsplan wordt dus opgesteld onder verwijzing naar 
functies, eerder dan naar graden en rangen, zoals voorheen het geval was.1748 Dit bevordert de 
mogelijkheden om naar een modern human resources management te evolueren gebaseerd op 
inhoudelijke functieomschrijvingen.  

De vaststelling van de personeelsformatie door het beheersorgaan houdt automatisch de 
mogelijkheid in om de erin opgenomen betrekkingen te bezetten1749, via nieuwe ambtenaren 
(Selor1750), dan wel interne bevorderingen. Op die manier worden de OISZ in de mogelijkheid 
gesteld zo efficiënt mogelijk te voldoen aan de wijzigende personeelsbehoeften. Indien 
functies worden opgevuld door interne bevorderingen is het noodzakelijk dat opnieuw de 

                                                
1746 L. PAEME, “Nieuw overheidsmanagement: een noodzaak voor een efficiënte dienstverlening”, in J. VAN 
LANGENDONCK (ed.), Liber amicorum Roger Dillemans, deel II Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Story-
Sciëntia, 1997, 285-286; J. VERSTRAETEN, “Techniek van de bestuursovereenkomst ter responsabilisering van 
de openbare instellingen van de sociale zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, B.T.S.Z. 2001, 572-573. 
1747 E. VAN THIJN en T. CARDOSO RIBEIRO, De informatie-paradox, een blinde vlek in het openbaar 

bestuur, Utrecht, LEMMA, 2004, 45. 
1748 Art. 19 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1749 Art. 20 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1750 De werving van personeel moet altijd via Selor gebeuren, die een objectieve actor is. Het objectieve karakter 
van Selor, dat wel eens wordt aangehaald als legitimatie voor deze wervingsrol, is m.i. niet vol te houden, 
aangezien van elke overheidsinstelling kan en moet verwacht worden dat zij objectief het algemeen belang 
nastreeft. Voor bepaalde functies en om redenen die te maken hebben met variabele conjuncturele factoren kan 
de OISZ bovendien zelf rechtstreeks contractueel personeel in dienst nemen, wat toch aangeeft dat zij over 
‘objectiviteit’ beschikt. Op de beleidskeuze de werving aan Selor over te laten is evenwel weinig aan te merken 
aangezien de selecties moeten beantwoorden aan de door de OISZ opgegeven functiebeschrijving. 
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functies centraal worden gesteld en dat de bevorderingen dus overeenstemmen met de inhoud 
van de vacante post. De keuze van een niet geschikte ambtenaar kan nadelige gevolgen 
hebben in die zin dat de goede uitvoering van de bestuursovereenkomst en van de 
socialezekerheidstaak voor een groot deel afhankelijk is van de efficiëntie waarmee de 
personeelsleden hun taken uitvoeren. Uiteraard moet de bezetting, wat betreft de statutaire 
ambtenaren, geschieden binnen de grenzen van de maximale kredieten bepaald voor statutair 
overheidspersoneel en, wat betreft de personeelsleden tewerkgesteld krachtens een 
arbeidsovereenkomst, binnen de grenzen van de globale beheerskredieten en binnen de 
grenzen van de andere wettelijke bepalingen.1751 Het toezicht op zowel de wettelijkheid als de 
efficiëntie en effectiviteit van het personeelsplan en de invulling van de personeelsformatie is 
de bevoegdheid van het beheerscomité en de (adjunct) administrateur-generaal van de 
OISZ.1752 

1296.Begrotingsbeleid – Met als ratio legis dat efficiëntie niet mag worden tegengehouden 
doordat de ‘uitgespaarde budgetten’ toch niet aan de OISZ ten goede komen, werd door de 
Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen de nieuwe bepaling ingevoerd dat bij 
overschotten op kredieten, aan de OISZ ruimte wordt gelaten over deze overschotten te 
beschikken. De meerjarenbeheersbegroting vervat in de bestuursovereenkomst maakt dit 
mogelijk.1753 Er wordt voorzien in een systematische herinschrijving in de beheersbegroting 
van het volgende jaar van de niet gebruikte investeringskredieten en de variabele 
werkingskredieten met betrekking tot goederen en diensten die nodig zijn voor de uitvoering 
van het programma van de investeringen. Op die manier kan worden gewaarborgd dat omtrent 
het tijdstip en de financieringswijze van de investeringen kan worden beslist op basis van 
economische criteria in plaats van op grond van de op jaarbasis beschikbare 
begrotingskredieten en de aard ervan. Ook is de overdracht van de kredieten binnen de 
beheersbegroting van éénzelfde begrotingsjaar versoepeld, toch voor zover dit strookt met de 
doelmatige uitvoering van de bestuursovereenkomst.1754 Opnieuw leidt de niet-naleving door 
de Staat van de financiële verbintenis tot problemen: op zo een moment is de OISZ erg weinig 
met de financiële autonomie, die toch blijft afhangen van de begroting. 

                                                
1751 Het vaststellen van het statuut van de personeelsleden in dienst van de OISZ blijft een bevoegdheid van de 
Koning. Het statuut van de personeelsleden zal in belangrijke mate blijven verwijzen naar de bepalingen die 
gelden voor het openbaar ambt in het algemeen, maar hiervan afwijken waar het nodig is om een 
personeelsbeleid te kunnen voeren dat past binnen de bestuursautonomie (art. 21 Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen; art. 2 K.B. 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het 
personeel van de openbare instelling van sociale zekerheid, B.S. 12 februari 2002). 
Hoewel de statutaire tewerkstelling de regel blijft, kan voor het voldoen van uitzonderlijke en tijdelijke 
personeelsbehoeften voor de vervanging van personeelsleden gedurende perioden van tijdelijke, gehele of 
gedeeltelijke afwezigheid van voor de vervulling van bijkomende of specifieke opdrachten de OISZ een beroep 
doen op contractueel personeel. Tenslotte wordt aan de OISZ de mogelijkheid geboden om, binnen de grenzen 
van de personeelsformatie, contractueel personeel aan te werven voor de uitvoering van taken op vlak van 
informatica, die een gespecialiseerde kennis of ervaring vereisen, voor zover alle gewone wervings,- mobiliteits- 
of bevorderingsprocedures niet het nodige resultaat hebben opgeleverd. 
F. ROBBEN, “Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid”, in J. PUT (ed.), Het handvest van de 

sociaal verzekerde en de bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die keure, 1999, 404-405. 
1752 J. VERSTRAETEN, “Techniek van de bestuursovereenkomst ter responsabilisering van de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid. Vademecum voor de beheerders”, B.T.S.Z. 2001, 572-573. 
1753 Art. 11 en 12 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1754 Art. 14 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. F. ROBBEN, “Modernisering van het beheer 
van de sociale zekerheid”, in J. PUT (ed.), Het handvest van de sociaal verzekerde en de bestuurlijke 

vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die keure, 1999, 404. 
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Daarnaast hebben de OISZ het vrije beschikkingsrecht over de roerende goederen; er kan vrij 
worden beslist over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van lichamelijke en 
onlichamelijke goederen en de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op deze goederen, 
en de onroerende goederen beneden het bedrag dat in de bestuursovereenkomst wordt 
vastgelegd. Ten slotte genieten de OISZ ook met betrekking tot de reserves en de leningen 
een – zij het beperkte – autonomie.1755 

1297.Verantwoordelijkheid – De vrijheid met betrekking tot het aanwenden van mensen en 
middelen wordt gecompenseerd door de verruiming van de verantwoordelijkheden van de 
OISZ, en dan voornamelijk van de managementfuncties.1756 Een eerste manier waarop de 
verantwoordelijkheid van de OISZ tot uiting komt, is via de contractuele rechtsverhouding 
waarbinnen beide contractspartners de jure gehouden zijn de overeengekomen verbintenissen 
na te komen; over hoe het er de facto aan toe gaat, werd reeds uitgewijd in het hoofdstuk 
waarin de bestuursovereenkomst wordt besproken. 

De Copernicushervorming heeft een bijzondere evaluatie ingevoerd van de 
managementfuncties van administrateur-generaal, adjunct-administrateur-generaal en de 
managementfuncties met de aanduiding “-1, -2 en –3”. Deze functies worden uitgeoefend bij 
mandaat (tijdelijke hernieuwbare aanstelling), voor periodes van zes jaar.1757 Elke houder van 
een managementfunctie wordt tweejaarlijks geëvalueerd.1758 Uiterlijk zes maanden vóór het 
einde van zijn mandaat krijgt hij een globale eindevaluatie. Hierbij zal de verwezenlijking van 
de doelstellingen die werden vastgesteld in de bestuursovereenkomst en het bestuursplan 
worden geëvalueerd.1759 Het is onduidelijk of naar analogie van het federaal 
managementbesluit1760 ook geëvalueerd wordt op basis van volgende elementen: 
- de wijze waarop die doelstellingen al dan niet werden behaald, 

- de persoonlijke bijdrage van de houder van de managementfunctie aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen, 

- de geleverde inspanningen om zijn competenties te ontwikkelen.1761 

1298.De evaluatie van de houders van een managementfunctie gebeurt voor de 
administrateur-generaal, door de voogdijminister, op voorstel van het beheerscomité en voor 

                                                
1755 Art 18 Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
1756 L. PAEME, “Nieuw overheidsmanagement: een noodzaak voor een efficiënte dienstverlening”, in J. VAN 
LANGENDONCK (ed.), Liber amicorum Roger Dillemans, deel II Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Story-
Sciëntia, 1997, 279. 
1757 De aanstelling van ‘de houder van de managementfunctie die belast is met het dagelijks beheer van de 
instelling’ (administrateur-generaal) en zijn adjunct gebeurt bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit, op 
voorstel van de minister van wie de instelling afhangt en van het beheerscomité van de OISZ (art. 9 Beheerswet 
Sociale Zekerheid). Voor de andere houders van managementfuncties gebeurt de aanstelling bij koninklijk 
besluit, op voorstel van de minister en het beheersorgaan, na voordracht door de administrateur-generaal. 
1758 Mandaathouders kennen een eigen specifiek evaluatiestelsel dat afwijkt van het algemene evaluatiegebeuren 
met eigen procedures en instrumenten. De evaluatie viseert een globale beoordeling van de prestaties en bereikte 
resultaten gedurende de voorbije evaluatieperiode. 
1759 Art. 12 en 17 K.B. 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de 
managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare 
instellingen van sociale zekerheid, B.S 16 december 2003. 
1760 K.B. betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale 
overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, B.S 31 oktober 2001, err. B.S. 15 
november 2001. 
1761 Art. 16bis Federaal Managementbesluit. 
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de adjunct-administrateur-generaal, door de voogdijminister op voorstel van het 
beheerscomité en de administrateur-generaal. Bij een goede eindevaluatie krijgt de betrokkene 
een nieuw mandaat van zes jaar, zonder dat een nieuwe selectieprocedure moet worden 
georganiseerd. Wanneer de evaluatie leidt tot een vermelding “onvoldoende”, wordt het 
mandaat van de houder van de managementfunctie beëindigd; de geëvalueerde kan wel nog 
binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst van het evaluatieverslag beroep instellen.1762 
Onvoldoende presteren zal dus leiden tot ontslag van de mandaathouder, maar verandert niets 
aan de situatie van het niet behalen van de doelstellingen. Het zal dan voornamelijk gaan om 
persoonlijke incompetentie, onvoldoende inzet… De voogdijminister heeft een beperkte 
toezichtsfunctie via zijn aandeel in de aanstellings- en evaluatieprocedures van de 
(adjunct)administrateur-generaal.  

Voor het andere personeel, zowel statutair als contractueel, werd in de verschillende OISZ de 
evaluatiecyclus, zoals voorzien in de federale overheidsdiensten1763, ingevoerd.1764 De 
doelstellingen van de evaluatiecylcus zijn betere resultaten inzake dienstverlening, stijging 
van de motivatie van de medewerkers, verbetering van de communicatie en samenwerking 
tussen leidinggevenden en medewerkers, stimulering van loopbaanontwikkeling en de 
sanctioneringsmogelijkheid in geval van manifest ondermaats presteren…1765 Waar de 
evaluatiecyclus op zich op de organisatie is gericht, komt de sanctie in principe bij de 
mandaathouders te liggen.1766 

1299.Toch kan ook een personeelslid van de OISZ als gevolg van de resultaten voortvloeiend 
uit de evaluatiecyclus worden gesanctioneerd. Na een aantal gesprekken binnen een 
evaluatieperiode, die één of twee jaar bedraagt, zal de evaluator, overgaan tot het beoordelen 
van het functioneren, van de competenties en van de attitudes van het personeelslid. De eerste 
vermelding “onvoldoende” houdt voor de vastbenoemde ambtenaar een waarschuwing en een 
uitnodiging tot beter functioneren in. De evaluator en diens functionele chef kunnen aan de 
administrateur-generaal voorstellen de geëvalueerde ambtenaar1767 over te plaatsen; deze 
wordt hiervan op de hoogte gesteld. Het beheerscomité bepaalt de duur van de 
evaluatieperiode die volgt op de toekenning van de eerste “onvoldoende”, met een minimum 

                                                
1762 Art. 17 e.v. K.B. 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de 
managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare 
instellingen van sociale zekerheid, B.S. 16 december 2003. 
1763 K.B. 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, B.S. 13 
augustus 2002. 
1764 K.B. 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen 
van sociale zekerheid, B.S. 12 februari 2002; hoofdstuk VII K.B. 8 januari 1973 van vaststelling van het statuut 
van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, B.S. 23 februari 1973, err. B.S. 22 maart 1973. 
Deze evaluatiecyclus is een proces dat de evaluator (de functionele chef) ondersteunt bij de leidinggevende 
verantwoordelijkheden en dat gericht is op het stimuleren van de communicatie tussen chef en medewerker, op 
het bevorderen van de ontwikkeling van de competenties van het personeelslid en op het bereiken van de 
doelstellingen van de OISZ. 
1765 Verslag aan de Koning bij het K.B. 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale 
overheidsdiensten, B.S. 13 augustus 2002. 
1766 K. LEUS, “(Ambtelijke?) mandaatfuncties: deontologie, evaluatie en tucht van het topkader bij de overheid”, 
in S. LUST en P. LUYPAERS (eds.), Tucht en deontologie, Brugge, die keure, 2007, 35. 
1767 Wanneer het beschrijvend evaluatieverslag wordt afgesloten met een eindvermelding “onvoldoende” wordt 
er een einde gesteld aan de met het personeelslid afgesloten arbeidsovereenkomst. 
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van zes maanden. Indien binnen drie jaar na de eerste “onvoldoende” een tweede 
“onvoldoende” volgt, wordt een voorstel tot ontslag gedaan aan het beheerscomité.1768.  

1300.De analytische boekhouding en de boordtabellen – De analytische boekhouding is een 
voorbeeld van een modern beheersinstrument dat de financiële gegevens van de organisatie 
koppelt aan de verschillende activiteiten van de organisatie, met doorkruising van de 
structuren zoals departementen of directies van een organisatie. Het gaat om een 
informatiesysteem dat zowel de interne opvolging als de externe beoordeling van het beheer 
mogelijk maakt. Terwijl de analytische boekhouding meer de financiële kenmerken van de 
organisatie in verband brengt met de verschillende activiteiten, meet het instrument van de 
boordtabellen de activiteiten zelf van de organisatie en wordt het mogelijk gemaakt snel te 
reageren indien bijvoorbeeld blijkt dat de doelstellingen (tussentijds) niet behaald worden.1769 
Beide instrumenten zijn belangrijk in de (kwaliteits)evaluatie van zowel de OISZ als de 
managementfuncties. 

1301.Evaluatie – De verworven autonomie schept een nieuw werkkader. De beleidsefficiëntie 
blijft dan wel de verantwoordelijkheid van de overheid, met deze autonomie krijgen de OISZ 
de verantwoordelijkheid voor de beheersefficiëntie, namelijk de wijze waarop de 
doelstellingen worden gerealiseerd. Meer kostenbewustzijn, efficiënter werken, snellere 
besluitvorming en professioneel en geschikt personeel moet leiden tot een doeltreffender en 
kwaliteitsvolle dienstverlening aan de sociaal verzekerden.1770 Ook hier kan weer de nadruk 
gelegd worden op het ontbreken van een doeltreffend nalevings- en sanctioneringsapparaat 
van de bestuursovereenkomst en de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 

B. Specifiek voor een sectorale OISZ 

1302.De afzonderlijke OISZ kunnen vanuit de instelling, al dan niet ter bereiking van de 
doelstellingen vooropgesteld in de bestuursovereenkomst en het bestuursplan, beslissen 
bepaalde kwaliteitselementen in de organisatie in te voeren. Zo voert de RSZ al een aantal 
jaren een tevredenheidsenquête waarvan de resultaten worden gepubliceerd op de website1771, 
heeft de RSZ een eigen handvest gepubliceerd, waarin een aantal doelstellingen als richtlijnen 
aan de eigen organisatie worden opgelegd1772 en werkt de RKW al van voor de invoering van 
de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen met boordtabellen1773 en vandaag 

                                                
1768 Art. 33 quinquies K.B. 8 januari 1973 van vaststelling van het statuut van het personeel van sommige 
instellingen van openbaar nut, B.S. 23 februari 1973, err. B.S. 22 maart 1973. 
1769 J. VERSTRAETEN, “Boordtabellen in de rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers”, B.T.S.Z. 1998, 
223-225 en 240-241. 
1770 F. ROBBEN, “Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid”, in J. PUT (ed.), Het handvest van de 

sociaal verzekerde en de bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die keure, 1999, 406. 
1771 Deze tevredenheidsenqête focust op klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie van de oriëntatie, het 
onthaal, de dossierafhandeling en de nazorg. Aan de hand van de verschillende aanbevelingen, die op basis van 
de tevredenheidsenquête konden worden geformuleerd, stelde de RSZ een actieplan op, met als acties onder 
meer de vernieuwing van de website en een studieopdracht naar de harmonisatie van identifiatieprocedures van 
werknemers voor Dimona, DmfA en ASR. 
1772 http://www.onssrszlss.fgov.be/Onssrsz/NL/Corporate/employee_charte_nl.pdf. 
1773 J. VERSTRAETEN, “Boordtabellen in de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers: “hefboom tot 
verbetering””, B.T.S.Z. 1998, 213-268. 
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met een universele mediatiedienst en een ‘groen’ telefoonnummer.1774 Ook de opgang van 
diverse competities, waarbij de KSZ al heel wat prijzen heeft gewonnen, en congressen, zoals 
de jaarlijkse conferentie over de kwaliteit van de overheidsdiensten in België1775, illustreert de 
trend van het nastreven van Good Practices bij diverse instellingen. Omdat deze initiatieven 
intern vanuit de organisatie komen, is dit geen sturing door de overheid en valt dit buiten het 
onderzoekskader. Het valt enkel aan te raden dat de overheid dergelijke initiatieven 
stimuleert, al was het maar net omdat deze van binnenuit komen en dus meer vanuit een 
interne kwaliteitsovertuiging worden uitgevoerd, en dit in tegenstelling tot de uitvoering van 
kwaliteitselementen opgenomen in wetgeving.  

§4. Specifieke kwaliteitsaspecten voor de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 

1303.Overkoepelende bepalingen – Er zijn geen overkoepelende kwaliteitsbevorderende 
bepalingen ten aanzien van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Dat is logisch 
enerzijds omdat deze overkoepelende bepalingen normaal ook op de OISZ van toepassing 
zouden (moeten) zijn en anderzijds omdat deze instellingen, en de administratieve organisatie 
ervan en wetgeving er rond, erg verschillen, en dit opnieuw vanuit de historische evolutie. 
Wat wel eigen is aan de privaatrechtelijke (socialezekerheids)instellingen is het 
privaatrechtelijke karakter en de achterliggende ‘concurrentie’. Deze concurrentie sensu lato, 
die zowel tussen marktconforme (voor de arbeidsongevallenverzekeraars en voor het 
aanvullende aanbod van de ziekenfondsen) als tussen non-profit socialezekerheidsinstellingen 
kan plaats vinden, impliceert dat aandacht gaat naar de kwaliteit van de dienstverlening ten 
aanzien van de sociaal verzekerde. Deze hebben immers de mogelijkheid een andere 
socialezekerheidsinstelling te kiezen voor de uitvoering van de sociale zekerheid indien zij 
niet tevreden zijn over de dienstverlening. 

Daarnaast groeide ook ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen, ongeacht of zij een taak 
van algemeen belang uitvoerden, de aandacht voor de wijze waarop instellingen hun 
verslaggeving en hun verantwoording inrichten. In de commerciële wereld krijgt 
maatschappelijke verslaggeving aandacht in het kader van de discussie over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Maatschappelijke verantwoording is een aspect dat zowel bijdraagt 
aan de democratie als aan de kwaliteit van de dienstverlening. Dit wordt onder meer bereikt 
via de openbaarheid van jaarrekeningen. De kernfunctie van het openbaar maken van de 
jaarrekeningen is het afleggen van verantwoording aan de belanghebbenden. Het gaat dan om 
meer dan alleen financiële verantwoording.1776 Aan de aandeelhouders wordt op deze wijze 
getoond dat de Raad van Bestuur de onderneming op een deugdelijke wijze heeft bestuurd.1777 

                                                
1774 J. VERSTRAETEN, “Gezinsbijslagen werknemers en zelfstandigen en gewaarborgde gezinsbijslag: 
wetgeving en rechtspraak”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-

2001, Brugge, die keure, 2001, 1068-1069. 
1775 http://www.publicquality.be. 
1776 ALGEMENE REKENKAMER, Verbreding van de publieke verantwoording, Den Haag, 2003, 68-70, 
http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p334.pdf; www.globalreporting.org.  
1777 Hoewel de informatieverplichting van het bestuur aan de aandeelhouders binnen het governance debat veel 
aandacht heeft gekregen, kan binnen een vennootschap niet gesproken worden van ‘openbaarheid van 
vennootschapsbestuur’ (S. BAETEN, Grondslagenonderzoek naar het optreden van de overheid als 

onderneming: een herijkte rol van de openbare dienst, doctoraatsthesis Rechtsfaculteit VUB, 2002, 408). 
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1304.Sectorale bepalingen – Ook de sectorale kwaliteitsbevorderende bepalingen zijn erg 
beperkt. Naast bijzondere informatievereisten, al dan niet in uitvoering van de Wet Handvest 
Sociaal Verzekerde, is er aandacht voor de klachtenbehandeling in twee sectoren. Deze 
klachtenbehandeling ontbreekt in de Wet Handvest Sociaal Verzekerde; voor een 
overkoepelende regeling moet worden teruggegrepen naar de Wet Federale Ombudsmannen. 
In de ziekte- en de arbeidsongevallenverzekering wordt gewag gemaakt van een 
klachtenbehandeling. Het gaat slechts om beperkte klachtenprocedures, waarbij een beperkt 
aantal zaken kan worden voorgelegd. Het gaat om klachten over de uitvoering van de Wet 
Ziekenfondsen en de uitvoeringsbesluiten, waartegen bij de Controledienst voor de 
ziekenfondsen een klacht kan worden neergelegd. De Controledienst is verplicht al deze 
klachten te onderzoeken en er een passend gevolg aan te geven.1778 In de 
arbeidsongevallenverzekering gaat het om klachten van de werkgever over de toepassing van 
de verzekeringsovereenkomst gesloten met de arbeidsongevallenverzekeraar bij het FAO.1779 
Voor alle andere klachten dient beroep te worden gedaan op de federale ombudsmannen, dan 
wel op een gerechtelijke procedure voor de arbeidsrechtbank. 

1305.Evaluatie – Ten aanzien van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen zijn er 
quasi geen regelgevende kwaliteitsbevorderende bepalingen, buiten deze in de andere delen 
besproken. Er kan uitgegaan worden van de idee dat het feit dat zij privaatrechtelijke 
instellingen zijn, zij ook vanuit hun privaatrechtelijk statuut en de concurrentie die hiermee 
gepaard gaat, voldoende worden gestimuleerd kwaliteit van de dienstverlening na te streven. 

AFDELING IV. SPECIFIEKE KWALITEITSELEMENTEN BINNEN HET 
KWALITATIEF KADER 

1306.Sturing naar kwaliteit en kwaliteit van sturing – In deze afdeling wordt gekeken in 
hoeverre de verschillende specifieke kwaliteitsaspecten in de wetgeving de 
socialezekerheidsinstellingen sturen naar kwaliteit en of deze sturing op een kwalitatieve 
wijze gebeurt. Het is onmogelijk om al deze kwaliteitsaspecten gezamenlijk binnen het 
kwalitatief kader te plaatsen; regelmatig zal dan ook worden teruggekomen op een of meer 
specifieke kwaliteitsbevorderende maatregelen. 

§1. Sturing naar kwaliteit 

A. Kwaliteit van dienstverlening 

1307.Rechtmatigheid – De bijzondere kwaliteitsbepalingen vormen zelf een deel van de ‘wet’ 
die moet worden nageleefd. De niet afdwingbare handvesten betreffen een kwaliteitsdenken 
en niet het correct naleven van de regelgeving. 

1308.Transparantie – Het uitgangspunt dat eenieder wordt geacht de wet te kennen, is in de 
evolutie waarin de rechtsbescherming van de burger bijzondere aandacht kreeg, verschoven in 
eerste instantie naar de aansprakelijkheid van de overheid voor verkeerde informatie of het 

                                                
1778 Art. 52, 10° Wet Ziekenfondsen en art. 36 K.B. 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, § 2 en § 3, artikel 
14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden 
van ziekenfondsen, B.S. 5 april 1991. 
1779 Art. 9, lid 2 Arbeidsongevallenbesluit. 
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foutief verzuim informatie te verstrekken1780 en later naar een informatieverplichting van 
‘administratieve overheden’ dan wel socialezekerheidsinstellingen1781, of zoals VANDE 

LANOTTE het verwoordt de evolutie naar de actieve informatiestaat.1782 

De transparantie staat centraal in de rechtsbeschermende maatregelen, zowel wat betreft de 
dienstverlening in het algemeen en het gevoerde beleid via de actieve openbaarheid van 
bestuur als wat betreft de rechtspositie van de sociaal verzekerde via de passieve 
openbaarheid en de motivering van bestuurshandelingen. Verplichtingen omtrent motivering 
en openbaarheid zijn zowel in de algemene bestuursrechtelijke rechtsbescherming en het 
Handvest van de gebruiker van de openbare diensten als in het specifiek voor de sociale 
zekerheid geldende Handvest Sociaal Verzekerde terug te vinden. 

De informatieverplichting in het kader van de beslissingsprocedure is veel ruimer dan de 
actieve informatieverplichting over het gevoerde beleid. Hoewel de actieve openbaarheid 
wordt opgelegd in zowel de Wet Openbaarheid Bestuur als in het Handvest van de gebruiker 
van de openbare diensten en het Handvest Sociaal Verzekerde is dit veel beperkter dan de 
passieve openbaarheid. Het lijkt te volstaan dat de instellingen het bestaan, de taken en de 
werking weergeven via een brochure of een website. Een periodieke actieve openbaarheid van 
het beleid, beleidsbeslissingen, beleidswendingen en interne beleidsdiscussies wordt niet 
vereist van de socialezekerheidsinstellingen. In de openbaargemaakte jaarverslagen kan dit 
evenwel deels worden teruggevonden. Over het beleid in het algemeen dat de minister voert 
ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen bestaat dan weer geen duidelijke 
informatieverschaffing, behalve dan beperkt via de website van de FOD Sociale Zekerheid; 
deze informatieverschaffing wordt ook niet geviseerd door de wetgeving. 

Het niveau van de rechtsbescherming wordt mede bepaald door de openbaarheid. De sociaal 
verzekerden moeten weten op welke gronden en motieven bepaalde beslissingen werden 
genomen om hierover een oordeel te vellen en deze eventueel aan te vechten. Bovendien zet 
openbaarheid aan tot voorzichtigheid en nauwkeurigheid bij het nemen van beslissingen, wat 
zorgt voor effectiviteit.1783 Ook de ombudsfunctie treedt op als een informatiekanaal, zowel 
naar de individuele klagende burger als naar de wetgevende macht (politieke toezichtsvragen) 
en de maatschappij (jaarverslagen), al is dit enkel een indirect informatiekanaal. 

Ook de begrijpbaarheid en de toegankelijkheid van de informatie krijgen een centrale plaats in 
de betreffende regelgeving.  

1309.Verantwoording – In individuele verantwoording wordt voorzien via de motivering van 
bestuurshandelingen (Wet Motivering Bestuurshandelingen) en van beslissingen ten aanzien 

                                                
1780 Cass. 4 juni 1971, Arr. Cass. 1973, 425; K. LEUS en I. VERHEVEN, “Voorlichtings- en informatieplicht 
van de socialezekerheidsinstellingen”, in J. PUT (ed.), Het handvest van de sociaal verzekerde en de bestuurlijke 

vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die keure, 1999, 44-52; J. PUT, “Het handvest van de sociaal 
verzekerde”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die 
keure, 2001, 9; A. VAN OEVELEN, “Overheidsaansprakelijkheid voor verkeerde inlichtingen of wegens foutief 
verzuim informatie te verschaffen”, R.W. 1977-78, 1514-1519. 
1781 J. PUT, “Het handvest van de sociaal verzekerde”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de 

sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die keure, 2001, 9. 
1782 J. VANDE LANOTTE, Het petitierecht ont(k)leed?, Antwerpen, Kluwer, 1986, 117. 
1783 M. ELST, “Een actief informatiebeleid van bestuur en parlement in een juridisch kader”, in B. HUBEAU en 
M. ELST (eds.), Democratie in ademnood, Brugge, die keure, 2002, 79-80. 
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van sociaal verzekerden (Wet Handvest Sociaal Verzekerde). Indien deze niet spontaan wordt 
verschaft of de sociaal verzekerde deze onvoldoende vindt of niet akkoord gaat, kan 
bijkomende verantwoording, net als bijkomende informatie, worden gevraagd via het 
neerleggen van een klacht bij een formeel aanspreekpunt voor burgers, zoals een eventuele 
interne of externe specifieke klachteninstantie of de ombudsdienst.1784  

In een collectieve en maatschappelijke verantwoording is voorzien via de actieve 
openbaarheid. Dit is evenwel beperkt; het gaat in het eerste geval enkel om een 
informatieverplichting, waarin een verantwoording voor bepaalde beslissingen kan – maar 
niet noodzakelijk moet – worden gevonden. De maatschappelijke verantwoording is daarnaast 
ook deels terug te vinden in sectoraal bepaalde verslaggeving, zoals via de openbaarheid van 
begroting, resultaat, evaluatie van de bestuursovereenkomst... De maatschappelijke 
verantwoordingsverplichting is net zoals de actieve beleidsopenbaarheid beperkt ten aanzien 
van socialezekerheidsinstellingen. 

1310.Participatie – De participatie van de sociaal verzekerden op het vlak van de 
dienstverlening ontbreekt in de Wet Handvest Sociaal Verzekerde. De meest voorkomende 
participatievorm in het individuele dossier is de hoorplicht van de betrokkene. In deze 
hoorplicht is beperkt voorzien in de ABBB, maar niet op een veralgemeende wijze in de 
rechtsbeschermende wetgeving.  

De vermindering van de administratieve last van de sociaal verzekerden en de 
socialezekerheidsinstellingen, als resultaat van het e-government beleid in de sociale 
zekerheid, heeft een keerzijde. Wanneer vroeger de sociaal verzekerde gegevens moest 
meedelen, was hij tijdig op de hoogte van te nemen beslissingen en te behandelen dossiers die 
hem betroffen. Vandaag wordt meestal beslist zonder dat de sociaal verzekerde weet dat zijn 
dossier in behandeling is. Wel zal steeds op gemotiveerde wijze het resultaat van de beslissing 
binnen de voorziene termijn aan hem overgemaakt worden. Dit resultaat betwisten is echter 
veel omslachtiger dan voor of tijdens de beslissingsprocedure kunnen wijzen op 
bijzonderheden in het dossier of bijkomende uitleg verschaffen. Op deze manier blijft de 
informatie strikt eenzijdig. 

Een gebrek aan een algemene hoorplicht kan worden opgevangen via een klacht bij de 
ombudsman; de bemiddelingspoging van de ombudsman zal onder meer inhouden dat beide 
partijen worden gehoord en met elkaar(s visie) worden geconfronteerd. Alleen gaat het 
opnieuw om een a posteriori procedure die zou kunnen worden voorkomen door een 
participatievorm tijdens de beslissingsprocedure. 

1311.Belangenafweging – De doelmatigheid en doeltreffendheid van de dienstverlening 
worden niet direct aangemoedigd. Openbaarheid zet de instellingen wel indirect aan tot 
rationeel, doelgericht kwalitatief handelen.1785 Hetzelfde geldt voor de andere 
rechtsbeschermende regelgeving. Het doel van deze regelgeving is immers niet enkel de 
rechtsbescherming, maar ook de aansporing van de overheid ‘goede’ dienstverlening te 

                                                
1784 B. HUBEAU, “De klacht als uitweg en de rol van de ombudsman”, in B. HUBEAU en M. ELST (eds.), 
Democratie in ademnood, Brugge, die keure, 2002, 178-179. 
1785 F. SCHRAM, Begrenzingen aan de openbaarheid van bestuur, doctoraatsthesis rechtsfaculteit K.U.Leuven, 
2002, deel I, 99. 
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verschaffen. Het besef dat handelingen gemotiveerd moeten worden, dan wel dat documenten 
openbaar gemaakt dienen te worden of dat een klacht kan worden geuit, zet de instellingen 
aan om bewust naar het dienstverleningsproces te kijken. 

De evolutie naar e-government en de verhoging van de autonomie van de 
socialezekerheidsinstellingen beogen dan weer direct doelmatigheid en doeltreffendheid in het 
handelen van de socialezekerheidsinstellingen. E-government zoekt naar een efficiënte wijze 
van informatie-opvraging, -opslag en -doorgave waardoor ook de dienstverlening door OISZ 
en privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen sneller en accurater kan gebeuren.  

De verruiming van de autonomie op het vlak van personeel en begroting brengt dan weer met 
zich dat aan de OISZ meer ruimte wordt gelaten om zelf een belangenafweging te maken in 
de beheersbeslissingen. De verworven autonomie schept een nieuw werkkader. De 
beleidsefficiëntie blijft dan wel de verantwoordelijkheid van de overheid, met deze 
beheersautonomie krijgen de OISZ de verantwoordelijkheid over de beheersefficiëntie, dit is 
de wijze waarop de doelstellingen worden gerealiseerd. Meer kostenbewustzijn, efficiënter 
werken, snellere besluitvorming en professioneel en geschikt personeel moet leiden tot een 
doeltreffende en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de sociaal verzekerden.1786 Alleen moet 
opnieuw worden verwezen naar de gebreken in het handhavings- en sanctioneringsapparaat 
van de bestuursovereenkomst en de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen. 
Hiertegenover staat dan wel de verantwoordelijkheid van de administrateur-generaal (en 
andere managementfuncties) van de OISZ die op basis van temporele evaluaties wordt 
nagegaan. 

B. Kwaliteit van bestuur 

1312.De kwaliteit van het bestuur wordt niet rechtstreeks beoogd door de 
kwaliteitsbevorderende wetgeving. De specifieke elementen die de kwaliteit van het bestuur 
van de socialezekerheidsinstellingen bepalen, zijn ingekapseld in sectorale 
socialezekerheidsregelgeving, dan wel de verenigings- of vennootschapsbepalingen. 

1313.Transparantie – Wel kan verwezen worden naar de open(baar)heid en transparantie die 
van het bestuur vereist wordt door de Wet Openbaarheid Bestuur en de Wet Handvest Sociaal 
Verzekerde. Het gaat hierin wel voornamelijk om individuele beslissingen en om algemene 
informatie omtrent de socialezekerheidsinstellingen. De actieve openbaarheid bevordert 
transparantie in de organisatie en de opdracht van deze socialezekerheidsinstelling. 
Collectieve beslissingen dienen niet steeds of onmiddellijk openbaar gemaakt te worden. 
Voor de OISZ kunnen deze gedeeltelijk in het jaarverslag worden teruggevonden; voor de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen kan financiële informatie in de jaarrekening 
worden teruggevonden en kunnen bijkomende vragen gesteld of informatie geëist worden 
door de algemene vergadering (supra randnrs. 345 en 373). Wat betreft de doelstellingen en 
resultaten is ook enkel voor de OISZ in het kader van de bestuursovereenkomst voorzien in 
een openbaarmaking. 

                                                
1786 F. ROBBEN, “Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid”, in J. PUT (ed.), Het handvest van de 

sociaal verzekerde en de bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die keure, 1999, 406. 
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1314.Verantwoordelijkheid – Door de autonomie van de OISZ te verruimen, komt een 
ruimere verantwoordelijkheid bij de OISZ te liggen omtrent de kwaliteit van het personeels- 
en begrotingsbeleid. Het resultaat van het interne kwaliteitsbeleid is af te lezen aan de al dan 
niet behaalde doelstellingen opgenomen in de bestuursovereenkomst tussen de Staat en de 
OISZ. De managementfuncties – en ook andere personeelsleden – kunnen op basis van de 
nieuwe evaluatiecycli wel verantwoordelijk gesteld worden voor het gebrek aan kwaliteit in 
het bestuur. Deze verantwoordelijkheid uit zich door het niet langer verlengen van het 
mandaat. 

De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van dienstverlening lijkt niet volledig bij de 
bevoegde minister of de regering te liggen. De uitvoerende macht is verantwoordelijk voor de 
correcte uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid, met andere woorden dat iedereen 
tijdig krijgt waarop hij recht heeft. Ten aanzien van deze aspecten waarop geen hiërarchisch 
toezicht mogelijk is, kan de minister niet verantwoordelijk gesteld worden. De 
verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht voor de kwaliteit van de dienstverlening 
wordt met andere woorden bepaald door de toezichtsbevoegdheid die de wetgever heeft 
verschaft. Wel kan de Staat verweten worden onvoldoende te sturen naar een kwalitatieve 
dienstverlening, maar dit verwijt is moeilijk(er) juridisch hard te maken. 

1315.Governancekader – Het is eigen aan handvesten dat zij (minstens gedeeltelijk) van 
binnenuit de organisatie ontstaan en op die manier vanuit het bestuur van de organisatie 
kwaliteit en een kwaliteitsbeleid centraal stellen. De handvesten waarover in dit deel 
gesproken werd, zijn echter top down door de wetgever opgesteld, waardoor van een dergelijk 
‘eigen maken’ geen sprake is geweest. Opdat het bestuur zelf vanuit een kwaliteitsdenken 
vertrekt, is een interiorisering of minstens een verdere operationalisering van binnenuit 
noodzakelijk; dit gebeurt deels in de bestuursovereenkomsten. Nadeel hieraan is dan weer de 
onzekere juridische positie ten aanzien van de sociaal verzekerden. 

De bestuursovereenkomsten hebben wel een vergelijkbaar effect met de handvesten die vanuit 
de instellingen groeien. 

§2. Kwaliteit van sturing 

1316.In deze paragraaf wordt nagegaan of de sturing op basis van bijzondere wetgeving op 
een kwalitatieve wijze gebeurt. 

1317.Noodzakelijkheid – Is de directe sturing naar kwaliteit noodzakelijk? De andere 
sturingsinstrumenten zijn immers gedeeltelijk (en indirect) gericht op de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de sociaal verzekerde. Is dan een meer directe sturing nog nodig? Dit 
moet positief beantwoord worden en wel om twee redenen. De eerste reden ligt in de 
afdwingbaarheid door de sociaal verzekerde, die in principe als derde in de rechtsverhouding 
met betrekking tot de andere sturingsinstrumenten moet worden beschouwd. Ten tweede zorgt 
bepaalde sturing naar kwaliteit voor een interne mentaliteitswijziging en de interiorisering van 
het kwaliteitsbeleid. Het is immers noodzakelijk voor optimale resultaten dat een 
kwaliteitsbeleid intern gedragen wordt. 

1318.Efficiëntie en effectiviteit – De kwaliteitsbevorderende regels hebben in principe een 
duidelijke doelstelling, waarop een vorm van toezicht mogelijk is. Het toezicht op het al dan 
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niet verwezenlijken van de doelstellingen hangt af van het type van sturing en kan gebeuren 
door de rechter, de sociaal verzekerden, een interne toezichtsinstantie of de uitvoerende en/of 
wetgevende macht. Er wordt evenwel geen systematisch a priori en a posteriori onderzoek 
gevoerd naar het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen; dit gebeurt enkel incidenteel. 

De maatschappelijke kost van de kwaliteitsbevorderende maatregelen is beperkt, toch nadat 
een kwaliteitsbeleid in voege is getreden. Na de vraag om bijkomende informatie en een 
interne klacht bij de beslissende dienst, eventueel gevolgd door een klacht bij de interne 
klachtencommissie en/of een externe klachtencommissie, kan een klacht bij de ombudsdienst 
worden neergelegd alvorens naar de (arbeids)rechtbank te stappen. Hierdoor zal deze laatste 
stap in de rechtsbeschermingsketen veel minder snel worden gezet; wat zowel de burger als 
de socialezekerheidsinstelling en de maatschappij de bijhorende kosten bespaart. 

1319.Juist niveau? – Gebeurt de sturing naar kwaliteit op het juiste niveau? De wetgeving kan 
deze directe kwaliteitssturing op twee wijzen vorm geven, namelijk rechtstreeks en 
onrechtstreeks. De rechtstreekse kwaliteitsbevordering gebeurt door wetgeving die bepaalde 
kwaliteitsaspecten afdwingbaar opleggen aan socialezekerheidsinstellingen, zoals via de Wet 
Handvest Sociaal Verzekerde en de socialezekerheidssector overschrijdende 
rechtsbeschermende wetgeving.  

Een onrechtstreekse bevordering van de kwaliteit van dienstverlening verwijst naar wetgeving 
die de socialezekerheidsinstellingen oplegt dan wel aanmoedigt een intern kwaliteitsbeleid te 
voeren, dat onder meer gericht is op de kwaliteit van dienstverlening ten aanzien van de 
stakeholders in de socialezekerheidssector. Het kan ten aanzien van instellingen met een 
overheidstaak als noodzakelijk worden beschouwd om een formele ondersteuning te geven 
aan de interne dynamiek voor kwaliteitsbevordering.1787 Het voordeel hiervan is dat de 
kwaliteitsbevordering van binnenuit de instelling komt; dat met andere woorden de instelling 
zelf zal moeten bepalen wat kwaliteit is en hoe dit best zal worden nagestreefd. Bovendien 
kan een intern kwaliteitsbeleid een bron van informatie vormen voor kritische klanten en als 
een aanvullende toezichtsbasis dienen, dan wel kan hiërarchisch toezicht gebruik maken van 
de uitkomsten van deze kwaliteitsinstrumenten.1788 Het nadeel is dan weer dat een dergelijk 
kwaliteitsbeleid niet afdwingbaar is door de sociaal verzekerde en – bij gebrek aan 
gemeenschappelijke basis – moeilijk onderling te vergelijken valt. 

In de sociale zekerheid gaat het in het algemeen over een directe sturing, waarbij de wetgever 
zelf voorziet in de kwaliteitsbevorderende verplichtingen. Het gaat hier voornamelijk om 
rechtsbeschermende regelgeving, die naast rechtsbescherming van de sociaal verzekerde ook 
voorziet in de verplichting kwaliteitsaspecten na te leven. Vaak vallen beide samen. Zo is de 
motivering van bestuurshandelingen zowel een rechtsbescherming als een kwaliteitselement 
van informatie en motivering. Ook het Handvest Sociaal Verzekerde bevestigt in elk geval de 

                                                
1787 L. PAEME, “Nieuw overheidsmanagement: een noodzaak voor een efficiënte dienstverlening”, in J. VAN 
LANGENDONCK (ed.), Liber amicorum Roger Dillemans, deel II Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Story-
Sciëntia, 1997, 280. 
1788 In andere gevallen hebben deze instrumenten juist alleen effect als ze kunnen worden toegepast zonder dat 
de uitkomsten meteen leiden tot oordelen en tot interventie door een toezichthouder (ALGEMENE 
REKENKAMER, Kaders voor toezicht en verantwoording, Den Haag, 2008, 34, 
http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p432.pdf). 
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relatief recente stap in overheidsinstellingen de kwaliteit centraal te stellen, op een 
sectoroverschrijdende wijze.1789 

Een algemene ondersteuning naar een intern kwaliteitsbeleid ontbreekt voorlopig op het vlak 
van de sociale zekerheid.1790 Wel wordt de rechtsfiguur van de bestuursovereenkomst 
aangewend voor kwaliteitsbevordering; aangezien de verbintenissen bepaald worden in 
samenspraak tussen de OISZ en de Staat kan enerzijds worden gesproken van een 
kwaliteitsbevordering die van binnenuit de organisatie gedragen wordt, gecombineerd met het 
voordeel van directe kwaliteitsbepalingen, namelijk een zekere (zij het beperkte) mate van 
afdwingbaarheid. Dit is te relativeren aangezien het gebrek aan vrijheid het contract te sluiten 
en de afhankelijke positie met zich brengen dat niet elke te behalen verbintenis van binnenuit 
de instelling ontstaan is en gedragen wordt. Daarenboven geldt de afdwingbaarheid de facto 

enkel voor de Staat en kan de sociaal verzekerde of zelfs de socialezekerheidsinstelling niet of 
moeilijk naar de rechtbank kan stappen bij gebrekkige naleving van de bestuursovereenkomst. 

1320.Samenhang? – Zoals reeds aangegeven is directe kwaliteitsbevordering quasi niet terug 
te vinden in de wettelijke omkadering van andere sturingsinstrumenten. Bovendien bestaat er 
geen afstemming tussen de bestuurlijke regelgeving, de overkoepelende en de sectorale 
socialezekerheidsregelgeving, zodat niet steeds duidelijk zal zijn welke reglementering 
toegepast moet worden. Niet alleen is er voorzien in een bijzondere rechtsbeschermende 
regelgeving op socialezekerheidsrechtelijk vlak, ook werden sectorale uitzonderingen 
behouden en geformuleerd. Dit doorbreekt de samenhang en de duidelijkheid van de 
rechtsbeschermingsketen. De aanvullende specifieke kwaliteitsbepalingen, die in handvesten 
dan wel in sectorale regelgeving terug te vinden zijn en die niet direct afdwingbaar zijn voor 
de rechtbank worden niet verbonden met deze rechtsbeschermende bepalingen, hoewel zij 
vaak overlappen. 

1321.Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid – De algemene regelgeving die bijzondere 
kwaliteitsaspecten inhoudt, is duidelijk en kan door de instellingen worden uitgevoerd. De 
juridische handhavingsmogelijkheid is groot bij de rechtsbeschermende bepalingen, waarbij 
zowel in een preventieve als in een repressieve handhaving is voorzien, zij het op incidentele 
basis. Ten aanzien van de specifieke kwaliteitsbevorderende bepalingen is de handhaving 
uiterst beperkt gezien de onduidelijkheid van de juridische waarde van deze kwaliteitssturing. 
Indien vanuit interne kwaliteit vertrokken wordt, zoals in bepaalde kwaliteitshandvesten of in 
de bestuursovereenkomst, moet er een duidelijke visie over de doelstellingen bestaan. Gaat 
het om een strikt intern document of worden er ook externe gevolgen aan gegeven, 
bijvoorbeeld via openbaarmaking van de resultaten, zoals (beperkt) voor de 
bestuursovereenkomst het geval is?  

                                                
1789 J. PUT, “Het handvest van de sociaal verzekerde”, in D. SIMOENS en J. PUT (eds.), Ontwikkelingen van de 

sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die keure, 2001, 3. 
1790 Dit is toch het geval indien een ondersteuning van een integraal kwaliteitsbeleid wordt beoogd, zoals gebeurt 
in het Kwaliteitsdecreet in de welzijns- en de gezondheidszorg. Het Kwaliteitsdecreet verplicht de instellingen in 
de welzijnszorg en de gezondheidszorg om via de omschrijving van de organisatiestructuur, de 
verantwoordelijkheden en de processen en procedures om een decretaal omschreven kwaliteitsbeleid te 
realiseren (Decr. Vl. Gem. 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en 
welzijnsvoorzieningen, B.S. 10 november 2003). 
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De verantwoording ten aanzien van de eindverantwoordelijke Staat is beperkt. Er bestaat geen 
bijzondere verplichting met betrekking tot de kwaliteitsverantwoording ten aanzien van de 
Staat; het toezicht van de Staat op de OISZ en de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen is beperkt door de wettelijke rechtsgrond: de wet- en 
rechtmatigheid wordt immers slechts uitzonderlijk gebruikt als rechtsgrond om (bestuurlijk) 
toezicht op te baseren. Het toezicht ten aanzien van de kwaliteitsbevorderende wetgeving is 
dus eveneens beperkt en incidenteel. Anderzijds is een deel van deze op kwaliteit gerichte 
wetgeving eveneens rechtsbeschermende regelgeving, die de sociaal verzekerde een 
afdwingbaar subjectief recht verschaft, waarmee deze naar de arbeidsrechtbank kan stappen. 

1322.Gelijkheid – De kwaliteitssturing is een rechtmatige wijze van sturing, waarbij binnen 
een regeling de betrokken instellingen en de sociaal verzekerden gelijk worden behandeld. 
Waar het conceptueel reeds onaanvaardbaar was dat OISZ en privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen niet onder het Handvest van de gebruiker van een openbare 
diensten ressorteren, is dat nog meer het geval met betrekking tot de rechterlijke interpretatie 
van het administratieve overheidsbegrip. De recente evolutie in de rechtspraak zorgt voor een 
onderscheid met betrekking tot de rechtsbescherming tussen publiekrechtelijke en bepaalde 
privaatrechtelijke instellingen met een overheidstaak. Dit onderscheid, dat gevolgen heeft met 
betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening en de rechtsbescherming van de sociaal 
verzekerde, lijkt de gelijke behandeling enerzijds tussen instellingen met een overheidstaak en 
anderzijds tussen sociaal verzekerden die zijn aangesloten bij respectievelijk een 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling en het publiekrechtelijke alternatief (hulpkas) 
niet te verantwoorden. 

1323.Rechtszekerheid – De directe kwaliteitsbevorderende regelgeving is in die mate 
duidelijk dat de kwaliteitsdoelstellingen expliciet in de wetgeving zijn opgenomen dan wel 
direct uit de rechtsbeschermende bepalingen kunnen worden afgeleid. Juridisch is duidelijk 
wat de gevolgen zijn en op welke wijze de wetgeving moet worden uitgevoerd; conceptueel 
brengt het evenwel problemen met zich. Niet het type van instellingen, maar de uitgevoerde 
taak van algemeen belang vereist een bijzondere aandacht voor kwaliteit. Het onderscheid dat 
gemaakt wordt tussen de Staat, de organieke gedecentraliseerde instellingen en de 
privaatrechtelijke instellingen elk met een socialezekerheidstaak brengt minstens conceptueel 
rechtsonzekerheid met zich. Het feit dat deelstaten het toepassingsgebied voor dezelfde 
regelgeving anders – en ruimer – omschrijven1791 toont aan dat de wetgever zelf ook nog op 
zoek is naar een conceptueel en juridisch correcte afbakening van de rechtsbeschermende 
regelgeving. 

Voor de instellingen is hun positie onduidelijk; opnieuw conflicteert de overheidstaak met de 
zelfstandigheid. De rechtspositie van de sociaal verzekerde wordt hierdoor eveneens 
onduidelijk; de ad nominatim omschrijving van het toepassingsgebied van de Wet Handvest 
Sociaal Verzekerde biedt evenwel de garantie dat sociaal verzekerden ten aanzien van alle 
socialezekerheidsinstellingen een bepaalde rechtsbescherming en een bepaalde kwaliteit in de 
dienstverlening genieten. Voor de blinde vlekken in het handvest, zoals de hoorplicht, moet 
evenwel opnieuw worden teruggevallen op de onzekere kwalificatie als administratieve 
overheid. 

                                                
1791 V. VERDEYEN en J. PUT, “Openbaarheid van bestuur in de Vlaamse welzijnsvoorzieningen”, T.S.R. 2005, 
515-571. 
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1324.Onderbouw en actualiteit – De maatschappij wordt vandaag doordrongen door aandacht 
voor kwaliteit, zowel op het vlak van dienstverlening als op het vlak van bestuur van 
organisaties, ongeacht of het gaat om de overheid dan wel een strikt privaatrechtelijke 
instelling die optreedt. Doordat een kwaliteitsbeleid als doel heeft in te spelen op de 
verwachtingen van de burgers en de ‘actieve informatiestaat’ hierin centraal staat, wordt aan 
het overheidsoptreden een democratische inbedding en onderbouw gegeven.1792 

                                                
1792 I. JONGELEEN, “Openbaarheid van bestuur in de Belgische wetgeving”, Jura Falc. 1994-95, 573. 
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§3. Schema 
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1325.Daadwerkelijk belang – Het daadwerkelijke belang van de sturing naar bijzondere 
kwaliteitsaspecten is groot aangezien via de rechtsbeschermende bepalingen van de burger en 
de sociaal verzekerden heel wat kwaliteitsaspecten eveneens een preventieve 
kwaliteitsbevorderende rol spelen ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen. Daarnaast 
bestaat evenwel geen eenduidige visie op kwaliteit en de wijze waarop daarmee moet worden 
omgegaan. Enerzijds zijn de kwaliteitsbevorderende elementen afgeleid uit de 
rechtsbeschermende bepalingen en andere evoluties, zoals deze naar e-government. En 
anderzijds zijn er specifieke kwaliteitselementen in andere instrumenten geïntegreerd, zoals in 
de bestuursovereenkomst, overkoepelende of sectorale regelgeving. Ten slotte zijn er 
kwaliteitsaspecten opgenomen in handvesten die niet langer in gebruik zijn, en waarvan – 
plots – naast de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen ook de OISZ zijn uitgesloten. 

AFDELING V. AANBEVELINGEN 

1326.Kwaliteitsvisie – Het stimuleren van interne kwaliteit(saspecten) door de wetgevende 
macht moet gebeuren vanuit een kwaliteitsvisie. Een kwaliteitsvisie impliceert een top down 
en een bottom up approach. Best kan vanuit de wetgevende macht een kwaliteits(kader)wet 
worden opgemaakt, waarin wordt aangegeven wat van de socialezekerheidsinstellingen (of 
meer algemeen de instellingen met overheidstaak) verwacht wordt op het vlak van 
kwaliteitsbeleid. De na te streven kwaliteitselementen – bijvoorbeeld zoals omschreven in het 
kwalitatief kader – dienen hierin opgenomen te worden. In een kwaliteitsvisie krijgen ook de 
administratiefrechtelijke rechtsbeschermende regels een plaats. Anderzijds moeten de 
instellingen gestimuleerd worden een eigen intern kwaliteitsbeleid uit te werken, wat de 
personeelsleden moet mobiliseren in een gezamenlijk project. Een gecombineerde 
kwaliteitsvisie, waarbij een kader wordt opgelegd en de invulling aan de instellingen zelf 
wordt overgelaten, combineert de voordelen van beide systemen (een interne visie en een 
juridische waarde).  

Binnen deze kwaliteitsvisie moet ten aanzien van elk gehanteerd (kwaliteits)instrument de 
juridische waarde worden aangegeven, om de rechtszekerheid ten aanzien van zowel de 
socialezekerheidsinstellingen als de sociaal verzekerden te waarborgen. Bepaalde 
kwaliteitsaspecten kunnen afdwingbaar zijn door de burger, zoals de motivering van 
bestuurshandelingen. Andere kwaliteitsaspecten zijn louter binnen de 
socialezekerheidsinstelling van toepassing, zoals de beoordelingscyclus van personeelsleden.  

Het kwaliteitsinstrument kan geïntegreerd worden binnen bestaande sturingsinstrumenten, 
zoals de erkenning en/of van de subsidiëring van socialezekerheidsinstellingen of als 
afzonderlijk instrument naar voor worden geschoven, zoals het Handvest Sociaal Verzekerde. 
De vervlechting met verschillende instrumenten is op zich geen probleem zolang aandacht 
geboden wordt aan de transparantie van zowel de na te streven kwaliteit als de juridische 
waarde van de sturing. Ook het toezicht dat aan het nakomen van de kwaliteitseisen is 
verbonden, moet duidelijk worden bepaald. Een zekere vorm van toezicht is noodzakelijk; dit 
kan een intern toezicht zijn op voorwaarde dat er een zekere vorm van externe bekendmaking 
aan verbonden is. Een dergelijke openbaarmaking kan immers een nieuwe legitimeringsgrond 
voor het optreden van de socialezekerheidsinstellingen vormen. 



 

 640 

1327.Afbakening – Het sturen naar kwaliteit moet gebeuren via een ad nominatim opgesomd 
toepassingsgebied (alle socialezekerheidsinstellingen) of via een ruimer functioneel 
overheidsbegrip (overheidstaak). De te vermijden begrippen zijn openbare dienst wegens de 
onduidelijkheid van dit begrip en administratieve overheid wegens de zeer beperkende recente 
rechtspraak. Het is – zeker gezien de beperking met betrekking tot de actieve openbaarheid en 
het ontbreken van een algemeen klachtenrecht en hoorrecht in het Handvest Sociaal 
Verzekerde – noodzakelijk dat de gehele administratieve rechtsbeschermingsketen van 
toepassing is op zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen. 

Indien de evolutie naar een restrictievere – en meer organieke – interpretatie van het begrip 
administratieve overheid zich doorzet, zal dit gevolgen hebben op vlak van de 
rechtsbescherming van de sociaal verzekerde en de kwaliteit van de dienstverlening. De 
garanties ten aanzien van de burger/sociaal verzekerde verbonden aan de kwalificatie van 
socialezekerheidsinstellingen als administratieve overheden, vallen dan weg. De wetgever 
moet daarom vandaag al anticiperen of zelfs reageren. De huidige strikte invulling sluit 
immers minstens de arbeidsongevallenverzekeraars en de uitbetalingsinstellingen voor 
werkloosheidsuitkering uit, wat een ongelijke behandeling van sociaal verzekerden met zich 
brengt, die minstens conceptueel onaanvaardbaar is. 

Een reactie kan bestaan in het van toepassing verklaren van deze regelgeving op de 
socialezekerheidsinstellingen in bijvoorbeeld de Wet Handvest Sociaal Verzekerde of door 
het toepassingsgebied van deze administratieve regelgeving functioneel te omschrijven. 

1328.Intern kwaliteitsbeleid – Waar de autonomie (van de OISZ) wordt verhoogd is een 
intern beleid nodig omtrent de wijze waarop met de verworven autonomie wordt omgegaan. 
Dit beleid impliceert een kwaliteitsaspect, namelijk in hoeverre de autonomie wordt ingezet 
om kwaliteit na te streven. Hieromtrent kunnen bijzondere bepalingen in de 
bestuursovereenkomst worden opgenomen, dan wel een intern toezicht worden georganiseerd 
zodat de instellingen minstens intern kunnen nagaan in hoeverre de autonomie de kwaliteit 
van de dienstverlening bevordert. 

Beter nog is het te werken met een ‘kwaliteitscoördinator’, die zowel de doelstellingen 
openbaar maakt als de resultaten benchmarkt. Hiervoor is evenwel een meer algemene 
kwaliteitswet – naar het voorbeeld van het Kwaliteitsdecreet in de welzijns- en 
gezondheidszorg1793 – noodzakelijk, die sectoraal met eventuele afwijkingen op niveau van de 
instellingen kan worden ingevuld. Ook is het noodzakelijk dat hiervoor een voldoende 
operationalisering vindt plaats voor elke instelling afzonderlijk en dat intern de mate van 
verwezenlijking van het kwaliteitsbeleid wordt opgevolgd. 

1329.Hoorrecht – Ten slotte is er een bijzonder kwaliteitsaspect dat bijkomende aandacht 
verdient: het hoorrecht. Er zou voor het gebrek aan transparantie dat door de informatisering 
voor de sociaal verzekerde ontstaat, een tegengewicht moeten bestaan, waarbij minstens elke 
sociaal verzekerde wordt meegedeeld wanneer en waarom zijn dossier wordt behandeld. Een 
algemeen hoorrecht van zodra er een voornemen van beslissing is, is evenwel niet haalbaar of 

                                                
1793 Decr. Vl. Gem. 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, B.S. 
10 november 2003. 
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wenselijk. De veralgemening van het hoorrecht zou leiden tot dubbele informatiestromen, het 
terugdringen van de via e-government verworven efficiëntie en nodeloze alarmering van de 
sociaal verzekerde. 

Een alternatief kan gevonden worden in een verruimd – geen algemeen – hoorrecht, waarbij 
kennis wordt gegeven aan de sociaal verzekerden van voorlopige beslissingen en waarin 
wordt meegedeeld op welke informatie de socialezekerheidsinstelling zich gebaseerd heeft 
om de beslissing te nemen. De sociaal verzekerde moet hierbij uitgenodigd worden 
bijkomende of corrigerende informatie te verschaffen indien dit nodig blijkt te zijn. 

AFDELING VI. BESLUIT 

1330.In dit hoofdstuk werd de sturing via wetgeving en handvesten bestudeerd. Deze is 
enerzijds overkoepelend administratiefrechtelijk en anderzijds socialezekerheidsrechtelijk 
(sectoraal of sectoroverschrijdend). Er wordt geen gebruik gemaakt van een specifiek 
‘sturingsinstrument’; de wetgeving wordt gehanteerd als een afdwingbare verplichting 
kwaliteit na te streven. De rechtspraak speelt een bijzondere rol doordat heel wat 
kwaliteitsbevorderende regelgeving is afgebakend aan de hand van begrippen, die een 
invulling in de rechtspraak hebben gekregen. 

Heel wat rechtsregels die de burger een preventieve rechtsbescherming beogen te bieden, zijn 
van toepassing op administratieve overheden. Het gaat op federaal niveau om de motivering 
van bestuurshandelingen, de openbaarheid van bestuur en de mogelijkheid een klacht neer te 
leggen bij de federale ombudsman(nen). Daarnaast wordt via het (onduidelijke) openbare 
dienstbegrip het handvest van de openbare dienst beperkend afgebakend. 

Het Handvest Sociaal Verzekerde gaf de sociaal verzekerden een afdwingbare 
rechtsbescherming ten aanzien van de socialezekerheidsinstellingen; deze laatste dienen in de 
rechtsverhouding met de sociaal verzekerden een kwaliteitsvolle, vriendelijke, dynamische en 
efficiënte dienstverlening na te streven. En ook de evolutie naar e-government ging gepaard 
met een herdenking van de relaties tussen de openbare diensten, de burgers en de 
ondernemingen, ditmaal door de moderne technologieën als instrument te hanteren.  

Ten slotte werd het toekennen van autonomie aan de OISZ beschouwd als 
kwaliteitsbevorderend, aangezien autonomie net verworven werd binnen het personeels- en 
begrotingsbeleid. Tegenhanger van deze ruimere autonomie is immers ook een ruimere 
verantwoordelijkheid van de OISZ. 

1331.Deze verschillende bijzondere kwaliteitsaspecten spitsen toe op kwaliteit van 
dienstverlening en dan in het bijzonder op transparantie en verantwoording. Veel minder 
bestaat er een directe of indirecte sturing naar de kwaliteit van het bestuur van 
socialezekerheidsinstellingen. 

Vanuit de aanbevelingen werd vooral de aandacht gelegd op de noodzaak vanuit een 
kwaliteitsvisie een kwaliteitsinstrument op te leggen dat de instellingen binnen een 
kwaliteitsbeleid moeten uitvoeren en waaraan een zekere vorm van toezicht en 
verantwoording verbonden is. Daarnaast is het belangrijk dat de administratiefrechtelijke 
begrippen opnieuw worden bestudeerd en geformuleerd; of dat minstens ten aanzien van de 
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sociaal verzekerden een garantie in de wetgeving wordt geschreven dat de 
socialezekerheidsinstellingen de verschillende rechtsbeschermende regelgeving dienen na te 
leven. 
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DEEL VI: KWALITATIEVE EINDTOETS EN 
EINDAANBEVELING 
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ALGEMEEN 

1332.In dit deel worden de verschillende sturingsinstrumenten samen binnen het kwalitatief 
kader geplaatst. Er wordt met andere woorden nagegaan in hoeverre de (gehele) 
overheidssturing de socialezekerheidsinstellingen daadwerkelijk stuurt naar een kwalitatieve 
dienstverlening en in hoeverre deze overheidssturing op een kwalitatieve wijze gebeurt. In een 
tweede hoofdstuk worden in het kader van deze kwaliteitsvragen overkoepelende 
eindaanbevelingen geformuleerd. 

HOOFDSTUK I. DE STURINGSINSTRUMENTEN BINNEN 
HET KWALITATIEF KADER 

AFDELING I. STURING NAAR KWALITEIT 

1333.Kan over de verschillende sturingsinstrumenten heen geoordeeld worden dat de 
socialezekerheidsinstellingen worden gestuurd naar een kwalitatieve uitvoering van de sociale 
zekerheid? Deze vraag wordt opnieuw opgesplitst in twee kwalitatieve deelvragen: wordt 
gestuurd naar kwaliteit van dienstverlening enerzijds en naar kwaliteit van bestuur anderzijds? 

§1. Kwaliteit van dienstverlening 

1334.Bevindingen – Vanuit de verschillende schema’s die voor elk instrument werden 
opgemaakt, kan een aantal vaststellingen geformuleerd worden. In het algemeen kan worden 
opgemerkt dat er vanuit de sturingsinstrumenten weinig aandacht gaat naar de kwaliteit van 
de dienstverlening, behalve dan wat betreft de twee meest actuele sturingsinstrumenten, 
namelijk de bestuursovereenkomst en de administratiefrechtelijke rechtsbeschermende 
regelgeving. Een tweede bevinding is dat de kwaliteit van de dienstverlening meer ten aanzien 
van de OISZ wordt nagestreefd dan ten aanzien van de privaatrechtelijke instellingen het 
geval is. 

1335.OISZ – De bestuursovereenkomst is een instrument waarin naast rechtmatigheid ook 
bovenwettelijke kwaliteit op aandacht kan rekenen. Het recente karakter van dit 
sturingsinstrument toont dan ook het belang aan dat vandaag aan de kwaliteit van de 
dienstverlening wordt gehecht. Ook het bestuurlijk toezicht ten aanzien van de OISZ is deels 
gericht op de kwaliteit van dienstverlening, net omdat de bestuursovereenkomst een 
rechtsgrond geworden is op basis waarvan het bestuurlijk toezicht kan plaatsvinden. Hoewel 
dit conceptueel noch bestuurskundig correct is, duidt het toch op de belangrijke plaats 
toegekend aan de kwaliteit van dienstverlening, ook in de rechtsverhouding tussen de Staat en 
de OISZ. 

1336.Privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen – De andere instrumenten hebben 
slechts indirect of in tweede orde de kwaliteitsbevordering tot gevolg. Zo kan (en zou) 
marktwerking bijzondere aandacht voor de kwaliteit van dienstverlening met zich (moeten) 
brengen, maar lijkt het dit niet te doen, onder meer door een gebrek aan adequate informatie 
hieromtrent. De administratieve last die bij een mutatie komt kijken, weerhoudt de 
aangeslotenen ervan om snel van instelling te veranderen. Bovendien zijn in een aantal 
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sectoren de werkgevers aangesloten, zodat zij enkel de kwaliteit in hun eigen 
rechtsverhouding met de betreffende socialezekerheidsinstelling beoordelen en niet deze ten 
aanzien van de sociaal verzekerden. Hoewel de instrumenten erkenning en financiële sturing 
de potentie hebben kwaliteit van dienstverlening een centrale plaats te geven, blijft dit uit. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt door het vasthouden aan de bestaande instrumenten en de 
voorwaarden die er oorspronkelijk aan werden verbonden. 

De toezichtsgrond ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen betreft voornamelijk de 
wetmatigheid en de boekhoudkundige correctheid. Het toezicht georganiseerd door de Staat 
dan wel de OISZ is dus niet gericht op de kwaliteit van de dienstverlening, al kan dit indirect 
wel aan bod komen, namelijk wanneer het gaat om toezicht betreffende beslissingen die de 
(kwaliteitsaspecten opgenomen in de) wet of de algemene rechtsbeginselen schenden. Wel 
gaat ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen bijzondere aandacht uit naar de 
continuïteit van de dienstverlening door de bijzondere modaliteiten van de rechtsvorm, zoals 
deze verbonden aan het beëindigen van het verenigings- of vennootschapscontract, de 
beperkte uitsluitingsmogelijkheden, de formaliteiten verbonden aan de mutaties en de 
publiekrechtelijke (hulpkas) of privaatrechtelijke (pool) vangnetten. 

1337.Bijzondere kwaliteitseisen – Logischerwijze gaat voornamelijk aandacht uit naar de 
kwaliteit van de dienstverlening op grond van de bijzondere kwaliteitseisen met in het 
bijzonder aandacht voor transparantie in en verantwoording van de dienstverlening. Het gaat 
om bijzondere regelgeving, waarbij de aandacht voor kwaliteit dus niet in een bestaand 
sturingsinstrument wordt ingekapseld. Het bestaan van deze bijzondere 
administratiefrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke regelgeving met bijzondere aandacht 
voor de rechtsbescherming en hiermee samenhangend de kwaliteit van dienstverlening toont 
opnieuw het belang aan dat de wetgever hieraan vandaag toekent. Evenwel rijst het probleem 
naar de toepasselijkheid van de administratiefrechtelijke regelgeving op (al) de 
socialezekerheidsinstellingen. Dit wordt niet (volledig) opgevangen door de Wet Handvest 
Sociaal Verzekerde dat wel op het geheel van de socialezekerheidsinstellingen van toepassing 
is. Daarnaast kan niet voorbij gegaan worden aan het feit dat deze wettelijke sturing de 
rechtsverhouding tussen de socialezekerheidsinstelling en de sociaal verzekerde betreft en de 
Staat op grond van deze rechtsverhouding niet kan optreden. Wil de Staat ook – op een 
afdwingbare wijze – de garanties voor een kwalitatieve dienstverlening in de 
rechtsverhouding tussen de socialezekerheidsinstellingen en de Staat opnemen, is bijkomende 
sturing noodzakelijk. Ten aanzien van de OISZ gebeurt dit in de bestuursovereenkomsten; ten 
aanzien van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen ontbreekt dit vandaag.  

§2. Kwaliteit van bestuur 

1338.Algemeen – Op het eerste zicht lijkt het bestuur van de socialezekerheidsinstellingen 
aan een bijzondere aandacht onderhevig te zijn. Niet alleen wordt het bestuur van de OISZ 
gekenmerkt door een shareholderbestuur, maar ook de bestuursorganen van de 
privaatrechtelijke instellingen bestaan uit ‘betrokken personen of partijen’. Toch werd 
vastgesteld dat er vandaag geen (verdere) aandacht bestaat voor de kwaliteit van dit bestuur. 
Bij het ontstaan van de wettelijke sociale zekerheid werd een aantal beslissingen omtrent een 
betrokken bestuur genomen en dit werd tot vandaag behouden. Enkel met betrekking tot de 
ziekenfondsen is er door de invoering van de (nieuwe) Wet Ziekenfondsen bijzondere 
aandacht besteed aan het bestuur van deze instellingen. Bovendien is de bestaande participatie 
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van de stakeholders in het bestuur van socialezekerheidsinstellingen slechts in zeer beperkte 
mate verbonden met de kwaliteit van de dienstverlening; dit wordt onder meer veroorzaakt 
door de beperkte bevoegdheden van zowel de OISZ als de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen en de beperkte representativiteit. 

1339.Shareholders – Het opleggen van een rechtsvorm is het sturingsinstrument dat de wijze 
van samenstelling en functionering van het bestuur van de socialezekerheidsinstellingen 
bepaalt. De rechtspersonenwetgeving is erg belangrijk aangezien de keuze voor een bepaalde 
rechtspersoon het juridisch kader bepaalt waarbinnen de organisatie functioneert. De 
rechtspersoon bepaalt zowel het doel van de organisatie als de verhouding tussen de 
verschillende actoren die betrokken zijn bij de instelling. 

Zowel de publiekrechtelijke rechtsvorm als het bijhorende paritaire beheer, die samen zorgen 
voor de kwalificatie als parastatale instelling, zijn historisch verankerde rechtsfiguren binnen 
de sociale zekerheid. De rechtsfiguur van het paritair beheer bevat, ondanks de historische 
bestaansreden, elementen van een kwalitatief bestuur, doordat de belangrijkste shareholders 
een plaats krijgen binnen het wettelijke socialezekerheidssysteem. Het feit dat gekozen wordt 
voor een publiekrechtelijke instelling garandeert de bijzondere positie van de overheid als 
oprichter van het wettelijk systeem en bestuurlijk toezichthouder van deze instelling. Ook in 
de privaatrechtelijke instellingen werd de historische inrichter (als shareholder) erkend en een 
formele rol toegekend. Zij blijven de organen van de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen (grotendeels) bemannen. 

De shareholders in zowel de OISZ als de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 
missen echter een daadwerkelijk representatief karakter ten aanzien van de belangrijkste 
stakeholders, de sociaal verzekerden, die de dienstverlening ontvangen. Dit wordt veroorzaakt 
doordat inrichters enerzijds enkel de werkgevers kunnen zijn of vertegenwoordigen en 
anderzijds in een ‘ontzuilde’ maatschappij de representatieve werknemersvertegenwoordiging 
niet langer kan worden geacht representatief te zijn voor al de (aangesloten) sociaal 
verzekerden. De sociaal verzekerden zijn als groep eigenlijk te vergelijken met de 
consumenten in het algemeen, en zijn dan ook zeer moeilijk te vertegenwoordigen. De 
keuzemogelijkheid tussen verschillende privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen (en 
een publiekrechtelijk alternatief) komt aan dit probleem gedeeltelijk tegemoet, maar wordt 
opnieuw beperkt door het gebrek aan accurate informatie om een keuze op te baseren. 
Verkozenen of aangestelden hebben hierdoor dan weer het probleem van een gebrek aan 
achterban waarbij zij te rade kunnen gaan bij eventuele problemen. 

Enkel ten aanzien van de ziekenfondsen en landsbonden heeft de wetgever meer aandacht 
besteed aan het bestuur door het sturingsinstrument van de rechtsvorm gedeeltelijk te herzien. 
Enkel met betrekking tot de ziekenfondsen wordt de rechtstreekse vertegenwoordiging van de 
leden opgelegd. De algemene vergadering van de ziekenfondsen wordt dan wel rechtsreeks 
verkozen onder de leden, deze verkiezingen zijn geen evenbeeld van de democratie aangezien 
er onvoldoende kandidaten zijn om een daadwerkelijke keuze te maken. 

Het toezicht van de algemene vergadering op de raad van bestuur van bepaalde 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen zal logischerwijze aandacht besteden aan de 
kwaliteit van dienstverlening, indien deze algemene vergadering bestaat uit 
(vertegenwoordigers van) potentiële dan wel daadwerkelijke gerechtigden op de 
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socialezekerheidsdienstverlening. Door de rechtstreekse verkiezing van de algemene 
vergadering van ziekenfondsen zal de representativiteit en de aandacht vanuit de praktijk voor 
de kwaliteit van de dienstverlening daar het grootst zijn. 

1340.Stakeholders – Er bestaat aandacht voor het bestuur, maar voornamelijk vanuit de 
historische idee dat de inrichters de ‘macht’ over de instellingen moeten blijven behouden en 
gekenmerkt door gelijke behandeling van de verschillende shareholders in de OISZ en een 
ongelijke behandeling in de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Het belang dat 
aan andere stakeholders zou moeten worden gehecht, is toegenomen door de uitbreiding van 
zowel de financieringsbronnen als het toepassingsgebied van het socialezekerheidsstelsel. De 
sturing naar een uitgebreid kwalitatief bestuur volgt deze evolutie niet. Bepaalde OISZ met 
een uitgebreid beheerscomité geven dan wel bijkomende bevoegdheden aan andere 
stakeholders zoals de gezinsbond in de RKW en de ziekenfondsen en vertegenwoordigers van 
zelfstandigen in het RIZIV, maar deze uitbreiding gebeurde niet systematisch en zonder ratio 

legis (in de ene socialezekerheidssector wel en in de andere niet). Het bestaan van 
belangengroepen kan niet als ratio legis aangehaald worden, want dan dienen ook 
bijvoorbeeld patiëntenverenigingen en ouderenverengingen een plaats te verkrijgen in het 
paritair beheer van respectievelijk het RIZIV en de RVP. 

De aanwezigheid van de regeringscommissaris in het beheerscomité van de OISZ zorgt – 
ondanks het feit dat deze niet over een stemrecht beschikt – voor meer evenwicht in het 
bestuur en voor een informatiestroom naar de voogdijminister/Staat, toch voor zover louter 
naar het betrekken van stakeholders wordt gekeken. In een ruimere visie op het beheerscomité 
is de rol van de regeringscommissaris onhoudbaar in combinatie met de figuur van de 
bestuursovereenkomst en de responsabiliseringstendens ten aanzien van de OISZ. 

In de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen wordt dan weer geen gebruik gemaakt 
van mogelijke participatievormen die het verenigingsrecht biedt of die de wetgever in de 
sectorale regeling zou kunnen opleggen of mogelijk maken. Zo wordt quasi geen gebruik 
gemaakt van de mogelijke stemmendifferentiatie en de figuur van de toegetreden leden. Met 
deze laatste figuur zouden echter andere belanghebbenden een (al dan niet beperkte) stem 
kunnen krijgen in de uitvoeringsinstelling, wat de gerichtheid op de belangen van de 
verschillende stakeholders en de legitimiteit van (de samenstelling van) de bestuursorganen 
zou vergroten. Enkel in ziekenfondsen wordt met ‘toegetreden leden’ (met raadgevende stem) 
gewerkt, namelijk de directieleden van het ziekenfonds. 

1341.Transparantie – De transparantie van het bestuur wordt bevorderd door de duidelijke 
sectorale regelgeving en de rechtspersonenregelgeving (behalve dan wat de 
uitbetalingsinstellingen betreft), maar wordt verhinderd door een gebrek aan intersectorale 
eenvormigheid, zowel wat de OISZ als de privaatrechtelijke instellingen betreft. Door de 
eenvormigheid van het paritair beheersorgaan van de verschillende OISZ bestaat er 
transparantie in dit beheer. Door de uitbreiding van slechts bepaalde paritaire beheersorganen 
wordt opnieuw een volledige transparantie belemmerd. Doordat stakeholders in het 
beheerscomité of de algemene vergadering van privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen zetelen, zou de garantie van transparantie van (algemene) 
beslissingen moeten bestaan. Het gebrek aan een eenvormige groep sociaal verzekerden of 
aangeslotenen en het bijhorende gebrek aan representativiteit verhinderen dit. 
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Daarnaast kan worden verwezen naar de open(baar)heid en transparantie die van het bestuur 
vereist wordt door de Wet Openbaarheid Bestuur en de Wet Handvest Sociaal Verzekerde. De 
actieve openbaarheid bevordert transparantie in de organisatie en de opdracht van deze 
socialezekerheidsinstelling. Voor de OISZ kunnen algemene beslissingen gedeeltelijk in het 
jaarverslag worden teruggevonden; voor de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 
kan financiële informatie in de jaarrekening worden teruggevonden en kunnen bijkomende 
vragen gesteld of informatie geëist worden door de algemene vergadering. 

1342.Verantwoordelijkheid – Binnen de socialezekerheidsinstellingen is de 
verantwoordelijkheid tussen de organen duidelijk aangegeven. Het meervoudige toezicht 
uitgeoefend op voornamelijk de privaatrechtelijke instellingen, veroorzaakt onduidelijkheid in 
de verantwoordelijkheidsverdeling. De (uitgebreide) verantwoordelijkheid van de OISZ wordt 
daarnaast in het gedrang gebracht door een falende overheid en een bestuurlijk 
toezichthoudende overheid als contractspartij. 

Door stakeholders een plaats in het bestuur te geven, wordt de verantwoordelijkheid gedeeld 
tussen de Staat en deze stakeholders, waardoor op een verantwoordelijke manier met de 
sociale zekerheid zou moeten worden omgesprongen. Het actuele, feitelijke 
representativiteitsprobleem, de beperkte kandidaten, het quasi professionele bestuur en het 
gebrek aan bevoegdheden zorgen er opnieuw voor dat deze verantwoordelijkheidsverdeling 
voor de sociale zekerheid tussen de Staat, de socialezekerheidsinstellingen en de sociaal 
verzekerden vandaag niet meer op die manier wordt ervaren. 

1343.Governancekader – Het kader waarbinnen het bestuur van de 
socialezekerheidsinstellingen plaats vindt, is voor de OISZ bepaald door de Wet Paritair 
Beheer en de Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen en voor de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen door de verenigings- en 
vennootschapsregelgeving, aangevuld met sectorale socialezekerheidsregelgeving. Er 
ontbreekt evenwel een meer overkoepelend kader, waarbinnen de rechtsverhoudingen en de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrokken partijen in de uitvoering van de sociale 
zekerheid wordt aangegeven. 

Het historisch gegroeide paritair beheer is als governancekader blijven bestaan. De rol van het 
paritair beheer zowel op zich als binnen het geheel van de OISZ wordt vandaag zelden in 
vraag gesteld. Evenmin wordt aandacht besteed aan de efficiëntie van het bestuur of worden 
vragen gesteld bij de uitbreiding van het paritair beheer wat een belemmering van de 
efficiëntie van de werking van het beheerscomité met zich kan brengen. Door de uitbreiding 
van bepaalde beheerscomités wordt immers enerzijds (arbitrair) een aantal bijzondere 
stakeholders betrokken in het uitgebreide paritair beheer, maar anderzijds het evenwicht 
tussen werkgevers- en werknemersbelangen verstoord. 

De Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen voorziet in een nieuw 
governancekader voor de OISZ, namelijk een contractueel kader. De regeringscommissaris 
zal als vertegenwoordiger van de Staat (als contractspartij) de vergaderingen van het 
beheerscomité bijwonen. Hierdoor vervaagt het onderscheid tussen de toezichthoudende 
overheid en het uitvoerend beheerscomité. Het contractueel kader wordt immers beperkt door 
hiërarchische elementen, eigen aan de positie van de Staat, die als (vertegenwoordiger van 
een) contractspartij, contractueel toezichthouder, maar ook als hiërarchisch (bestuurlijk) 
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toezichthouder kan optreden. De rol van de regeringscommissaris in het beheerscomité is dus 
onduidelijk voor de verschillende partijen, wat evenmin de efficiëntie van het beheer ten 
goede zal komen. 

Ook ten aanzien van het beheer van privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen is enkel 
het historische argument aan te halen voor de samenstelling van de algemene vergadering en 
het bestuur, behalve dan voor de ziekenfondsen en de arbeidsongevallenverzekeraars. Hier en 
daar werd ingegrepen en is de wetgever afgeweken van de bestaande organisatie binnen de 
rechtsvorm, dan wel heeft hij aan de sui generis rechtsvorm bepaalde intern organisatorische 
eisen opgelegd. Maar ook dit is voornamelijk ingegeven door de wens van de inrichters en is 
niet zozeer gebeurd met het oog op de kwaliteit van het bestuur. In de 
rechtspersonenregelgeving is een aantal governance elementen terug te vinden. Deze 
elementen vormen echter allerminst een geheel en zijn evenmin doeltreffend en verregaand 
genoeg om een nieuw fundament te vormen voor de privaatrechtelijke instellingen in de 
uitvoering van de sociale zekerheid. Meer nog, het gebruik ervan wordt vaak uitgesloten in de 
socialezekerheidsregelgeving. 

1344.Instrumenten – De samenstelling van de organen van de socialezekerheidsinstellingen 
wordt in de wet geregeld en bepaald door de gekozen rechtsvorm. De meeste andere 
instrumenten, zoals de erkenning, de financiële sturing, het toezicht en de marktwerking – 
hebben geen – of zeer beperkte – invloed op het bestuur van de socialezekerheidsinstellingen. 
De instrumenten die bepalingen omtrent (een deelaspect van) het bestuur van 
socialezekerheidsinstellingen in zich dragen, bevatten de facto een bevestiging of versterking 
van de historisch gemaakte keuzes, maar introduceren geen nieuwe elementen van goed 
bestuur. 

Zo wordt het paritair beheer bevestigd (en verstevigd) door de bestuursovereenkomst en 
wordt de rol van de regeringscommissaris versterkt door het bestuurlijk toezicht (dat eveneens 
aan de bestuursovereenkomst is verbonden). Zo worden ook via de erkenning de inrichters 
van de ziekteverzekering een exclusieve rol gegarandeerd in de uitvoering van de 
ziekteverzekering. 

1345.Link met kwaliteit van dienstverlening – Onder voorbehoud dat de belangen van de 
betrokkenen daadwerkelijk worden vertegenwoordigd, zorgt een beheer waarin de 
belanghebbenden worden vertegenwoordigd voor een ‘democratisch effect’ en een 
democratische legitimiteit, waarbij rechtmatigheid, transparantie en verantwoording centraal 
staan. Probleem hierbij is dat er zowel voor de OISZ als de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen niet langer sprake lijkt te zijn van een daadwerkelijke 
belangenvertegenwoordiging, maar eerder van ‘quasi geprofessionaliseerde besturen’. Van 
het belang dat aan governance wordt gehecht, ook op niveau van de overheidsinstellingen, is 
met andere woorden weinig te merken binnen de sociale zekerheid. 

AFDELING II. KWALITEIT VAN STURING 

1346.Algemeen – De kwaliteit van de sturing werd eveneens voor de verschillende 
sturingsinstrumenten nagegaan vanuit de premisse dat een kwalitatieve sturing mee de 
kwaliteit van de dienstverlening bepaalt. 
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Met betrekking tot de kwaliteit van de overheidssturing ten aanzien van de 
socialezekerheidsinstellingen werden heel wat bemerkingen geformuleerd. Het grootste 
probleem is het gebrek aan visie, eenvormigheid en beleid in de sturing. De sturing gebeurt 
vanuit de geschiedenis en werd slechts zeer beperkt op bepaalde punten aangepast, maar werd 
nooit en wordt nog steeds niet overkoepelend bekeken. 

1347.Noodzakelijkheid – Ten aanzien van alle sturingsinstrumenten werd de noodzaak van 
het bestaan aangegeven; deze noodzaak ligt niet (steeds) in de kwaliteit van dienstverlening, 
maar dit kwaliteitsstreven wordt (of kan) wel indirect mee geviseerd (worden) door de 
sturingsinstrumenten. 

1348.Doeltreffendheid en doelmatigheid – De verschillende instrumenten blijken – vanuit de 
juridische analyse – niet de meest doeltreffende en doelmatige instrumenten te zijn. Dit wordt 
mede veroorzaakt wegens een gebrek aan adequate doelstellingen. De sturingsinstrumenten 
zijn geformuleerd vanuit bepaalde doelstellingen, maar er werd niet geopteerd ook een 
ruimere kwaliteitsaandacht aan deze instrumenten te verbinden, hoewel ze er wel geschikt 
voor (kunnen) zijn. Om een meer algemeen en correcter beeld te vormen aangaande 
mogelijkheden en potentie van de sturingsinstrumenten, moet evenwel aan deze juridische 
analyse een bestuurskundige en economische analyse gekoppeld worden. 

1349.Samenhang – De veelheid aan disparate sturingsvormen binnen de sociale zekerheid 
toont een gebrek aan visie op sturing van de wetgever aan. Het gebrek aan een sturingsvisie 
brengt inefficiëntie met zich mee, aangezien niet het meest adequate instrument wordt 
aangewend voor de verschillende, nagestreefde doelstellingen. Een nieuwe doelstelling wordt 
gekoppeld aan een nieuw instrument of bijzondere wetgeving, zonder dat nagegaan wordt of 
een bestaand instrument het (nieuwe) na te streven doel eveneens kan bereiken. 

Ten aanzien van de OISZ bestaat er grotendeels een gelijkvormigheid van en dus samenhang 
tussen de sturingsinstrumenten. Ten aanzien van de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen ontbreekt deze samenhang volledig. 

1350.Een gebrek aan samenhang tussen de verschillende instrumenten vergroot het gevaar 
van de ‘sturingsparadox’, die inhoudt dat een bepaald doel nagestreefd wordt door het ene 
instrument, maar beperkt wordt door het andere. Het typevoorbeeld hiervan is de autonomie 
die toegekend wordt aan de OISZ door de bestuursovereenkomst. Een contractueel kader 
komt in de plaats van de bestaande voogdijrelatie van de Staat ten aanzien van de 
publiekrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Het toezichtsinstrument voorziet echter nog 
steeds in een toezichtsvorm, eigen aan de voogdij, namelijk het bestuurlijk toezicht, 
waarbinnen ook de mogelijkheid van dwangtoezicht blijft bestaan. Bovendien is de naleving 
van de bestuursovereenkomst een rechtsgrond van bestuurlijk toezicht geworden wat eens te 
meer een inbreuk vormt op de logica van het nieuwe contractuele kader. Ook is de 
regeringscommissaris lid van het paritair beheer als (vertegenwoordiger van een) 
contractspartij, contractueel toezichthouder en eveneens hiërarchisch (bestuurlijk) 
toezichthouder. Dit is een moeilijk te rijmen bevoegdheidssamenloop waardoor de 
verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot de uitvoering van de sociale zekerheid in 
het algemeen en van de bestuursovereenkomst in het bijzonder elke transparantie en 
afdwingbaarheid mist. 
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Ook ten aanzien van de privaatrechtelijke instellingen is in zekere mate sprake van een 
sturingsparadox. Door efficiënt te werken kan de administratiekost van de instelling worden 
beperkt. Evenwel moet er op worden toegezien dat door de bijzondere aandacht voor 
efficiëntie de andere kwaliteitsaspecten van de dienstverlening niet in het gedrang worden 
gebracht. Bovendien is de invloed van de instellingen op het bedrag van de 
administratiekosten beperkt; de basiskosten zullen er altijd zijn, ongeacht de efficiëntie 
waarmee de socialezekerheidsreglementering wordt uitgevoerd en de dienstverlening wordt 
aangeboden. Daarbij komt dat de garanties geboden aan de burger ten aanzien van de 
administratieve overheden door de rechtspraak niet langer worden toegekend ten aanzien van 
alle privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen, waardoor (quasi)marktwerking het risico 
tot gevolg heeft de dienstverlening eenzijdig op efficiëntie en effectiviteit te richten. 

1351.Uitvoerbaarheid – De sturingsinstrumenten zijn in het algemeen uitvoerbaar; al 
ontbreken nog uitvoeringsbesluiten, zoals de sanctionering in het kader van de 
bestuursovereenkomsten en een voldoende rechtsgrond om het toezicht uit te voeren. 
Daarnaast verhindert een gebrek aan adequate informatie de marktwerking tussen de 
socialezekerheidsinstellingen. 

1352.Handhaafbaarheid – Het toezicht op de naleving van de sturingsinstrumenten is vandaag 
nog niet optimaal. Evenwel bestaat een uitgebreid toezichtsmechanisme op zowel de 
publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Voor zover de 
rechtmatigheid als rechtsgrond van het toezicht is opgenomen, valt ook de naleving van de 
eisen gesteld in de sturingsinstrumenten onder het toezicht. De rechtmatigheid is evenwel 
slechts in beperkte mate als rechtsgrond opgenomen. Bovendien ontbreekt specifiek toezicht 
naar de naleving van de eisen gesteld in de sturingsinstrumenten. 

Ook de sanctionering van het niet naleven van de eisen of voorwaarden van de 
sturingsinstrumenten is problematisch. Er zijn onvoldoende sancties op maat voorzien. Het 
niet naleven van erkenningsvoorwaarden zal niet zonder meer de opheffing van de erkenning 
met zich brengen; dit gebeurt enkel als ultimum remedium. Om de opheffing van de erkenning 
daadwerkelijk als laatste actiemiddel achter de hand houden, is het noodzakelijk dat er een 
bijkomend sanctioneringsinstrumentarium wordt gecreëerd, bijvoorbeeld via administratieve 
geldboeten of bijkomende toezichtsmodaliteiten voor de Staat en 
verantwoordingsverplichtingen voor de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. 

1353.Gelijkheid – De gelijke behandeling moet op drie niveaus bekeken worden. In eerste 
instantie wordt de vraag gesteld naar de gelijke behandeling van de instellingen die instaan 
voor de uitvoering van de sociale zekerheid en hierdoor een taak van algemeen belang 
behartigen. Tussen de verschillende socialezekerheidsinstellingen bestaat een ruim verschil in 
behandeling, veroorzaakt door de verscheidenheid aan regelgeving tussen de OISZ en de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Hierbij valt voornamelijk op dat de 
privaatrechtelijke instellingen ‘met rust’ worden gelaten, niet alleen in vergelijking met de 
OISZ, maar ook in vergelijking met andere privaatrechtelijke instellingen met een taak van 
algemeen belang, zoals de privaatrechtelijke voorzieningen in de welzijns- en de 
gezondheidszorg. Door de strikte interpretatie van het administratieve overheidsbegrip valt 
bovendien een aantal privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen buiten de 
administratiefrechtelijke rechtsbeschermende regelgeving, waardoor opnieuw een ongelijke 
behandeling ontstaat. Dit is voornamelijk opvallend door de tegenstelling op Vlaams niveau 
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waar het Decreet Openbaarheid Bestuur en het Ombudsdecreet een zeer ruim – zelfs te ruim – 
geïnterpreteerd toepassingsgebied hebben aan de hand van het begrip ‘bestuursinstantie’.1794 

In tweede instantie moet de vraag gesteld worden naar de gelijke behandeling van de OISZ 
onderling enerzijds en de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen onderling 
anderzijds. Ten aanzien van de OISZ is een voornamelijk eenvormige regelgeving van 
toepassing; enkel het sectoraal uitgebreide paritaire beheer zorgt voor een ongelijke 
behandeling. Ten aanzien van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen is een 
dergelijke, eenvormige benadering door de overheid niet aanwezig. Sectoraal worden de 
sturingsinstrumenten op een onderscheiden manier ingevuld, waardoor bijvoorbeeld een 
uitbetalingsinstelling aan andere – en beperktere – erkenningsvoorwaarden moet voldoen dan 
een kinderbijslagfonds. Hetzelfde geldt voor de financiële responsabilisering van 
privaatrechtelijke instellingen, het toezicht en de bijzondere eisen verbonden aan de 
rechtsvorm. Hiervoor is geen ratio legis te vinden; alle privaatrechtelijke instellingen werden 
immers met hetzelfde type van taak van algemeen belang belast. Op welke rechtsgrond kan 
men zich dan baseren om deze instellingen aan verschillende voorwaarden te onderwerpen 
om betrokken te worden in de sociale zekerheid of om subsidies te ontvangen? Bovendien 
wordt aan de sociaal verzekerde op die manier ten aanzien van elk type van 
socialezekerheidsinstellingen andere ‘garanties’ toegekend, wat de rechtszekerheid allerminst 
ten goede komt. 

In laatste instantie moet de vraag gesteld worden naar de gelijke behandeling van de 
verschillende types van privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Hier bestaat er wel 
degelijk een gelijke behandeling, die dan weer in contrast staat met de wijze waarop de 
sectorale hulpkas gestuurd wordt. 

1354.Rechtszekerheid – Zoals reeds aangegeven, geeft de ongelijke behandeling van 
socialezekerheidsinstellingen aanleiding tot een complexe en rechtsonzekere situatie. Op zich 
zijn de sturingsinstrumenten in het algemeen duidelijk, maar in hun geheel beschouwd blijft 
van deze duidelijkheid weinig behouden door het kluwen van voornamelijk sectorale 
regelgeving. 

1355.Onderbouw – De onderbouw van de sociale zekerheid in het algemeen en de 
sturingsinstrumenten in het bijzonder is vandaag niet langer actueel. Enkel voor de 
bestuursovereenkomst en de bijzondere kwaliteitsaspecten zijn vandaag maatschappelijke 
grondslagen te vinden, namelijk vanuit de rol die toegekend wordt aan de Staat binnen de 
sociale rechtsstaat en de eisen gesteld aan de dienstverlening, ook in de uitvoering van een 
overheidstaak. 

Het oude sturingsmodel was gebaseerd op een combinatie van reglementering en 
corporatistische samenwerking, ontstaan vanuit een afhankelijkheidsrelatie tussen de Staat en 
het middenveld.1795 Vandaag is dat model nog steeds van kracht, hoewel het achterliggende 
maatschappijmodel is gewijzigd. De gemaakte keuzes op grond van de druk van het 

                                                
1794 V. VERDEYEN en J. PUT, “Openbaarheid van bestuur in Vlaamse welzijnsvoorzieningen”, T.S.R. 2005, 
515-571. 
1795 N. VAN GESTEL, “Naar een nieuw sturingsmodel in de sociale zekerheid”, in N. NELISSEN, H. 
GOVERDE en N. VAN GESTEL (eds.), Bestuurlijk vermogen, Bussum, Coutinho, 2000, 199. 
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middenveld worden niet in vraag gesteld en enkel bevestigd door nieuwe instrumenten, 
zonder dat hiervoor vandaag nog de noodzakelijke maatschappelijke onderbouw te vinden is. 
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HOOFDSTUK II. EINDAANBEVELINGEN 

1356.Algemeen – Aan de hierboven beschreven bevindingen (geformuleerd na het geheel van 
de sturingsinstrumenten binnen het kwalitatief kader te hebben geplaatst), worden 
overkoepelende eindaanbevelingen gekoppeld. Opnieuw worden de aanbevelingen opgedeeld 
volgens de drie kwaliteitsvragen: kwaliteit van dienstverlening, kwaliteit van bestuur en 
kwaliteit van sturing. De eindaanbevelingen bestaan enerzijds uit een gedeeltelijke 
samenvoeging van wat in deel V voor elk instrument afzonderlijk werd aanbevolen en 
anderzijds uit bijkomende, instrumentoverkoepelende aanbevelingen. Niet alle aanbevelingen 
worden hierbij hernomen; enkel deze aanbevelingen die in een (overkoepelende) 
eindaanbeveling tot nut zijn, zullen hier opnieuw aangevoerd worden. 

AFDELING I. STURING NAAR KWALITEIT 

§1. Kwaliteit van dienstverlening 

1357.De overheid moet het sturingsbeleid afstemmen op de noodzaak van een intern 
kwaliteitsbeleid van de socialezekerheidsinstellingen. In het onderzoekskader en het 
kwalitatief kader werd het belang van de kwaliteit van dienstverlening aangetoond. Een 
sturingsbeleid dat kwaliteit mee een centrale plaats geeft, moet dit doen door een aantal 
kwaliteitselementen in de sturingsinstrumenten te integreren en/of de 
socialezekerheidsinstellingen te verplichten een intern kwaliteitsbeleid uit te werken. 

1358.Intern kwaliteitsbeleid – Opdat kwaliteit van dienstverlening een centrale plaats krijgt in 
de socialezekerheidsinstellingen is het noodzakelijk dat de instellingen vanuit een intern 
kwaliteitsbeleid werken. De afdwingbaarheid van dit kwaliteitsbeleid kan variëren en hangt af 
van het sturingsinstrument waarin het wordt geïntegreerd. 

1359.Voor de OISZ kan de eis naar een intern kwaliteitsbeleid worden opgenomen in de 
bestuursovereenkomst, waardoor het de jure de waarde van een afdwingbare verbintenis 
verkrijgt. Er werd reeds aandacht besteed aan het probleem van de positieve en negatieve 
financiële sanctionering ten aanzien van de OISZ; een probleem dat opnieuw de kop zou 
opsteken. Als alternatief kan aan een goed intern kwaliteitsbeleid een bijkomende autonomie 
(als positieve sanctie) gekoppeld worden, bijvoorbeeld op het vlak van personeel, budget, 
goederen... Opnieuw is het in dit geval noodzakelijk dat via een intersectoraal vergelijkbaar 
systeem wordt gewerkt, bijvoorbeeld via een kwaliteitscoördinator of een college van 
kwaliteitscoördinatoren, die het interne kwaliteitsbeleid van de OISZ opvolgen en beoordelen. 
De rol van de regeringscommissaris moet dan ook op deze autonomie worden afgestemd. 

Daarnaast kan een intern kwaliteitsbeleid als bijkomende ‘opdracht’ voor de OISZ in de wet 
worden opgenomen, waaraan een bestuurlijk toezicht en sanctionering moet worden 
verbonden. 

1360.Ten aanzien van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen moet een dergelijk 
intern kwaliteitsbeleid opgenomen worden als subsidiëringsnorm, erkenningsnorm of 
bijzondere kwaliteitsnorm. Het nadeel van de laatste twee types van normering is dat steeds 
een bijzondere sanctionering moet worden ingeschreven in de wetgeving. De opheffing van 
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de erkenning zal immers slechts als ultimum remedium worden toegepast en aan een 
afzonderlijke normering is geen algemeen sanctioneringsapparaat verbonden.  

Wel kan het principe van een intern kwaliteitsbeleid als erkenningsnorm worden 
ingeschreven; aangevuld met een operationalisering en uitwerking die de vorm van 
subsidiëringsnorm en/of een bijzondere financiële sturing aanneemt. In dat geval is het niet 
noodzakelijk in een bijkomende sanctionering te voorzien. Daarnaast moet dan via een 
(sectorale) ‘kwaliteitscoördinator’ het niveau van het interne kwaliteitsbeleid van de 
socialezekerheidsinstellingen openbaar gemaakt worden zodat er kan vergeleken worden en 
ook dit mee in overweging kan worden genomen bij het kiezen van een sectorale 
uitvoeringsinstelling. 

Indien geopteerd wordt voor een bijzonder kwaliteitselement in de wetgeving, is het 
noodzakelijk dat een ‘kwaliteitswet’ wordt opgesteld, waarbij het toepassingsgebied conform 
de Wet Handvest Sociaal Verzekerde wordt opgesteld. Deze kan op sectorniveau verder 
worden uitgewerkt en/of aangevuld, bijvoorbeeld aan de hand van sectorale minimale 
kwaliteitseisen.1796 

Ten slotte kan een intern kwaliteitsbeleid worden opgenomen als een verbintenis in een 
‘bestuursovereenkomst’ tussen de Staat en de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling, 
dan wel als onderdeel van de bestuursovereenkomst tussen de OISZ en de Staat, waarbij voor 
bepaalde ‘deelakten’ de contractspartijen worden uitgebreid met de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen. Via één kaderbestuursovereenkomst kan ook de afstemming en 
minimale eenvormigheid tussen het interne kwaliteitsbeleid van de OISZ en de 
privaatrechtelijke meewerkende instellingen gegarandeerd worden. 

1361.Andere kwaliteitseisen – Opdat de kwaliteit van de dienstverlening een centrale plaats in 
de sturingsrelatie verkrijgt, moet minstens een aantal kwaliteitsaspecten geïntegreerd worden 
in bestaande instrumenten. Meer concrete en op zichzelf staande kwaliteitseisen moeten 
worden verbonden aan de erkenning of de subsidiëring van de administratiekosten.  

Kwaliteitsvereisten verbonden aan de erkenning moeten zijn: 
- de verplichte onmiddellijke informatie bij financiële problemen aan de sectorale OISZ, 

aan de regeringscommissaris van de sectorale OISZ en/of aan de voogdijminister; 
- de verplichte informatie bij aanhoudende financiële problemen aan de aangeslotenen 

(na overleg met de OISZ en de regeringscommissaris en/of de voogdijminister); 
- het opmaken van een sociale bijsluiter met de informatie over de volledige opdracht en 

het volledige aanbod van de instelling. 
 
Bijkomende kwaliteitseisen moeten dan weer aan (het variabel deel van) de subsidie van de 
administratiekosten verbonden worden: 

- de operationalisering van het kwaliteitsbeleid, waarin onder meer de efficiëntie en de 
effectiviteit van de dienstverlening een plaats krijgen; 

- de benchmarking van het kwaliteitsbeleid door de kwaliteitscoördinator; 

                                                
1796 Naar het voorbeeld van het Kwaliteitsdecreet in de welzijns- en de gezondheidszorg (V. VERDEYEN en B. 
VAN BUGGENHOUT, “Social governance en kwaliteitszorg: overlappend of complementair”, Tijdschrift voor 

Welzijnswerk 2003, afl. 249, 5-16). 



 

 657 

- de bereikbaarheid van de socialezekerheidsinstellingen; 
- het ontbreken van klachten bij de ombudsman of de OISZ (waaruit duidelijk een 

tekortkoming van de socialezekerheidsinstelling blijkt); 
- het rapporteren op eigen initiatief en op een kwalitatieve wijze aan de sectorale OISZ. 

Ook hier zal ‘kwalitatief’ op een gekwantificeerde of minstens meetbare wijze 
geëxpliciteerd dienen te worden; 

- de ‘goede toezichtsresultaten’, waarbij een bijzondere opdracht aan de toezichthouders 
wordt toegekend; 

- de goede evaluatie door de sociaal verzekerde. 

1362.Sectorale aanvulling – Deze eisen kunnen, indien nodig, sectoraal worden aangevuld 
met aspecten die de wetgever belangrijk acht in een bepaalde sector, zoals de termijnen 
waarbinnen de dossiers die onder de toepassing vallen van de maximumfactuur worden 
afgehandeld en de gezondheidsopvoeding van de sociaal verzekerden, zoals die vandaag 
gelden voor de ziekenfondsen. 

1363.Algemene administratieve kwaliteitseisen – Daarnaast is het noodzakelijk dat de 
algemene administratiefrechtelijke rechtsbescherming, die eveneens kwaliteitseisen in zich 
draagt, op de socialezekerheidsinstellingen van toepassing is. Dit kan door deze regelgeving 
ofwel expliciet van toepassing te verklaren in de Wet Handvest Sociaal Verzekerde of 
idealiter het toepassingsgebied van deze administratiefrechtelijke regelgeving functioneel te 
omschrijven. 

Het verruimde (niet algemene) hoorrecht zou ten slotte als bijzonder kwaliteitselement 
moeten worden opgenomen in de Wet Handvest Sociaal Verzekerde. 

§2. Kwaliteit van bestuur 

1364.Bij het beoordelen van het bestuur van socialezekerheidsinstellingen werd vastgesteld 
dat dit onlosmakelijk verbonden is met het type van instelling, waarvoor geopteerd werd bij 
het ontstaan van de sociale zekerheid. Nu blijkt dat de doelstellingen, die aan de grondslag 
lagen van deze keuzes, vandaag niet lager legitiem zijn, kan niet anders dan deze keuzes in 
vraag te stellen. Er bieden zich twee oplossingen aan; ofwel wordt aandacht besteed aan de 
kwaliteit van het bestuur binnen de bestaande instellingen en wordt op deze manier 
geprobeerd de legitimiteit van de instellingen te hernieuwen. Ofwel worden de instellingen op 
zich in vraag gesteld.  

1365.Organisatie – De meest verregaande oplossing is het in vraag stellen van de instellingen 
en dus van de hele administratieve uitbouw van de sociale zekerheid. Dit houdt in dat de 
discussie omtrent de organisatie van de sociale zekerheid opnieuw moet worden gevoerd. Dit 
is noodzakelijk voor de legitimiteit van de sociale ondersteuning en het vertrouwen van de 
sociaal verzekerde in het geheel van de sociale zekerheid. Het wegvallen van de 
oorspronkelijke maatschappelijke basis en de verwatering van de bevoegdheden vereist dat 
wordt nagedacht over een mogelijke nieuwe structuur – zelfs architectuur – van de sociale 
zekerheid. 

Hoewel regelmatig een discussie de kop opsteekt met betrekking tot de privaatrechtelijke 
uitvoering van één of meerdere socialezekerheidssectoren is men het overkoepelende systeem 
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van publiek-private samenwerking sensu lato blijven behouden. Er kan echter niet zo maar 
zonder meer voor private betrokkenheid in het beheer van de OISZ en in de uitvoering van de 
sociale zekerheid gekozen worden. Het denkspoor is pas een optie als kan worden aangetoond 
dat dit voordelen biedt ten aanzien van een meer klassiek overheidsoptreden.1797 

De Belgische sociale geschiedenis, de Belgische politiek en de drukkingsgroepen op politiek 
niveau zorgen ervoor dat hoewel juridisch en bestuurs- en beleidskundig deze situatie niet als 
de meest kwalitatieve kan gekwalificeerd worden, hieraan niets of weinig wordt gedaan. De 
numeriek belangrijke landsbonden, evenals de gemachtigde vakbonden zijn ook vandaag nog 
door “organieke, persoonlijke en affectieve banden aan de bijzonderste partijpolitieke 
formaties van ons land verbonden”1798. Een volledige hervorming is evenwel niet helemaal 
ondenkbaar.1799 

1366.Zo werden in het ontwerp van wetboek sociale zekerheid dat in 1978 door het – toen 
nog – instituut voor sociaal zekerheidsrecht werd voorgesteld1800, reeds verregaande 
hervormingsvoorstellen geformuleerd met betrekking tot de administratieve organisatie van 
de sociale zekerheid. De verschillende OISZ zouden afgeschaft worden en ingekapseld als 
afdelingen binnen één centrale instelling, de RSZ, die op lokaal niveau plaatselijke afdelingen 
heeft, met als voordeel de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de sociaal verzekerde. Het 
ontwerp van wetboek behield de taken van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen 
voor aan de lokale afdelingen van de RSZ.  

1367.Ook vandaag bestaat nog steeds het denkspoor van het etatistisch alternatief, waarbij de 
Staat de taak van zowel de OISZ als de privaatrechtelijke instellingen op zich neemt. Naar het 
voorbeeld van de Beter Bestuurlijk Beleid hervorming, zoals deze op Vlaams niveau plaats 
vond, zou de socialezekerheidsadministratie vanuit de Staat kunnen worden georganiseerd, 
waarbij de professionaliteit van het beheer gecombineerd wordt met klantgerichtheid door 
stakeholders een bijzondere rol toe te kennen. De OISZ kunnen omgevormd worden tot één 
organisatie (op Vlaams niveau is dit een intern verzelfstandigd agentschap of IVA1801) of elke 
OISZ tot een afzonderlijke organisatie, die professioneel beheerd worden. Aan deze ene of 
verschillende IVA’s wordt een strategische adviesraad verbonden, die de klantgerichtheid 
moet garanderen. De sociale partners blijven betrokken in de beleidsbepaling door een plaats 
in te nemen in deze adviesraad, die de beleidsbepaling ondersteunt en hoofdzakelijk 
functioneert als beleidsintegrerend en -coördinerend platform, waarin onder meer overleg 
wordt gepleegd over strategische doelstellingen en de concretisering daarvan, en waarin 
beleidsvoornemens en innoverende projecten worden getoetst.1802 Op die manier krijgen de 

                                                
1797 S. VAN GARSSE, De concessie in het raam van de publiek-private samenwerking, Brugge, die keure, 2007, 
26. 
1798 M. DELHUVENNE, R. DILLEMANS, H. NYS, J. PETIT, K. SCHUTYSER, D. SIMOENS en J. VAN 
LANGENDONCK, De hervorming van de ziekteverzekering, van de wet Luberton tot de voorstellen Dehaene, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, 35. 
1799 G. SPITAELS, Réflexions sur la politique de sécurité sociale, Brussel, ULB, 1973, 43-44. 
1800 INSTITUUT VOOR SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT, Ontwerp van wetboek sociale zekerheid, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 1978, 205 p. 
1801 De hervorming op Vlaams niveau van VOI’s naar IVA’s is ook niet zonder slag of stoot verlopen; het 
afstand doen van zelfstandigheid werd ook door instanties als Kind&Gezin en het Vlaams Fonds voor Personen 
met een Handicap niet als vanzelfsprekend ervaren. 
1802 http://www.vlaanderen.be. 
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sociale partners opnieuw een duidelijke stem in het beleid, die zelfs luider kan klinken dan als 
beheerder binnen de OISZ vandaag. 

1368.Ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen moet opnieuw de keuze gemaakt 
worden. In eerste instantie worden zij in de staatsadministratie ingeschakeld en zo ja, gebeurt 
dit in een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke vorm? Deze beleidskeuze moet 
voornamelijk gebaseerd zijn op verder economisch en bestuurskundig onderzoek. Indien 
geopteerd wordt de privaatrechtelijke instellingen te behouden, moeten deze meer verbonden 
worden met het staatssysteem. Opnieuw kan hiervoor verwezen worden naar het Vlaamse 
BBB-voorbeeld: ook privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen kunnen in het systeem 
ingeschakeld worden door de hervorming van de instelling tot een privaatrechtelijk 
vormgegeven ‘extern verzelfstandigd agentschap’ (EVA). Een privaatrechtelijk vormgegeven 
EVA staat op een afstand van de minister, beschikt over ruime autonomie bij de 
beleidsuitvoering en is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het privaatrecht die 
van toepassing zijn op de rechtsvorm. Daarom wordt tussen de Vlaamse overheid en een 
privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap geen beheersovereenkomst 
gesloten, maar wel een samenwerkingsovereenkomst, waarin op contractuele wijze de 
krachtlijnen worden vastgelegd van de beleidsuitvoering door het agentschap. De sturing en 
de controle gebeuren daarnaast door middel van aandeelhouderschap, mandaten in de raad 
van bestuur en financiering.1803 De overheid krijgt met andere woorden zeggenschap in het 
bestuur van de privaatrechtelijke instellingen. 

Een andere (bijkomende) manier om de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen deels 
mee in het staatssysteem te schuiven is te garanderen dat de rechtsbeschermende regelgeving 
op al deze instellingen van toepassing zal zijn. 

1369.Bestaand systeem – Als tweede optie kan gezocht worden naar de beste invulling van 
het bestaande socialezekerheidssysteem. In dat geval zal meer aandacht moeten uitgaan naar 
de kwaliteit van het bestaande bestuur. 

1370.OISZ – Indien geopteerd wordt de OISZ als ‘parastatale’ instellingen te behouden, moet 
het paritair beheer herbekeken worden. Een gelegitimeerd en gedragen beheer kan vandaag 
gevonden worden in een uitgebreid beheer door stakeholders. De (uitgebreide) samenstelling 
van het paritair beheer dient herbekeken te worden; hiervoor is een uitvoerig bestuurskundig 
onderzoek noodzakelijk. 

Ook in het ontwerp van wetboek werd met deze veelheid van stakeholders rekening 
gehouden; in 1978 werd met andere woorden voorgesteld de samenstelling van het 
beheerscomité van de OISZ te verruimen naar vertegenwoordigers van betrokken groepen, 
dus niet meer enkel de vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties.1804 Dit is een maatregel die de participatie en de onderbouw 
duidelijk ten goede zou komen, en die opnieuw voor een link zal zorgen tussen de wijze 
waarop het bestuur is samengesteld en de kwaliteit van dienstverlening. 

                                                
1803 http://www.vlaanderen.be. 
1804 INSTITUUT VOOR SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT, Ontwerp van wetboek sociale zekerheid, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 1978, 52. 
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Toch moeten ook hierbij haalbaarheidsvragen gesteld worden. Zullen voldoende 
‘belangengroepen’ opgericht worden? Zijn er voldoende kandidaten om in een beheerscomité 
te zetelen? Wordt er voldoende professionaliteit gegarandeerd? Worden er garanties 
ingebouwd tegen het blokkeren van het bestuur omwille van tegenstrijdige belangen. Wel 
zullen, zoals ook vandaag het geval is, indien zowel vertegenwoordigers van werkgevers en 
van werknemers (en meer algemeen sociaal verzekerden) opgenomen zijn, de belangen die 
beide groepen nastreven enerzijds tegengesteld en anderzijds – deels – gelijklopend zijn, wat 
een goede manier van besluitvorming mogelijk maakt. Een zeker vorm van een gezamenlijk 
project is immers noodzakelijk.  

Ofwel wordt gezocht naar een stakeholderbeheer waarin alle legitieme stakeholders een plaats 
krijgen (al dan niet met stemrecht) en wordt aandacht besteed aan het evenwicht binnen het 
(paritair) beheer, ofwel wordt een verantwoording gegeven waarom enkel aan bepaalde 
stakeholders het voorrecht wordt toegekend in het beheerscomité van een bepaalde OISZ te 
zetelen. In plaats van paritair beheer kan dan gesproken worden van een ‘gemeenschappelijk 
beheer’, waarbij de voogdijminister de rol van voorzitter van het beheerscomité op zich kan 
nemen. Hierdoor krijgt ook de Staat als stakeholder een directe inspraak en formele rol binnen 
het beheerscomité. 

Ook de rol van de regeringscommissaris binnen het beheerscomité moet duidelijk worden 
omschreven; zijn dubbel(zinnig)e positie als vertegenwoordiger van de Staat, als 
contractspartij en als ‘waakhond’ die bestuurlijk kan optreden, kan zorgen voor een zekere 
argwaan van de andere leden van het beheerscomité. In een dergelijke context kan niet tot een 
goed beheer gekomen worden; de functie, de bevoegdheden en het gevolgde (toezichts)beleid 
moeten duidelijk zijn ten aanzien van alle leden van het beheerscomité. 

1371.Privaatrechtelijke instellingen – Indien geopteerd wordt voor het behoud van de 
gedeeltelijke privaatrechtelijke uitvoering van de sociale zekerheid, is het noodzakelijk dat 
een uniformiteit in de organisatie ontstaat. Daarbij moeten in eerste instantie al de betrokken 
non-profitinstellingen de VZW-rechtsvorm aannemen. 
 
Daarnaast moeten garanties geboden worden voor een kwalitatief bestuur van de 
privaatrechtelijke instellingen. Dit kwalitatief bestuur vervangt dan deels de historische 
bestaansreden van de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. Een basisaandacht voor 
kwaliteit kan als erkenningsnorm worden opgenomen, waarbij moet worden gespecificeerd 
dat bijzondere eisen gesteld worden aan een auditcomité en participatie van de stakeholders. 

1372.Auditcomité – Het auditcomité is een subcomité van de raad van bestuur, samengesteld 
uit minstens drie onafhankelijke bestuurders die geen operationele bevoegdheden bekleden in 
de betreffende organisatie. De belangrijkste opdracht van het auditcomité bestaat erin de raad 
van bestuur bij te staan in (1) zijn toezichtsfunctie en in het bijzonder bij het nazicht van de 
financiële informatie die zowel voor de leden van de algemene vergadering als voor andere 
stakeholders is bestemd, (2) het systeem van interne controle dat de raad van bestuur en het 
management hebben opgezet en (3) het auditproces.1805 Door een auditcomité verplicht op te 

                                                
1805 R. TRICKER, Corporate Governance, practices, procedures and powers in British companies and their 

boards of directors, Alderschot, Gower Publishing Company Limited, 1984, 185-199; N. BAIN, D. BAND en T. 



 

 661 

leggen aan de privaatrechtelijke uitvoeringsinstellingen kunnen onafhankelijke specialisten 
toezicht uitoefenen op het functioneren van de instelling in het algemeen en op de werking 
van de interne bestuurders in het bijzonder. Tussen dit auditcomité en de sectorale OISZ en/of 
de FOD Sociale Zekerheid moet een bijzonder informatiekanaal bestaan. Het gebrek aan 
politiek toezicht kan daarnaast worden opgelost door een afgevaardigde van het Rekenhof 
(en/of de voogdijminister en/of de sectorale OISZ) een plaats binnen dit comité te geven. Dit 
zorgt voor een versterking van de legitimiteit van het toezicht1806 en van de specifieke 
uitvoeringsinstellingen zelf. De bestaande toezichtsmechanismen moeten herbekeken worden 
vanuit deze invalshoek. 

1373.Participatie van de stakeholders – Daarnaast moet aandacht uitgaan naar participatie van 
stakeholders zonder uit het oog te verliezen dat hoe meer betrokken partijen er zijn, hoe 
ingewikkelder de onderlinge machtsverhoudingen worden.1807 Zowel in de non-profit als in de 
profit socialezekerheidsinstellingen is een participatie van de stakeholders noodzakelijk om 
de legitimiteit van de instellingen te hernieuwen. Participatie kan op verschillende wijzen 
gebeuren; zowel aan aandeelhouders, aan leden van een stakeholdercomité1808 als aan 
toegetreden leden kunnen bijzondere particpatiemogelijkheden toegekend worden. Dit kan 
gebeuren via deelneming of medebeslissing. 
 
In geval van deelneming berust de beslissingsmacht onverdeeld in de handen van één enkele 
partij. De rol van andere stakeholders in de procedures van deelneming blijft beperkt tot het 
geven van informatie of van een mening. Het staat de beslissende partij vrij om de 
uiteindelijke beslissing al dan niet te nemen. Deze inspraakprocedures beogen 
informatiestromen te laten ontstaan, alsook een coördinatie tussen de verschillende 
stakeholders, betrokken bij de inspraakprocedure. Het gaat om overleg, initiatiefrecht, 
bezwaarrecht, adviesrecht, controlerecht en verantwoordingsplicht.1809 
 
Bij een procedure van medebeslissing kunnen beslissingen enkel worden uitgevoerd indien 
alle betrokkenen de nodige beslissingen nemen. De volgende vormen van procedures van 
medebeslissing kunnen worden onderscheiden: het akkoord, het eensluidend advies, de 
goedkeuring, de beslissing op voorstel, de machtiging en het instructierecht. Deze procedures 
monden uit in een bepaalde mate van gezamenlijke besluitvorming. 

1374.Profit – Ten slotte moet ook met betrekking tot de profituitvoering van de sociale 
zekerheid een tweeledige vraag gesteld worden. Is het legitiem de sociale zekerheid op een 
commerciële wijze uit te voeren. Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk dat een 

                                                                                                                                                   
MELVILLE-ROSS, Winning ways through corporate governance, Londen, Macmillan, 1996, 35; M. DE 
SAMBLANX, Auditcomités en corporate governance, Brussel, Instituut der Bedrijfsrevisoren, 1995, 12-53. 
1806 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Bewijzen van goede dienstverlening, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 193-195, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2404; E. 
SCHRIJVERS, Lessen uit corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen, 2004, 56 p., 
http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2589. 
1807 W. DEVROE, “Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen”, T.R.V. 1998, 478. 
1808 Binnen deze comités kunnen dan zowel onafhankelijke revisoren, de OISZ en de Staat, als andere 
stakeholders, zoals de werkgevers en sociaal verzekerden, worden vertegenwoordigd. Aan dit comité moeten 
dan specifieke bevoegdheden worden toegekend, zoals een bijzonder toezicht, een recht voorstellen te 
formuleren, een adviesrecht… 
1809 M. BOES, Bestuursrecht, Leuven, Acco, 2008, 52-61. 
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bestuurskundig en economisch vergelijkend onderzoek wordt gevoerd tussen de profit en de 
non-profit uitvoering. In tweede instantie moet ook hier het bestuur in vraag gesteld worden. 
In de vennootschappen bestaat sowieso meer aandacht voor governance, als was het maar 
door de gezaghebbende code Lippens en Buyse en de Wet Corporate Governance. Maar ook 
ten aanzien van de commerciële verzekeraars moet een bijkomende eis voor goed bestuur 
gesteld worden van zodra zij de arbeidsongevallenverzekering uitvoeren. Vanaf dat moment 
zijn zij immers betrokken bij de uitvoering van een taak van algemeen belang en is nood aan 
goed bestuur des te belangrijker. Dit accent moet worden gelegd via een governance code 
waarin bepaalde rechten worden toegekend aan de belangrijkste stakeholders, en waarin 
opnieuw een ‘betrokken’ auditcomité een plaats krijgt. Naast een financiële garantie, zou het 
CBFA een governance garantie van de Belgische verzekeringsondernemingen kunnen vragen. 

AFDELING II. KWALITEIT VAN STURING 

1375.Visie op sturing – De problemen die gerezen zijn naar aanleiding van een gebrek aan 
kwaliteit van sturing komen voornamelijk voort vanuit een gebrek aan actuele sturingsvisie. 
De sturing moet gebeuren vanuit een doordachte visie, waarin de verschillende 
sturingsinstrumenten gecoördineerd worden, waaruit de doeltreffendheid en de doelmatigheid 
van de sturing kunnen worden afgeleid en waarin een aantal kwaliteitsaspecten centraal staat. 

1376.Sturingsmodel – Vanuit de sturingsvisie komt naar voor vanuit welk sturingsmodel naar 
sturing wordt gekeken: het hiërarchische model, het marktmodel of het netwerkmodel. 
Hoewel in het onderzoekskader reeds werd aangegeven dat sturing meestal vanuit de 
verschillende modellen gebeurt, is het toch noodzakelijk voor de overheid eerst te bepalen 
binnen welk sturingsmodel zal gestuurd worden en na te gaan of de sturing hiermee niet in 
conflict komt met bestaande sturingsinstrumenten, die vanuit een ander model zijn tot stand 
gekomen. 

In de eenvoudige sturingsmodellen heeft de overheid een bovengeschikte positie1810; dat is 
ook (voornamelijk) het geval voor de sociale zekerheid. De sturing ten aanzien van de OISZ 
is steeds vanuit een hiërarchisch model ontstaan. Hoewel bepaalde sturingsinstrumenten onder 
het marktmodel of het netwerkmodel onder te brengen zijn, blijft de hiërarchie doorwerken in 
deze sturingsinstrumenten, wat onzuiverheid en onduidelijkheid van het instrument met zich 
brengt. Zo is de responsabilisering van de ziekenfondsen een instrument te kaderen binnen het 
marktmodel, maar wordt deze responsabilisering dermate beperkt en werd geen bijkomende 
bevoegdheid toegekend waardoor de ziekenfondsen niet daadwerkelijk bij machte zijn het 
budget van de ziekteverzekering te beheersen. Met andere woorden, de ziekenfondsen worden 
als hiërarchisch ondergeschikte een bepaalde verantwoordelijkheid gegeven zonder hieraan 
het doorbreken van de hiërarchie te koppelen. 

Hetzelfde geldt voor de figuur van de bestuursovereenkomst. De bestuursovereenkomst kadert 
immers binnen een netwerksturing, waarbij de OISZ ook de Staat (voor een deel) aanstuurt. 
Evenwel heeft de wetgever nagelaten de responsabilisering van de OISZ te koppelen aan het 
laten verdwijnen of beperken van de hiërarchische toezichtselementen, waardoor een diffuse 
verantwoordelijkheidsverdeling ontstaat.  

                                                
1810 A. DEN BRUIJN en E. TEN HEUVELHOF, Sturingsinstrumenten voor de overheid. Over complexe 

netwerken en een tweede generatie sturingsinstrumenten, Leiden, Stenfert Kroese, 1991,23. 
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Bovendien is het netwerk van de sociale zekerheid ruimer dan de Staat en de OISZ; ook de 
privaatrechtelijke instellingen behoren tot dit netwerk. Enkel door de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen een formele rol te geven in de bestuursovereenkomst kan een 
werkelijk netwerk binnen de sociale zekerheid ontstaan. Best lijkt dit te gebeuren aan de hand 
van een van het hoofdcontract afhankelijke overeenkomst gesloten tussen de Staat, de OISZ 
en een gedelegeerd bestuurder van elke privaatrechtelijke socialezekerheidsinstelling. Enkel 
op die manier kan een werkelijk ‘netwerk’ ontstaan. 

1377.Instrumentenmix – In de uitvoering van de sturingsvisie is het noodzakelijk dat niet elk 
instrument afzonderlijk wordt bekeken, maar dat het ook geplaatst wordt binnen het geheel 
van sturingsinstrumenten. Door de verschillende, noodzakelijke en wenselijke 
sturingsinstrumenten samen te bekijken, wordt duidelijk waar overlap bestaat, waar 
samenwerking een meerwaarde kan zijn, dan wel werk en middelen kan uitsparen, waar 
blinde vlekken bestaan en in hoeverre aan de noodzakelijke minimale wettelijke omkadering 
is voldaan. 

1378.Eenvormige sturing – Een van de uitgangspunten van een actuele visie op sturing moet 
het streven naar zowel sectorale als intersectorale eenvormigheid zijn. Dit komt de legitimiteit 
van de betrokken en gestuurde instellingen in de sociale zekerheid enkel ten goede. Vanuit 
deze visie moet de sturingswetgeving worden opgesteld, in eerste instantie op een 
intersectorale wijze. Opteren voor een basissysteem, waaraan eventueel sectorale afwijkingen 
kunnen worden verbonden, maakt het sturingssysteem transparanter, beter hanteerbaar en 
controleerbaar. 

1379.Sturingswet – Om een dergelijke sturingsvisie steeds aan te houden, is het aan te raden 
de verschillende sturingsinstrumenten binnen één wetgevend kader op te nemen. Zo kan ook 
niet anders dan door een nieuw sturingsinstrument of sturingsaspect in de sturingswetgeving 
in te schrijven, rekening te houden met de plaats binnen het geheel van de 
sturingsinstrumenten en de eventuele gevolgen van de nieuwe wisselwerking binnen de 
instrumentenmix. 

In navolging van de voorstellen die gelanceerd werden aangaande de Algemene Wet 
Bestuursrecht, moet ook in de sociale zekerheid aan een overkoepelende administratieve 
omkadering gedacht worden. Er kan geopteerd worden een nieuw wettelijk kader op te 
maken, maar beter is een bestaand kader aan te vullen met de sturingsinstrumenten en deze uit 
de sectorale regelgeving te schrappen. Indien nodig kunnen wel sectorale aanvullingen op 
deze basisreglementering in de sectorale wetgeving worden opgenomen. Een 
sturingswetgeving kan bijvoorbeeld geïntegreerd worden in de Algemene Beginselenwet 
Sociale Zekerheid. Indien niet geopteerd wordt voor een wettelijk sturingskader moet in elk 
geval de figuur van de bestuursovereenkomst (de Wet Responsabilisering 
Socialezekerheidsinstellingen) geïntegreerd worden in de Wet Paritair Beheer. 

Deze sectorale aanvulling is enerzijds niet strikt noodzakelijk – de overheid kan ook via 
directe financiële sanctionering sturen naar deze beleidsprioriteiten – en anderzijds enkel een 
sectorale uitwerking van een gemeenschappelijke vertrekbasis, waarin de basisvereisten aan 
elk sturingsinstrument worden verbonden. 
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Een sturingswet bestaat uit een uniform begrippenapparaat en de sturingsinstrumenten eigen 
aan de OISZ en de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. In deze wetgeving moet 
dan een onderscheid gemaakt worden tussen de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen, aangezien de sturing ten aanzien van beide types van 
instellingen gedeeltelijk vanuit een ander sturingsmodel vertrekt. De basisbeginselen die in 
een sturingswet aanwezig moeten zijn, zijn de volgende: 

- Begrippenapparaat 

- Eenvormige begrippen, zoals machtiging, machtigingsvoorwaarde, 
machtigingsbehoudvoorwaarde, opheffing, subsidiëring van administratiekosten, 
responsabiliseringsaspect, beheerscomité (in plaats van basisoverlegcomité)…  

- OISZ 

- Rechtsvorm: keuze maken omtrent de OISZ (als deel van de overheid of als 
parastataal systeem) 

- Beheer: keuze maken tussen een professioneel beheer (met stakeholdergaranties in een 
‘adviesraad’) of een stakeholderbeheer (gezamenlijk beheer), waarbij de 
verantwoording van welke stakeholders worden betrokken en in welke mate dit 
gebeurt een belangrijke plaats toegewezen krijgt. Indien toch geopteerd wordt voor het 
paritair beheer moet aandacht gaan naar eenvormigheid en moet de ratio legis van 
afwijkingen uitdrukkelijk worden aangegeven 

- Sturingsinstrumenten: 

o Financiële sturing: Globaal beheer 

o Bestuursovereenkomst: 

� met bijzondere aandacht voor de juridische kwalificatie en het 
consequent volgen van deze kwalificatie 

� met een bijzondere procedure of sanctie bij eenzijdige wijziging van de 
bestuursovereenkomst door de Staat 

• via primaire en secundaire doelstellingen 

• via bijzondere sanctionering van de Staat 

• via schadevergoeding door de Staat 

� met bijzondere aandacht voor eenvormigheid in de overeenkomst, in de 
operationalisering en in de evaluatie 

� met een bijzonder luik omtrent het interne kwaliteitsbeleid van de OISZ 
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� met bijzondere aandacht voor de rol en bevoegdheid van de 
regeringscommissaris 

o Toezicht  

� de organisatie van een adequaat en uniform toezicht, dat zo veel 
mogelijk gelijkvormig verloopt 

• zonder dat bijzondere sectorale toezichtsinstanties worden 
opgericht. 

� met bijzondere aandacht voor de samenwerking tussen de verschillende 
actoren betrokken bij het toezicht 

- Sanctionering 

o Inschrijven in de wetgeving van een adequaat en uniform toezicht 

� bijkomend bestuurskundig en beleidseconomisch onderzoek hieraan 
wijden 

o Bijzondere aandacht voor het sanctioneringskader van de 
bestuursovereenkomsten. 

- Privaatrechtelijke instellingen 

- Rechtsvorm: 

o VZW voor al de non-profitinstellingen 

- Erkenning: 

o Basiscriteria, die sectoraal kunnen worden aangevuld: 

� de rechtmatigheid (wettelijkheid en zorgvuldigheid) 

� het naleven van de statuten 

� het meewerken aan toezicht door de OISZ 

� het spontaan informatie bezorgen aan de OISZ 

� de naleving van de onderrichtingen van de OISZ 

� het opnemen van een aantal basisgegevens in de statuten 

� de continuïteit van de dienstverlening (ook bij fout van de instelling) 

� de exclusieve uitvoering van de sociale zekerheid 
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� het goede financieel beheer van de instelling 

o Bijkomende kwaliteitscriteria als machtigingsbehoudvoorwaarden: 

� de verplichte onmiddellijke informatie aan de regeringscommissaris en 
de bevoegde minister bij financiële problemen 

� de verplichte informatie aan de aangeslotenen bij aanhoudende 
financiële problemen (na overleg met de regeringscommissaris en/of de 
voogdijminister) 

� het opstellen van een intern kwaliteitsbeleid (volgens een schema dat 
wettelijk wordt bepaald) 

� het opmaken van een sociale bijsluiter (zodat de marktwerking ook de 
kwaliteit van dienstverlening bevordert) 

- Marktwerking 

o Acceptatieverplichting: de acceptatieplicht kan duidelijk veralgemeend worden 
ten aanzien van alle instellingen, waarbij de aansluiting geen lidmaatschap van 
de vereniging of vennootschap impliceert. De andere instellingen moeten een 
duidelijk acceptatiebeleid in de statuten opnemen 

� met uitzondering van de arbeidsongevallenverzekeraars, waarbij de 
Pool de functie van vangnet dient te behouden 

o Eenvormige mutatiemogelijkheden: 

� bijvoorbeeld aangevraagd ten laatste twee weken voor het einde van het 
kwartaal zodat bij aanvang van een nieuw kwartaal de mutatie wordt 
doorgevoerd 

� eenvormige formulieren en procedures 

o Uitsluitingsmogelijkheden: de uitsluitingsmogelijkheden kunnen samen 
intersectoraal geregeld worden, met – indien noodzakelijk – sectorale 
aanvullingen. Zo moet algemeen bepaald worden dat kan worden uitgesloten: 

� diegene die niet voldoet aan statuten (voor het geval aansluiting ook 
lidmaatschap van de vereniging inhoudt) 

� diegene die de premie niet betaalt (na verwittiging en zonder dat deze 
bijdrage kan vereffend worden door deze af te trekken van de uitkering 
waarop de sociaal verzekerde recht heeft) 

� diegene die bedrog pleegt ten aanzien van de instelling 
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� een uitsluiting op basis van politieke ideeën is alleen maar mogelijk 
indien de aansluiting ook een lidmaatschap impliceert en deze 
uitsluiting in de statuten wordt geregeld 

- Financiële sturing: 

o Financiering sociale zekerheid 

� het linken van verantwoordelijkheid van de betrokken 
socialezekerheidsinstellingen aan de verantwoordelijkheid een 
kostenbeperkend beleid te voeren 

� het creëren van zo veel mogelijk uniformiteit in de 
verantwoordelijkheid voor de financiering van de sociale zekerheid. 

o Subsidiëring administratiekosten 

� een basissysteem voor de privaatrechtelijke non-profit 
socialezekerheidsinstellingen. De gelijkschakeling tussen de stelsels 
van werknemers en zelfstandigen wettigt ook een gelijkschakeling op 
het niveau van de administratiekosten 

� basisbedrag: onderzoek naar een zo groot mogelijke uniforme bepaling. 
Opteren voor een basisuitgangspunt, zoals het aantal aangeslotenen, het 
aantal administratieve verrichtingen, een percentage van het 
uitkeringstotaal uitgekeerd door de bevoegde instelling, de complexiteit 
van dossiers, of een combinatie van deze elementen zou transparanter, 
eenvoudiger te controleren en administratief te beheren zijn dan het 
huidige systeem 

� responsabiliseringstoeslag: gekwantificeerde overkoepelende criteria 
(die kunnen worden aangevuld voor één of meer sectoren), zoals: 

• het aantal mutaties of de wijziging van het aantal dossiers 

• de productiviteit: hieraan zullen meetbare en gekwantificeerde 
deelcriteria moeten worden verbonden 

• de aandacht vanuit de instelling naar de inrichting van een 
kwalitatief bestuur, waarbij de governanceprincipes een plaats 
krijgen 

• de mate van operationalisering van het kwaliteitsbeleid 

• de benchmarking van (de operationalisering van) het 
kwaliteitsbeleid door de kwaliteitscoördinator 

• de inrichting van een auditcomité 
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• de participatie van stakeholders 

• de informatie die op een snelle wijze (binnen bepaalde grenzen) 
gecommuniceerd aan de sociaal verzekerden over zowel 
individuele dossiers als beleids- en beheersbeslissingen 

• het rapporteren op eigen initiatief en op een kwalitatieve wijze 
aan de sectorale OISZ. Ook hier zal ‘kwalitatief’ op een 
gekwantificeerde of minstens meetbare wijze geëxpliciteerd 
dienen te worden 

• de ‘goede toezichtsresultaten’, waarbij een bijzondere opdracht 
aan de toezichthouders wordt toegekend 

• het ontbreken van klachten bij de ombudsman of de OISZ 
(waaruit duidelijk een tekortkoming van de 
socialezekerheidsinstelling blijkt) 

• het ontbreken van fouten in de uitkeringsbedragen, termijnen, 
informatie, niet recupereerbare onverschuldigde betalingen, 
terug te vorderen onverschuldigde betalingen… 

• de goede evaluatie door de sociaal verzekerde. Een standaard 
beoordelingsformulier zou kunnen worden gevoegd bij elk 
schriftelijk contact tussen de instelling en de sociaal verzekerde. 
Het risico ligt hier dat sociaal verzekerden die met een 
negatieve beslissing of een lager uitkeringsbedrag dan verwacht 
geconfronteerd worden, dit kunnen laten meespelen in een 
beoordeling die niet over de voorwaarden of de hoogte van de 
uitkeringen gaat 

- Toezicht: 

o Uniform toezicht creëren door: 

� de FOD 

� de sectorale OISZ 

� de bevoegde minister 

� revisoren 

� rol van het Rekenhof binnen het auditcomité 

o geen bijzondere (sectorale) toezichtsinstellingen 

o bijzondere aandacht voor de formele samenwerking tussen de 
toezichthoudende instanties 
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- Sanctionering:  

o gevarieerd en gradueel sanctieapparaat voor de verschillende 
sturingsinstrumenten 

o met bijzondere aandacht voor alternatieven voor de financiële sanctionering 

3. Bijzondere kwaliteitsaspecten voor OISZ en privaatrechtelijke instellingen 

- Informatisering (Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid) 

- Bijzondere personeelsevaluatie 

- Rechten toegekend aan de sociaal verzekerden ten aanzien van de 
socialezekerheidsinstellingen 

o Wet Handvest Sociaal Verzekerde 

o expliciete vermelding van toepasselijke administratiefrechtelijke regelgeving 

o ruimer hoorrecht 

o veralgemeende interne klachtenbehandeling, eventueel trapsgewijs opgevolgd 
door een klacht bij de OISZ, waarna naar de ombudsman kan worden gestapt 

1380.Sectorale aanvulling – De sturingswet kan sectoraal worden aangevuld met aspecten die 
de wetgever belangrijk acht in deze sector. 

1381.Sturingsinstrumenten – Ten aanzien van elk sturingsinstrument is het noodzakelijk dat 
de wetgever de juridische waarde aangeeft, niet alleen tussen de partijen in de 
sturingsverhouding, maar ook ten aanzien van de sociaal verzekerde. Lang werd de 
bescherming van de belangen van de sociaal verzekerden gewaarborgd door de interne 
organisatie van de instellingen. Vandaag is de verhouding tussen de sociaal verzekerden en de 
instellingen van sociale zekerheid een juridische verhouding geworden tussen 
rechtsonderhorigen en ‘administratieve’ instellingen, waardoor wel nood bestaat aan 
afdwingbare rechten voor de sociaal verzekerden ten aanzien van de 
socialezekerheidsinstellingen. De rechtsbeschermende waarde van de sturingsinstrumenten 
ten aanzien van de sociaal verzekerden moet duidelijk worden weergegeven. Zo is het 
noodzakelijk dat ofwel in de wet ofwel in de bestuursovereenkomst wordt aangegeven welke 
clausules derdenwerking hebben.  

Daarnaast moet voor elk gekozen sturingsinstrument de logica verbonden aan het 
sturingsinstrument en de juridische consequenties van deze keuze doorgetrokken worden. Dit 
ontbreekt bij de bestuursovereenkomst, wat de rechtszekerheid niet ten goede komt. Ten 
aanzien van de bestuursovereenkomst – en meer in het algemeen de administratieve 
overeenkomsten – moet de contractuele logica zo veel mogelijk gevolgd worden of indien er 
afwijkingen noodzakelijk zijn deze baseren op een bijzondere wetgeving. 
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1382.Beschouwing sturingswet – Het voorstel een sturingswet te creëren die de basisprincipes 
van de rechtsverhouding tussen de OISZ en de Staat bevat, heeft een legalistisch 
uitgangspunt. De nadelen hiervan zijn het gebrek aan flexibiliteit, zowel in de tijd als met 
betrekking tot de beleidsinvulling waarin sectorale invullingen noodzakelijk kunnen blijken, 
al was het maar om strikte begrotingsredenen. Dit kan worden verholpen door enkel de 
basisvereisten in wetgeving op te nemen en de verdere invulling aan de Koning over te laten. 
Via koninklijke besluiten kan de uitvoeringen op een soepelere wijze gebeuren dan via 
wetswijzigingen, maar bestaat anderzijds het risico op het uitblijven van uitvoeringsbesluiten, 
zoals vandaag bijvoorbeeld het geval is met betrekking tot het sanctioneringsluik van de 
bestuursovereenkomsten.  

Daarnaast zou ook ten aanzien van bepaalde sturingsinstrumenten, zoals de subsidiëring, een 
uitvoeringsbevoegdheid aan de OISZ kunnen toegekend worden. Zo zou de sectorale OISZ 
kunnen bepalen welke inhoudelijke elementen aan de voorwaarde van een intern 
kwaliteitsbeleid worden verbonden. Voordeel is dat dit flexibel kan gebeuren; het nadeel 
hiervan is het gebrek aan intersectorale eenvormigheid. Dit nadeel is evenwel beperkt, gezien 
de gemeenschappelijke intersectorale basis van waaruit vertrokken wordt, zeker indien 
omtrent de invulling de verplichting van formeel overleg in het College van administrateurs-
generaal en/of met de FOD Sociale Zekerheid bestaat. Bijkomend effect van dit laatste 
voorstel is dat aan de OISZ een nieuwe impuls gegeven wordt door de bevoegdheid en de 
verantwoordelijkheid uit te breiden. 

Ook kan aan de socialezekerheidsinstellingen zelf uitvoeringsbevoegdheid gegeven worden, 
door in de ‘sturingswet’ enkel de wijze van het vaststellen van de indicatoren en een aantal 
inhoudelijke minimumvereisten vast te leggen en de uitvoering ervan aan de instellingen zelf 
over te laten. Het is immers belangrijk de socialezekerheidsinstellingen zelf een meer actieve 
rol in de sturingsverhouding te geven om op die manier te komen tot een daadwerkelijke 
responsabilisering. Hieraan moet dan wel een aangepast toezicht en informatiebeleid 
gekoppeld worden.  

In een omgeving waarin de rol van de professional een steeds belangrijkere plaats is gaan 
innemen1811, is het bovendien belangrijk dat via een kaderregelgeving gestuurd wordt, maar 
dat de vrijheid en de hieraan gekoppelde deelverantwoordelijkheid bij de uitvoerende 
professionals blijft liggen. Op die manier wordt ook tegemoet gekomen aan de inperking van 
de vrijheid van de aangestuurde, die daardoor kan neigen ook zijn verantwoordelijkheid niet 
langer als essentieel te beschouwen. Het opleggen van bijvoorbeeld een governance eis en 
bijzondere aandacht voor de sociaal verzekerde als subsidiëringsnorm kan dan door de 
professional worden ingevuld. Binnen een netwerkmodel moet immers ruimte zijn de 
professionele netwerkpartners zelf invulling te laten geven aan de basisvereisten opgenomen 
in kaderreglementering, die als hard law worden opgelegd. Een verdere invulling van 
bijvoorbeeld een intern kwaliteitsbeleid en een intern goverance beleid kan als soft law 
gekwalificeerd worden: de instellingen wordt de mogelijkheid geboden, maar ook de 

                                                
1811 P. EIJLANDER en R. LAUWERIER, Regulering van het bestuur van maatschappelijke dienstverlening, 
Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2004, 30, 
http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2684; WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET 
REGERINGSBELEID, De verzorgingsstaat herwogen, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006, 36, 
http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=3759. 
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verantwoordelijkheid opgelegd, zelf een goede invulling op maat van de organisatie, te geven 
aan deze in kaderregelgeving opgelegde vereisten. Het werken met soft law naast een 
basisinvulling van de sturingswet gebeurt vanuit het besef dat niet alles juridisch stuurbaar is 
en de maakbaarheid van de maatschappij en de instellingen evenmin onbeperkt is. 

Het voorstellen van een algemene sturingswet om een gemeenschappelijke basis te creëren 
voor het juridisch ingrijpen door de Staat in de kwaliteit van de uitvoering van een 
overheidstaak vormt ten slotte een beperking op een vlak waartegen de kritiek op het huidige 
stelsel zich geuit heeft. Het is noodzakelijk om ook de sociale zekerheid te overstijgen in 
dergelijke voorstellen en een een meer algemene ‘sturingswet’, bijvoorbeeld als onderdeel 
van een algemene wet bestuursrecht, te ambiëren. Het risico hierbij is te hervallen in een 
‘kerntakendebat’ of een debat omtrent de afbakening van het toepassingsgebied. Deze 
afbakening zou evenwel kunnen gebeuren aan de hand van het functionele begrip van de 
‘overheidstaak’. 

1383.Europeesrechtelijke context – Hoewel de inrichting en uitvoering van de sociale 
zekerheid een bevoegdheid van de lidstaten is, kan niet langer voorbij gegaan worden aan de 
Europese regelgeving. Niet enkel bestaat er een discrepantie tussen de internrechtelijke en de 
Europeesrechtelijke invulling van het begrip ‘sociale zekerheid’, ook de kwalificatie van de 
uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid kan tot conflicten tussen het intern en het 
Europees recht aanleiding geven. De sturingsvrijheid van de overheid ten aanzien van 
socialezekerheidsinstellingen wordt wel degelijk beperkt. Het is noodzakelijk opdat de 
remmende werking van het Europees recht wordt voorkomen dat de overheid zich behoedt 
voor het integreren van eigenschappen van de private verzekering in de wettelijke sociale 
zekerheid. Hoe minder concurrentie en hoe meer er solidariteit zal spelen, hoe groter de kans 
dat het stelsel ook op Europees niveau als sociale zekerheid wordt gekwalificeerd. 

1384.Sturingsbeleid – Het sturingsbeleid dat gevoerd wordt door de uitvoerende macht ten 
aanzien van de OISZ en door de uitvoerende macht en de OISZ ten aanzien van de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen moet eveneens duidelijk worden vastgelegd. 
Een sturingsbeleid expliciteert immers de keuzes van de bevoegde minister(s) en de 
beweegredenen die aan de grondslag van deze keuzes liggen. 

Om tot een doelmatige sturing te komen, is het noodzakelijk dat de doelstellingen van de 
sturing worden verbonden met richtlijnen aan dan wel afspraken met de betrokken actoren. 
Dit is dé taak bij uitstek van een (politiek) verantwoordelijke minister, die zowel de uitvoering 
als de sturing van de uitvoering van een taak van algemeen belang (gedeeltelijk) ‘uitbesteedt’ 
aan externe instellingen dan wel lasthebbers. 

Een sturingsbeleid kan worden gezien als een jaarlijkse planning van richtlijnen en afspraken 
met betrekking tot de uitvoering van de sturing door de uitvoerende macht. In dit 
sturingsbeleid moet worden gepreciseerd:  

- de interpretatie van de wettelijke sturingstaken en de beleidsprioriteiten, die beide 
worden gecommuniceerd naar de verschillende actoren betrokken bij de sturing, 

- de wijze van informatieverzameling bij de socialezekerheidsinstellingen, 
- de wijze van informatieoverdracht tussen de verschillende actoren betrokken bij de 

sturing, 
- de wijze van beoordeling van de verworven informatie, 
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- het toezichtsbeleid, 
- het interventiebeleid, 
- de (verdeling van de) bestemde middelen, 
- de vereiste samenwerking tussen de sturende instanties, 
- de bevoegdheden van de verschillende betrokken actoren om op te treden, 
- de invulling van het sanctioneringsapparaat. 

Op deze manier beschikt de uitvoerende macht over de mogelijkheid de nadruk op een 
kwaliteitssturing te leggen, toch voor zover hiervoor een wettelijke basis te vinden is. Ook 
kan de prioriteit gelegd worden bij bijvoorbeeld deze sectoren waarin het meeste 
overheidsbudget circuleert, dan wel de meeste problemen ondervonden zijn. 
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HOOFDSTUK III. BESLUIT 

1385.Door het geheel van sturingsinstrumenten binnen het kwalitatief kader te plaatsen, wordt 
duidelijk dat de sturing naar kwaliteit slechts indirect en in beperkte mate in de 
sturingsverhouding tussen de Staat en de OISZ of de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen wordt aangewend. Enkel de bestuursovereenkomst en de 
bijzondere kwaliteitseisen leggen directe kwaliteitselementen op aan de 
socialezekerheidsinstellingen met als doel onder meer de kwaliteit van de dienstverlening ten 
aanzien van de sociaal verzekerde te verbeteren. 

Op basis van de analyse van de verschillende sturingsinstrumenten afzonderlijk en van de 
verschillende sturingsinstrumenten als geheel kan een antwoord geformuleerd worden op de 
derde onderzoeksvraag: gebeurt de overheidssturing van socialezekerheidsinstellingen 

vandaag met het oog op de kwaliteit van dienstverlening? 

Dit moet in het algemeen ontkennend beantwoord worden. Zoals aangegeven kan wel een 
onderscheid gedetecteerd worden tussen de rechtsverhouding tussen de Staat en de OISZ en 
deze tussen de Staat en de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. In deze eerste 
rechtsverhouding heeft de kwaliteit van dienstverlening toch een plaats verworven, terwijl dit 
in de tweede rechtsverhouding grotendeels ontbreekt. Daarnaast kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen de historische instrumenten die tot vandaag zijn blijven bestaan en de actuele 
instrumenten, zoals de bestuursovereenkomst en de bijzondere rechtsbeschermende 
regelgeving. In de actuele sturingsinstrumenten heeft de aandacht voor de kwaliteit van 
dienstverlening wel een plaats verworven. Dit toont het actuele belang van deze derde 
onderzoeksvraag aan. 

1386.Vanuit de eindaanbevelingen die geformuleerd werden voor het geheel van de 
sturingsinstrumenten kan daarnaast afgeleid worden dat kwaliteitselementen wel kunnen 
geïntegreerd worden in de bestaande sturingsinstrumenten. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
de sturingsrelatie tussen de Staat en de OISZ of de privaatrechtelijke instellingen in zijn 
geheel wordt herbekeken en dat nieuwe sturingsdoelstellingen worden geformuleerd en 
geïmplementeerd binnen het sturingsinstrumentarium. Het is vandaag immers niet langer 
legitiem om naar het ontstaan van de sociale verzekeringen te kijken als grond voor de 
socialezekerheidsadministratie en –organisatie. 
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DEEL VII: ALGEMEEN BESLUIT
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1387.Sturingsrelatie – De overheidssturing ten aanzien van socialezekerheidsinstellingen 
vindt in principe plaats binnen de rechtsverhouding tussen de overheid en de 
socialezekerheidsinstelling. De socialezekerheidsinstelling is geen eenvormig begrip: eigen 
aan ons socialezekerheidsrecht is een veelheid aan socialezekerheidsinstellingen, een 
institutioneel pluralisme, waarin de betrokkenheid van de sociale partners en de keuzevrijheid 
van de sociaal verzekerde of de werkgever een centrale rol spelen. 

1388.Middensysteem – De Belgische sociale zekerheid is te kwalificeren als een 
middensysteem, waarin elementen van een staatssysteem en een liberaal systeem 
gecombineerd worden en waarin de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen naast elkaar functioneren. De sociale partners werden als 
inrichters van sociale verzekeringen betrokken in het wettelijke systeem. Op het moment dat 
de overheid de sociale zekerheid wilde invoeren, kon immers niet voorbij gegaan worden aan 
deze particuliere organisaties die een belangrijke positie hadden uitgebouwd binnen het 
sociale kader van de Belgische Staat. Zij konden vanuit deze positie een blijvende rol eisen in 
dit sociale kader; bovendien was hen betrekken de enige optie om een voldoende draagvlak 
voor een wettelijk socialezekerheidssysteem en een (meer) veralgemeende bijdragebetaling te 
vinden. Naast de privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen kregen publiekrechtelijke 
instellingen een rol binnen het wettelijk verplichte kader, maar opnieuw met de nodige 
beheersgaranties voor de sociale partners. 

1389.Overheidsopdracht – De evolutie van de nachtwakersstaat naar de sociale rechtsstaat 
heeft de positie en de opdracht van de overheid binnen de maatschappij gewijzigd. Niet enkel 
de randvoorwaarden voor een veilige maatschappij moeten door de overheid vastgelegd 
worden; opdat iedereen een menswaardig leven kan leiden, moet de overheid ook actief en 
normatief optreden binnen de maatschappij. Sociale zekerheid werd in dit kader als sociaal 
grondrecht in de Grondwet ingeschreven, waardoor de eindverantwoordelijkheid bij de Staat 
kwam te liggen, ongeacht of deze uitvoering aan andere instellingen wordt overgelaten of dat 
de Staat zelf in deze (beleids)uitvoering voorziet. 

Door de eindverantwoordelijkheid van de Staat en de uitvoering door publiekrechtelijke 
parastatalen en privaatrechtelijke instellingen werden de drie actoren van de 
rechtsverhoudingendriehoek onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
eindverantwoordelijkheid van de Staat en de uitvoering van de taak van algemeen belang door 
instellingen die in principe losstaan van de Staat, brengt met zich dat de Staat garanties moet 
creëren om niet aangesproken te worden door de burger en om aan de grondwettelijke 
verantwoordelijkheid te voldoen. Daartoe zal de Staat de socialezekerheidsinstellingen sturen 
naar een correcte en ‘goede’ uitvoeren van de opgelegde taak van algemeen belang. De 
sturing gebeurt via juridische instrumenten, zoals het opleggen van een rechtsvorm, de 
machtiging, de bestuursovereenkomst, de marktwerking, de financiële sturing, het toezicht en 
bijzondere wetgeving waarin kwaliteitsaspecten zijn terug te vinden. 

Door aan te duiden dat de overheid als Grondwettelijke eindverantwoordelijke voor de sociale 
zekerheid optreedt wordt meteen een positief antwoord gegeven op de eerste 
onderzoeksvraag: is de overheid de eindverantwoordelijke voor de sociale zekerheid en 

bestaat er met andere woorden een noodzaak om de bij de uitvoering betrokken instellingen te 

sturen naar een ‘goede’ uitvoering van de sociale zekerheid? 
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1390.Bevoegdheid – De hierbij aansluitende tweede onderzoeksvraag gaat over de 
bevoegdheid van de overheid om socialezekerheidsinstellingen te sturen. De 
socialezekerheidsinstellingen worden immers gekenmerkt door hun zelfstandigheid, die door 
een sturing gedeeltelijk wordt ontnomen. Indien zou vaststaan dat de overheid inderdaad 
bevoegd is de socialezekerheidsinstellingen te sturen, volgt de vraag of de Staat de vrije keuze 
heeft tussen sturingsinstrumenten.  

Elementen van antwoord op de onderzoeksvraag of de overheid bevoegd is de 

socialezekerheidsinstellingen te sturen en hierbij de vrije keuze van sturingsinstrumenten 

heeft, moeten zowel in het Belgische als het Europese recht gezocht worden. Niet langer de 
verouderde rechtsfiguur van de openbare dienst, maar het functionele algemeen belang geeft 
de bevoegdheid van de overheid aan om zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen te sturen in de uitvoering van de sociale zekerheid. 

Op basis van de in kaart gebrachte verschijningsvormen van het algemeen belang – dat een 
ongedefinieerd begrip bleek te zijn – en de consensus in de rechtsleer kan niet anders dan ook 
de sociale zekerheid als een taak van algemeen belang te kwalificeren. Hierin wordt de 
rechtsgrond gevonden waarop de overheid zich kan baseren om zowel publiek- al 
privaatrechtelijke instellingen te sturen en ten aanzien van deze laatste instellingen af te 
wijken van de op hen toepasselijke privaatrechtelijke regelgeving. 

Deze sturingsmogelijkheid is evenwel niet onbeperkt. Enerzijds kan door de overheidssturing 
niet ingaan tegen de essentie, het ‘wezen’, van de privaatrechtelijke instellingen. Anderzijds 
heeft het Europese recht grenzen gesteld aan de overheidssturing, namelijk in het geval van 
Europeesrechtelijke herkwalificatie van een nationaal socialezekerheidsstelsel of een 
nationale socialezekerheidssector of in het geval van Europeesrechtelijke kwalificatie van een 
socialezekerheidsinstelling als (Europese) onderneming, waardoor deze onder het 
Europeesrechtelijke mededingingsrecht ressorteert. Voor de Belgische wettelijk verplichte 
socialezekerheidstakken die uitgevoerd worden door publiekrechtelijke dan wel non-

profitinstellingen kan besloten worden dat zij op vlak van het Europees recht eveneens als 
sociale zekerheid gekwalificeerd zullen worden. De sturing binnen de Belgische wettelijk 
verplichte socialezekerheidstak die beroep doet op commerciële verzekeringsondernemingen 
werd beperkt door het Europees recht en wel door een veroordeling van België door het Hof 
van Justitie. Ten aanzien van de ondernemingen die de arbeidsongevallenverzekering 
uitvoeren dient de sturing met andere woorden steeds rekening te houden met de grenzen die 
het Europees recht heeft getrokken. Deze grenzen hadden een beperkende invloed op de 
machtigingsfiguur, de opgelegde rechtsvorm en het toezicht uitgeoefend op de 
arbeidsongevallenverzekeraars. 

1391.Kwaliteit – In de sociale en democratische rechtsstaat is de voorbije decennia steeds 
meer de aandacht voor rechtsbescherming en kwaliteit, die onderling erg verbonden zijn, 
centraal komen te staan. Dit is te merken aan de bijzondere wetgeving die de voorbije jaren 
uitgevaardigd is, waarin deze elementen een belangrijke rol spelen. Uit deze vaststelling kan 
de centrale onderzoeksvraag worden afgeleid: gebeurt de overheidssturing van 

socialezekerheidsinstellingen vandaag met het oog op de kwaliteit van dienstverlening? Met 
andere woorden volgt de overheid ook deze evolutie naar aandacht voor kwaliteit in de 
sturingverhouding met de socialezekerheidsinstellingen? 
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Het sturen naar kwaliteit is niet enkel belangrijk voor de overheid die hiermee (ten dele) 
voldoet aan de verplichtingen, die gepaard gaan met de (grondwettelijke) 
eindverantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid, maar ook voor de sociaal verzekerde die 
als directe bestemmeling voordeel haalt uit een kwalitatieve uitvoering van de sociale 
zekerheid. Een sturing waarbij kwaliteit centraal staat, geeft eveneens een nieuwe legitimering 
aan de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen belast met deze overheidstaak. En 
net deze legitimering is doorheen de jaren ten aanzien van de uitvoering van de sociale 
zekerheid verdwenen. Steeds meer is immers duidelijk geworden dat de geschiedenis niet de 
basis kan blijven vormen van een socialezekerheidssysteem. 

VANDERVORST verwoordt het treffend voor de OISZ; maar dit kan (mutatis mutandis) 
veralgemeend worden naar de privaatrechtelijke instellingen: “om hun publiek bestaan te 
rechtvaardigen, het vertrouwen te verdienen en te slagen in hun opdrachten, moeten de 
actoren van de sociale zekerheid […]bewijzen, zelfs zonder mededinging, zelfs zonder te zijn 
bezield door winstbejag, zelfs zonder te zijn bedreigd door het verlies van cliënteel dat in 
ieder geval eerder hun gevangene is, dat zij verder blijk kunnen geven van dynamisme, […] 
dat zij bekwaam zijn om op het vlak van de herverdeling de beste dienst tegen de laagste 
kosten aan te bieden”.1812 

1392.Kwaliteitsaspecten – Om na te gaan of de verschillende sturingsinstrumenten een zekere 
kwaliteitssturing in zich dragen, is het noodzakelijk kwaliteit van dienstverlening te 
definiëren. Dit gebeurt aan de hand van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
aangevuld met een aantal bestuurskundige en beleidseconomische kwaliteitselementen, 
waarvan klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit de belangrijkste voorbeelden zijn. 

Het streven naar kwaliteit van dienstverlening is verbonden met het streven naar de kwaliteit 
van het bestuur. Een kwalitatief bestuur houdt immers participatiegaranties in zich voor 
stakeholders waardoor deze zelf de aspecten van de dienstverlening waaraan zij belang 
hechten in vraag kunnen stellen of hiervoor bijzondere aandacht kunnen vragen. De kwaliteit 
van het bestuur wordt beoordeeld vanuit het corporate governance debat, dat wordt vertaald 
naar de socialezekerheidssector. Basisprincipes zijn de aandacht voor de shareholders van de 
sociale zekerheid en de andere belanghebbenden, de gelijke behandeling, de transparantie, de 
verantwoordelijkheid en het governancekader waarin het bestuur functioneert. 

Ten slotte beïnvloedt ook de kwaliteit van de sturing de kwaliteit van de dienstverlening 
doordat door aandacht te hebben voor kwaliteit van sturing, aandacht gaat naar de 
doelstellingen en naar de wijze waarop de doelstellingen best worden gerealiseerd. De 
kwaliteit van sturing kan beoordeeld worden op grond van de criteria die verbonden zijn aan 
de kwaliteitsanalyse van wetgeving. De formele sturingsinstrumenten zijn immers 
ingekapseld in de wetgeving. 

1393.Kwaliteitstoets – Om na te gaan of in de sturingsrelatie tussen de Staat en de 
socialezekerheidsinstellingen kwaliteit een centrale plaats heeft ingenomen, moeten de 
kwaliteitsaspecten binnen elk sturingsinstrument afzonderlijk (rechtsvorm, machtiging, 
bestuursovereenkomst, marktwerking, financiële sturing, toezicht en bijzondere 
kwaliteitseisen) en voor het geheel van de sturingsinstrumenten in kaart gebracht worden.  

                                                
1812 P. VAN DER VORST, “De sociale zekerheid. De RSZ. 60 jaar jeugd, rechtmatigheid…”, B.T.S.Z. 2005, 19. 
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1394.Rechtsvorm – De sturing via de rechtsvorm heeft als potentieel belang dat bijzondere 
aandacht kan worden gevestigd op de kwaliteit van bestuur. Zo bevat het paritair beheer van 
de OISZ garanties voor de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers in de 
sociale zekerheid. Hoewel dit voor het ontstaan van de sociale zekerheid van cruciaal belang 
was, is het actuele belang hiervan erg klein geworden. Deze garanties zijn vandaag niet langer 
voldoende om te kunnen spreken van een kwalitatief bestuur, dat mee de aandacht vestigt op 
de kwaliteit van dienstverlening. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het gebrek aan 
representativiteit, het gebrek aan bevoegdheden en de uitbreiding van de stakeholders. 
Bovendien is het paritair beheer niet langer een maatschappelijk gedragen noodzakelijk 
onderdeel van de sociale zekerheid of noodzakelijk als basis voor de solidariteit. 

Ook ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen is het verband tussen de rol van de 
‘inrichters’ en de kwaliteit van dienstverlening beperkt. Zij vertegenwoordigen immers slechts 
één type van stakeholder en hebben eveneens te kampen met een gebrek aan 
representativiteit. Met betrekking tot de privaatrechtelijke instellingen moet bovendien 
worden vastgesteld dat niet langer zonder meer van een efficiëntere uitvoering kan worden 
uitgegaan; hiervoor is een bijzonder onderzoek noodzakelijk. Ook het ‘vennootschaps- of 
verenigingsvehikel’ werd niet gehanteerd vanuit een kwaliteitsoogpunt. Hoewel een aantal 
elementen voor goed bestuur aanwezig zijn in deze reglementering, werd dit niet aangegrepen 
– zelfs uitgesloten – door de wetgever, die de rechtsvorm van de instellingen als een statisch 
gegeven lijkt te beschouwen. De ziekenfondsen hebben in 1990 wel een bijzondere 
transformatie doorgemaakt met aandacht voor de kwaliteit van het bestuur. Deze 
transformatie toont aan dat het niet ondenkbaar is de bestaande sociaalrechtelijke structuren 
en de interne organisatie van de uitvoeringsinstellingen in vraag te stellen. 

Het daadwerkelijke belang is historisch bijzonder groot, maar vandaag erg klein geworden nu 
blijkt dat de gekozen participatievorm de kwaliteit van dienstverlening niet of niet dermate 
bevordert. De voornaamste aanbevelingen zijn dan ook te vinden in ofwel het zoeken naar een 
nieuwe beheersstructuur ofwel het centraal stellen van de kwaliteit van bestuur in de 
bestaande structuur. 

1395.Machtiging – De machtiging van privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen is de 
garantie van de overheid naar de sociaal verzekerde toe dat deze instellingen zorgen voor de 
correcte uitvoering van de sociale zekerheid en de belangen van de sociaal verzekerden 
behartigen. Het ruime potentiële belang van de machtiging op het vlak van de sturing naar 
kwaliteit wordt niet waargemaakt door de wetgever. De machtiging is opnieuw historisch 
stevig onderbouwd, maar mist vandaag de link met de actualiteit. Dat het bevorderen van een 
kwalitatieve uitvoering van de sociale zekerheid geen primaire reden van de machtiging was, 
valt ook af te leiden uit de voorwaarden voor het toekennen en behouden van de machtiging. 
Indien er al elementen in terug te vinden zijn die de kwaliteit van de dienstverlening of het 
bestuur beogen, gebeurt dit onrechtstreeks of is het toezicht hierop marginaal. In de praktijk is 
het belang dus beperkt, voornamelijk omwille van het gebrek aan duidelijke – en dus – 
doelmatige criteria. Het feit dat de machtigingsvoorwaarden sectoraal zowel van inhoud als 
van gewicht verschillen, maakt het geheel weinig geloofwaardig en veroorzaakt een ongelijke 
behandeling tussen de instellingen met rechtsonzekerheid tot gevolg. Bepaalde sectorale 
machtigingsvoorwaarden hebben bovendien een dermate beperkende werking, dat zij 
feitelijke monopolies tot stand brengen, wat niet meteen als een kwaliteitsgarantie kan worden 
beschouwd. 
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1396.Marktwerking – In de sectoren waarin privaatrechtelijke instellingen (zijn blijven) 
bestaan als aan de uitvoering van een bepaalde socialezekerheidssector meewerkende 
instellingen bestaat er een vorm van concurrentie tussen deze instellingen. Deze concurrentie 
bestaat enerzijds door de keuzevrijheid tussen de privaatrechtelijke uitvoeringsinstellingen 
onderling en tussen deze instellingen en het geboden publiekrechtelijk alternatief, en 
anderzijds door de in de vrije markt georganiseerde en gereglementeerde keuze tussen de op 
winst gerichte uitvoeringsinstellingen.  

Ook de marktwerking in de sociale zekerheid hangt samen met het historisch gegroeide 
institutioneel pluralisme in de uitvoering van de sociale zekerheid. Opnieuw moet hierbij de 
bedenking gemaakt worden dat de keuze voor een pluralistisch systeem met de bijhorende 
keuze tussen de veelheid aan instellingen niet het resultaat is van een ‘uitgewerkt’ proces 
waarbij de markt in de socialezekerheidsuitvoering werd geïntroduceerd, noch van een 
‘uitgedacht’ sturingsinstrument. Toch biedt het introduceren van marktwerking in de twee 
verschijningsvormen de potentie om kwaliteit centraal te stellen. De sociaal verzekerden of de 
werkgevers hebben immers een keuzemogelijkheid en kunnen bij ontevredenheid over de 
dienstverlening hun keuze wijzigen. De omstandigheden waarin de keuzevrijheid plaats vindt, 
zijn evenwel niet optimaal. Vooral een gebrek aan informatie over de kwaliteit van 
dienstverlening verhindert dat de kwaliteit als keuzebasis wordt gehanteerd. Bovendien is het 
niet steeds de sociaal verzekerde die aansluit, maar is het de werkgever die een 
kinderbijslagfonds en een arbeidsongevallenverzekeraar kiest. Daarnaast zijn er juridische en 
administratieve beperkingen verbonden aan het herzien van de keuze voor een bepaalde 
socialezekerheidsinstelling, waardoor niet snel tot een mutatie wordt overgegaan. Ten slotte 
zullen de individuele ‘bijdragen’ die worden betaald en het aanvullende aanbod van de 
instellingen, twee aspecten waarover wel duidelijke informatie bestaat, sterk doorwegen in de 
keuze. 

1397.Bestuursovereenkomst – De bestuursovereenkomst is een sturingsinstrument of 
rechtsfiguur die ontstaan is vanuit het actuele kwaliteitsdenken. Hoewel het potentieel belang 
van de bestuursovereenkomst bijzonder groot is, aangezien al de aspecten van de kwaliteit 
van dienstverlening erin aan bod kunnen komen, lijkt de bestuursovereenkomst vandaag 
voornamelijk twee doelstellingen te dienen: het bevestigen van zowel het paritair beheer als 
van de OISZ en de responsabilisering van de OISZ, waarbij voornamelijk de efficiëntie 
centraal staat. Het ontbreken van intersectorale eenvormigheid van de overeenkomst en van 
de mate van operationalisering, het ontbreken van een behoorlijk uitgewerkte controle- en 
sanctioneringssysteem, het gebrek aan sanctionering bij niet-naleving van de verbintenissen 
en de onduidelijke juridische kwalificatie al dan niet als (administratieve) overeenkomst zijn 
bijzonder zwakke punten van dit sturingsinstrument.  

De kwaliteit van de dienstverlening wordt voornamelijk bepaald aan de hand van de in de 
overeenkomst opgenomen gedragsregels ten aanzien van het publiek. Probleem is dat hieraan 
geen operationalisering verbonden is, waardoor het quasi onmogelijk is na te gaan of de 
overeengekomen gedragsregels worden nageleefd. 

Het contractueel kader dat in de plaats komt van het voogdijkader waarin de OISZ 
functioneert, heeft de facto weinig veranderingen met zich gebracht. Ook de wetgever heeft 
de wetgeving niet aan dit nieuwe kader aangepast; meer zelfs de nieuwe regelgeving vertrekt 
nog voornamelijk vanuit een hiërarchische voogdijrelatie. De centrale plaats die de financiële 
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ondersteuning door de Staat in de voogdijrelatie tussen de Staat en de OISZ bekleedt, blijkt 
ook nog steeds te bestaan in de contractsverhouding. Wel zorgt de responsabilisering van de 
OISZ voor een streven naar efficiëntie en effectiviteit in de uitvoering van de sociale 
zekerheid; de aandacht voor de kwaliteit van dienstverlening hangt voornamelijk af van de 
individuele OISZ die kan opteren verregaande of minder verregaande verbintenissen 
hieromtrent in de bestuursovereenkomst op te nemen. 

1398.Financiële sturing – De financiële sturing heeft drie verschijningsvormen: de 
financiering van de sociale zekerheid, de subsidiëring van administratiekosten en de 
bijhorende ledenbijdrage en de bijzondere financiële stimuli. Het potentieel belang is ruim, 
toch wat de subsidiëring en de financiële stimuli betreft, aangezien hieraan gelijk welke 
(rechtmatige) voorwaarde kan worden verbonden, ook bijkomende voorwaarden met 
betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening of van bestuur. 

Met betrekking tot de financiële sturing wordt de verwachting niet ingelost. Dit wordt wat de 
subsidiëring van administratiekosten betreft, voornamelijk veroorzaakt door de beperking tot 
rechtmatigheid, de veelheid van criteria zonder achterliggende visie, onvoldoende 
gespecificeerde criteria die ipso facto onvoldoende meetbaar zijn en quasi volledig worden 
nageleefd door de betrokken instellingen. Een directe sturing naar kwaliteit ontbreekt.  

Een meer algemene sturing gebeurt door de dreiging van een bijkomende of hogere 
ledenbijdrage, die bij tekorten op de rekening van de administratiekosten moet worden 
gevraagd. De ledenbijdrage financiert integraal de administratiekost van de sociale 
verzekeringsfondsen en de arbeidsongevallenverzekeraars en gedeeltelijk – bij tekorten – deze 
van de ziekenfondsen, de kinderbijslagfondsen en de uitbetalingsinstellingen. De bijkomende 
ledenbijdrage stuurt de instellingen voornamelijk naar een efficiënt beheer, waarbij het 
oorspronkelijk voorziene budget volstaat ter financiering van de administratiekosten. De 
andere aspecten van kwaliteit van de dienstverlening worden hierdoor niet geviseerd en 
kunnen zelfs worden beperkt ten voordele van de efficiëntie bij dreigende overschrijding van 
het vooropgestelde budget voor de financiering van de administratiekosten. 

De sturing via financiële stimuli ten slotte heeft in de praktijk eveneens een zeer beperkt 
belang wegens het zeer beperkt gebruik. 

1399.Toezicht – Het toezicht heeft een belangrijke maatschappelijke functie en is erop gericht 
belangen te beschermen, die zonder het toezicht gedeeltelijk of volledig in het gedrang 
kunnen komen. Er bestaat een hele reeks aan toezichtsvormen en -modaliteiten, waaruit de 
wetgever, dan wel de instelling zelf (intern toezicht) kan kiezen om een geschikt 
toezichtsinstrumentarium samen te stellen. 

De kwaliteit van de dienstverlening wordt niet in eerste instantie geviseerd door het toezicht 
waarvan de uitvoerende macht of de OISZ gebruik kan maken. Door de schending van de wet 
of het algemeen belang en eveneens in geval van schending van de bestuursovereenkomst kan 
de kwaliteit van dienstverlening ook een plaats binnen het (bestuurlijk) toezicht verwerven. 
Daarnaast is toezicht op kwaliteitsvolle dienstverlening mogelijk via het contractueel toezicht, 
voor zover bepaalde kwaliteitsaspecten in de bestuursovereenkomst werden opgenomen, en 
het toezicht door de ombudsman of door de leden van het beheerscomité gebeurt. 
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Het maatschappelijk draagvlak voor het toezicht is te vinden in het democratische 
controleaspect dat hiermee gepaard gaat. Het ministeriële (eind)toezicht wordt immers door 
het democratisch verkozen parlement politiek gecontroleerd. Daarnaast worden de 
socialezekerheidsinstellingen door de stakeholders intern gecontroleerd, toch voor deze 
socialezekerheidsinstellingen waarbij stakeholders in de algemene vergadering of het 
beheerscomité zijn opgenomen en kunnen zij ook extern toezicht voeren op de 
privaatrechtelijke instellingen, namelijk via (de beheerscomités van) de OISZ. Ten slotte is 
een vorm van indirect stakeholdertoezicht mogelijk via een beroep op de ombudsman (en de 
Wet Openbaarheid Bestuur) of een klacht bij de CDZ of een sectorale ombuds- of 
klachtendienst. Een aantal van de maatschappelijke doelstellingen van de ombudsfunctie en 
het klachtrecht is immers te vinden in de behoefte aan een ruimere controle op de overheid, de 
groeiende democratisering en een grotere participatie door de stakeholders. 

Het belang van het toezicht is potentieel erg ruim, maar hangt volledig af van de invulling 
door de wetgever en van de uitvoering door de uitvoerende macht en de interne stakeholders. 
Het verplicht opleggen van een auditcomité waarin stakeholders zetelen en waarin formele 
samenwerkingsverbanden worden voorzien met de andere toezichthouders, kan dit potentieel 
belang tot een garantie omvormen. 

1400.Bijzondere kwaliteitsaspecten – De bijzondere administratiefrechtelijke en 
socialezekerheidsrechtelijke rechtsbeschermende maatregelen hebben een directe invloed op 
de kwaliteit van de dienstverlening, meer bepaald op de transparantie, de rechtszekerheid, de 
individuele en collectieve verantwoording, de begrijpbaarheid, de toegankelijkheid en de 
efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening. Het daadwerkelijke belang van de sturing 
naar bijzondere kwaliteitsaspecten is dus groot. 

De participatie van de sociaal verzekerden op het vlak van de dienstverlening ontbreekt 
evenwel, ook nu het risico van strikt eenzijdige informatie groot is. De vermindering van de 
administratieve last van de sociaal verzekerden en de socialezekerheidsinstellingen, als 
resultaat van het e-government beleid in de sociale zekerheid, heeft immers het nadeel dat 
sociaal verzekerden niet op de hoogte zijn van het feit dat in hun dossier een beslissing zal 
worden genomen. Wel zal steeds op gemotiveerde wijze het resultaat van de beslissing binnen 
de voorziene termijn aan hem overgemaakt worden. Dit resultaat betwisten is echter veel 
omslachtiger dan voor of tijdens de beslissingsprocedure kunnen wijzen op bijzonderheden in 
het dossier of bijkomende uitleg verschaffen. De meest voorkomende participatievorm in het 
individuele dossier is de hoorplicht van de betrokkene. De ABBB bevatten beperkte 
verplichtingen met betrekking tot de hoorplicht, maar deze hoorplicht is niet op een 
veralgemeende wijze terug te vinden in de rechtsbeschermende wetgeving.  

Eigen aan deze sturing via wetgeving is dat, in tegenstelling tot de andere 
sturingsinstrumenten, het wel de overheid is die de wetgeving ten aanzien van de 
socialezekerheidsinstellingen of administratieve overheden uitvaardigt, maar dat de wetgeving 
louter gevolgen heeft in de rechtsverhouding tussen de socialezekerheidsinstelling en de 
sociaal verzekerde. De overheid kan geen bijzondere sancties opleggen bij het niet-naleven 
van de bepalingen opgenomen in deze regelgeving, tenzij hiernaar via een ander 
sturingsinstrument wordt verwezen. 
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1401.Een pijnpunt in de wetgeving met bijzondere kwaliteitsaspecten is dat een 
veralgemeende toepassing van de administratiefrechtelijke bepalingen op de 
socialezekerheidsinstellingen ontbreekt. Dit wordt veroorzaakt door de recente, organiek 
gekleurde interpretatie van het administratieve overheidsbegrip, waardoor sterk te betwijfelen 
valt of de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkering en de 
arbeidsongevallenverzekeraars nog (langer) onder dit begrip ressorteren. De 
kwalificatieproblemen waarmee het administratieve overheidsbegrip te kampen heeft, tonen 
aan dat het afbakenen van het toepassingsgebied van administratieve regelgeving aan de hand 
van het administratieve overheidsbegrip op heel wat moeilijkheden stuit. Bovendien is het 
conceptueel moeilijk om privaatrechtelijke instellingen als ‘overheden’ te bestempelen.  

Het begrip ‘overheidstaak’ vormt een (strikt) functioneel alternatief voor het administratieve 
overheidsbegrip. De uitvoering van de wettelijke sociale zekerheid zou voor elke 
socialezekerheidsinstelling als een overheidstaak gekwalificeerd worden. Al de 
socialezekerheidsinstellingen zouden – ongeacht de formele band met de overheid – voor 
zover zij de sociale zekerheid uitvoeren, zich dienen te gedragen als een overheid. 

1402.Belang – Het belang van het geheel van de sturingsinstrumenten met betrekking tot de 
kwaliteitssturing is beperkt. Enkel de bestuursovereenkomst en de bijzondere kwaliteitseisen 
leggen directe kwaliteitselementen op aan de socialezekerheidsinstellingen met als doel onder 
meer de kwaliteit van de dienstverlening ten aanzien van de sociaal verzekerde te verbeteren. 
Hierbij valt op dat het de meest recente sturingsinstrumenten betreft, wat aantoont dat de 
wetgever toch het belang van een zekere kwaliteitssturing is gaan inzien. Alleen werd hierbij 
niet stilgestaan bij de mogelijkheid hiervoor (ook) bestaande sturingsinstrumenten te hanteren. 
Door het geheel van sturingsinstrumenten binnen het kwalitatief kader te plaatsen, wordt 
opnieuw duidelijk dat de sturing naar kwaliteit slechts indirect en in beperkte mate in de 
sturingsverhouding tussen de Staat en de OISZ of de privaatrechtelijke 
socialezekerheidsinstellingen wordt aangewend. 

Op basis van de analyse van de verschillende sturingsinstrumenten afzonderlijk en van de 
verschillende sturingsinstrumenten als geheel kan dan ook in globo een negatief antwoord 
geformuleerd worden op de derde onderzoeksvraag. Hoewel een aantal kwaliteitselementen 
een belangrijke rol speelt in bepaalde sturingsinstrumenten, kan niet anders dan in het 
algemeen te concluderen dat de sturingsinstrumenten niet in eerste instantie de kwaliteit van 
de dienstverlening nastreven en het nastreven van kwaliteit niet aan de basis van de 
sturingsrelatie ligt. 

Een bijzonderheid is dat in de rechtsverhouding tussen de Staat en de OISZ beduidend meer 
kwaliteit wordt nagestreefd dan in de rechtsverhouding tussen de Staat en de 
privaatrechtelijke socialezekerheidsinstellingen. De privaatrechtelijke instellingen worden 
‘met rust’ gelaten door de overheid; dit is opmerkelijk niet alleen door het contrast met de 
OISZ, maar ook door het contrast met andere privaatrechtelijke instellingen die een (andere) 
taak van algemeen belang uitvoeren. Dit onderscheid tussen beide types van 
socialezekerheidsinstellingen is niet legitiem; beide voeren de sociale zekerheid uit, beide 
staan uiteindelijk in voor de dienstverlening aan de sociaal verzekerden en toch moet – enkel 
op basis van de rechtsvorm – de privaatrechtelijke instelling veel minder de kwaliteit in de 
rechtsverhouding met de sociaal verzekerde garanderen. En dit is eens te meer het geval 
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indien de betreffende privaatrechtelijke instelling bovendien niet als administratieve overheid 
wordt gekwalificeerd. 

1403.Aanbevelingen – De overheid kan enkel aanbevolen worden de kwaliteitssturing een 
centrale plaats binnen de te ontwikkelen sturingsvisie te geven en op die manier de belangen 
van de drie centrale actoren binnen de sociale zekerheid te dienen. Dit kan enkel door in 
eerste instantie duidelijke en actuele sturingsdoelstellingen op te stellen en vervolgens deze 
doelstellingen na te streven vanuit een geïntegreerd sturingskader (sturingswet) en 
sturingsbeleid. 

Ten slotte is het aan te bevelen verder onderzoek te verrichten ter aanvulling van het 
juridische sectoroverschrijdende instrumentenonderzoek. Een bestuurskundige en 
beleidseconomische aanvulling zijn noodzakelijk om een volledig beeld te scheppen van de 
sturingsverhouding en de verschillende sturingsinstrumenten. De efficiëntie- en 
effectiviteitsanalyse van elk sturingsinstrument afzonderlijk en op basis hiervan een 
vergelijking tussen sectoren en tussen instrumenten zal een sturingsmodel en –beleid mee 
moeten vormen. Daarnaast is het noodzakelijk ook het sectorale beeld voor ogen te houden, 
waarbij de sectorale wisselwerking van de sturingsinstrumenten centraal staat. Aan de hand 
van dit bijkomend onderzoek kan de ‘proeve van sturingswet’ een verdere invulling krijgen. 
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BIJLAGE: VERKORTE WETGEVING
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Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid 

Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers, B.S. 2 juli 1981. 

 

Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen 

K.B. 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een 
moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende 
echtgenoten, B.S. 7 augustus 1971. 

 

Arbeidsongevallenbesluit 

K.B. 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, B.S. 28 december 1971, err. B.S. 7 januari 1972, err. 
B.S. 29 maart 1972. 

 

Arbeidsongevallenwet 

Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, B.S. 24 april 1971. 

 

Beroepsziektenwet 

Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, 
B.S. 27 augustus 1970, err. B.S. 18 september 1970. 

 

Besluit Sociaal Statuut Zelfstandigen 

K.B. 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het Koninklijk 
Besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, 
B.S. 28 december 1967. 

 

Besluitwet Maatschappelijke Zekerheid 

Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 
30 december 1944. 

 

Brugpensioenbesluit 

K.B. 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van 
conventioneel brugpensioen, B.S. 11 december 1992. 

 

Controlewet Verzekeringen 

Wet 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, B.S. 19 juli 1975. 
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Generatiepact 

Wet 23 december 2005 betreffende het generatiepact, B.S. 30 december 2005, err. B.S. 31 
januari 2006. 

 

Kinderbijslagwet Werknemers 

KB 19 december 1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende 
kinderbijslagen voor loonarbeiders en de koninklijke besluiten krachtens een latere 
wetgevende delegatie genomen (samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 
Loonarbeiders), B.S. 22 december 1939. 

 

Middenstandswet 

Wetten 28 mei 1979 betreffende de organisatie van de Middenstand, B.S. 7 juli 1979, err. B.S. 
9 november 1979. 

 

OCMW-wet 

Organieke Wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, B.S. 
5 augustus 1976, err. B.S. 26 november 1976. 

 

Organieke Wet Rekenhof 

Wet 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, B.S. 1 november 1846. 

 

Pensioenbesluit Werknemers 

K.B. 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 16 januari 1968. 

 

Pensioenwet Werknemers 

K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, B.S. 27 oktober 1967. 

 

Pensioenwet Zelfstandigen 

K.B. nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen, B.S. 14 november 1967. 
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RSZ-Besluit 

K.B. 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
B.S. 5 december 1969, err. B.S. 22 december 1970. 

 

RSZ-Wet 

Wet 27 juni 1969 tot de herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 25 juli 1969. 

 

Sociaal Statuut Zelfstandigen 

K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, 
B.S. 29 juli 1967. 

 

Uitvoeringsbesluit werkloosheid 

M.B. 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de 
werkloosheidsreglementering, B.S. 25 januari 1992, err. B.S. 8 april 1992, err. B.S. 11 juni 
1992. 

 

Verordening Arbeidsongeschiktheid 

Verordening 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 
juli 1994, B.S. 26 november 1997. 

 

VZW-wet 

Wet 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S. 1 juli 1921. 

 

Werkloosheidsbesluit 

K.B. 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, B.S. 31 december 1991, 
err. B.S. 13 maart 1992. 

 

Wetboek Vennootschappen 

Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, B.S. 6 augustus 1999. 
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Wet Economische Overheidsbedrijven 

Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, B.S. 27 maart 1991, err. B.S. 20 juli 1991. 

Wet Federale Ombudsmannen 

Wet 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, B.S. 7 april 1995. 

 

Wet Handvest Sociaal Verzekerde 

Wet 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde, B.S. 6 
september 1995. 

 

Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid 

Wet 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, B.S. 22 februari 1990. 

 

Wet Landverzekeringsovereenkomst 

Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, B.S. 20 augustus 1992. 

 

Wet Modernisering Sociale Zekerheid 

Wet 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, B.S. 1 augustus 1996. 

 

Wet Motivering Bestuurshandelingen 

Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, B.S. 
12 september 1991. 

 

Wet Openbaarheid Bestuur 

Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 30 juni 1994. 

 

Wet Overzeese Sociale Zekerheid 

Wet 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, B.S. 8 januari 1964. 

 

Wet Paritair Beheer 

Wet 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale 
zekerheid en sociale voorzorg, B.S. 25 juli 1963. 
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Wet Responsabilisering Socialezekerheidsinstellingen 

K.B. 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de 
openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van 
de wettelijke pensioenstelsels, B.S. 30 april 1997. 

 

Wet Toezicht Parastatalen 

Wet 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, B.S. 24 
maart 1954. 

 

Wet Verenigingsvrijheid 

Wet 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereeniging, B.S. 28 mei 1921. 

 

Wet Verwerking Persoonsgegevens 

Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 

 

Wet Ziekenfondsen 

Wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, 
B.S. 28 september 1990 

 

ZIV-Wet 1963 

K.B. 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, B.S. 1-2 november 1963. 

 

Ziekteverzekeringsbesluit 

K.B. 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, B.S. 31 juli 1996. 

 

Ziekteverzekeringswet 

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, B.S. 27 augustus 1994. 


