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Parastatalen van de fod Sociale zekerheid

Guy Vanthemsche
5.1.

Algemene bibliografie

We vermelden hier enkel de wetenschappelijke publicaties die betrekking
hebben op de algemene aspecten van de sociale zekerheid in België. Studies over
de verschillende takken van dit stelsel worden opgegeven bij het desbetreffende
deelgebied.
Adnet (B.). La sécurité sociale au service de l’assainissement des finances
publiques et de l’emploi, in de Callataÿ (E.), ed. Histoire des finances
publiques en Belgique. Tome 6. (…) (1990-2000). Brussel, 2002, p. 149-168.
Arcq (E.), Blaise (P.). Politieke geschiedenis van de sociale zekerheid in België,
in btsz, 1998, nr. 3, p. 481-710.
Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België. Brussel, 2004.
Bestuursovereenkomsten. Themanummer van het btsz, 2005, nr. 3.
Cantillon (B.) e.a. Actuele uitdagingen voor de sociale zekerheid. Brugge, 1990.
Cantillon (B.) e.a. Atlas van de sociale zekerheid in België. Leuven, 1987.
Deleeck (H.). Maatschappelijke zekerheid en inkomensherverdeling in België.
Antwerpen, 1966.
Deleeck (H.) e.a. Het Matteüseffect. Antwerpen, 1973.
Deleeck (H.). De architectuur van de welvaartsstaat. Leuven, 1992.
Delhuvenne (M.) e.a. De geschiedkundige ontwikkeling van de sociale zekerheid
in België (1945-1980), in Frank (M.), ed. Histoire des finances publiques en
Belgique. Tome 4. La période 1950-1980. Brussel, 1988, p. 635-818.
Kelders (R). L’organisation administrative de la sécurité sociale en Belgique.
Luik, 1955.
Reman (P.). La réforme de la sécurité sociale : bilan et perspectives. Brussel, 1998.
Reman (P.), Feltesse (P .). L’évolution de la gestion paritaire de la sécurité
sociale en Belgique, in Reflets et Perspectives, 2003, nr. 4, p. 101-113.
Spitaels (G.), Klaric (D.). Le salaire indirect et la couverture des besoins sociaux.
Brussel, 1968-1969, 2 dln.
Spitaels (G.). Réflexions sur la politique de sécurité sociale. Brussel, 1973.
Troclet (L.E.). Problèmes belges de la sécurité sociale. Brussel, 1949.
Van Der Vorst (P.). Les institutions publiques de sécurité sociale (parastataux sociaux) et la réforme de la Fonction publique belge. Modernisation –
Responsabilisation. De Nora à Copernic, in Yante (J.-M.), Tallier (P.-A.),
eds. Les parastataux en Belgique au 20e siècle. Législations. Evolutions récentes
– De parastatalen in België tijdens de 20e eeuw. Wetgeving. Recente evoluties.
Brussel, 2003, p. 201-241.
Van Langendonck (J.), Put (J.). Handboek socialezekerheidsrecht. Antwerpen,
2006.
Van Langendonck (J.). Het Belgisch model van sociale zekerheid, in btsz, 2008,
nr. 1, p. 43-71.
Van Steenberge (J.), ed. Onze sociale zekerheid. Brugge, 1987.
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Vanthemsche (G.). De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963.
Brussel, 1994.
Vijftig jaar sociale zekerheid ... en daarna ? Brussel, 1995, 10 dln.
Vielle (P.), ed. L’Etat social actif : vers un changement de paradigme ? Brussel,
2005.
De evolutie van de sociale zekerheid komt regelmatig aan bod in de Courrier
hebdomadaire du crisp ; deze talrijke publicaties vermelden we hier niet (zie www.
crisp.be). Leuvense specialisten in het sociaal zekerheidsrecht als J. Van Langendonck, D. Simoens, C. Persyn e.a. publiceerden verschillende studies over de
ontwikkelingen van de sociale zekerheid van het midden van de jaren 1970 tot het
begin van de jaren 1990 (bij de uitgeverijen Kluwer Rechtswetenschappen en Die
Keure). De jongste aflevering is :
Put (J.) e.a. Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006. Brugge, 2006.

5.2.

De parastatalen van de sociale zekerheid in het algemeen

De wording van de Belgische sociale zekerheid is bijzonder ingewikkeld
verlopen en het eindproduct lijkt dan ook op een echt patchwork. Verschillende
sociale beschermingsinitiatieven kwamen op verspreide wijze tot stand vanaf het
begin van de 20e eeuw. De voorlopers van enkele van de huidige parastatale instellingen van de sociale zekerheid ontstonden tijdens het interbellum. Een nieuwe
fase brak aan net na de Tweede Wereldoorlog. De besluitwet van 28 december
1944 introduceerde immers de verplichte sociale zekerheid voor alle loontrekkers. In het kielzog van die hervorming ontstonden tal van instellingen. Totaal
nieuw was het organisme dat zorgde voor de centrale inning van de bijdragen
van de werkgevers en de werknemers (vandaag draagt die instelling de benaming Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). Vroeger gebeurde de inning van de
bijdragen voor de verschillende sociale verzekeringen immers op verspreide wijze.
Die nieuwe instelling stond voortaan ook in voor de verdeling van de geïnde
bijdragen tussen de verschillende takken van de sociale zekerheid (volgens een
vaste verdeelsleutel). Voor elke sector (werkloosheid, ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, pensioenen, arbeidsongevallen, jaarlijkse vakantie) werd
eveneens een overkoepelend overheidsorganisme opgericht. De verschillende
beschermingsactiviteiten waren oorspronkelijk ontstaan op initiatief van private
organisaties (zoals kinderbijslagkassen, ziekenfondsen, vakbonden, enz.) ; in het
systeem dat werd ingesteld in 1944 bleven die actoren een belangrijke uitvoerende rol spelen (bijvoorbeeld op het gebied van de uitbetaling). Daarom namen
de private organisaties ook deel aan het beleid van de overheidsinstellingen zelf.
Omdat de werkgevers en de werknemers zorgden voor het gros van de financiering
van het stelsel (naast een fluctuerende financiële interventie van de staat), werden
hun representatieve organisaties eveneens mee opgenomen in de bestuursorganen
van verschillende sociale zekerheidsparastatalen (paritair beheer van de sociale
zekerheidsinstellingen).
In de loop van de tweede helft van de 20e eeuw werd herhaaldelijk geprobeerd
(of minstens overwogen) om het systeem van 1944 te hervormen. Enkele Koninklijke commissarissen werden daarvoor aangesteld. Toch is de architectuur van
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dat stelsel grotendeels ongewijzigd gebleven. Wel werden de vergoedingen en de
toelatingsvoorwaarden regelmatig aangepast. Het systeem van de sociale zekerheid, oorspronkelijk geconcipieerd voor de loontrekkers, werd ook uitgebreid
naar andere maatschappelijke groepen, meer bepaald de zelfstandigen. Speciale
overheidsinstellingen werden daarvoor opgericht. Voor de werknemers van de
publieke sector was een aparte sociale zekerheidsregeling voorzien – ook hiervoor
werden uiteraard specifieke instellingen opgericht. De overheid probeerde meer
eenvormigheid te bereiken in de organisatie en het beheer van de verschillende
sociale zekerheidsparastatalen. Ze werden eerst onderworpen aan de wet van
16 maart 1954 (zie hoger, bij de algemene inleiding op de parastatalen). De wet
van 25 april 1963 voorzag specifieke bijkomende bepalingen inzake het beheer
van die instellingen. Hun statuten werden geharmoniseerd op basis van het
principe van paritair beheer. In de loop van de jaren 1990 werd aan dit systeem
gesleuteld (wetten van 15 februari 1993, 30 maart en 21 december 1994).
De wet van 26 juli 1996 op de modernisering van de sociale zekerheid en
het kb van 3 april 1997 zorgden voor een belangrijke wending in het statuut
en de werkingsmodaliteiten van de parastatale sociale zekerheidsinstellingen.
Centraal stond voortaan het begrip “ responsabilisering ”. Met het oog op een
betere administratieve efficiëntie en een grotere publieksvriendelijkheid, werden
bestuursovereenkomsten afgesloten (voor een termijn van drie à vijf jaar) tussen
de sociale zekerheidsinstellingen en de overheid, waarin duidelijke kwalitatieve
en kwantitatieve objectieven zijn geformuleerd. Hierdoor werden die openbare
instellingen van de sociale zekerheid (oisz) onttrokken aan het kader van de wet
van 16 maart 1954. Het nieuwe wettelijke kader zorgde voor een vereenvoudiging
van de budgettaire procedures en een wijziging van de controle door de toezichthoudende overheid (meer nadruk op controle a posteriori en minder op controle
a priori). Over de evolutie van het statuut van de sociale zekerheidsparastatalen
zie :
Gids van de instellingen van openbaar nut in België – Guide des organismes d’intérêt
public en Belgique. Brussel, 2008, dl. 1, p. 111-113, 152-166, 254-264.
Meer uitleg over de hervorming van 1997 in :
Bestuursovereenkomsten, themanummer van btsz, 2005, nr. 3.
We zullen niet steeds aanduiden onder welke categorie van de wet van 16 maart
1954 (A, B, C of D) de betrokken instellingen vielen ; evenmin zullen we de datum
opgeven waarop de bestuursovereenkomst werd afgesloten en waarop de instellingen dus overgingen naar het statuut van oisz (doorgaans gebeurde dit in de
loop van 2002 en 2003). Die informatie kan men vinden in de geciteerde Gids.
Aangezien de sociale zekerheid tot nog toe (begin 2009) een federale materie
is gebleven, hebben de hieronder vermelde instellingen zo goed als geen invloed
ondervonden van de communautarisering en regionalisering die zoveel andere
domeinen beroerd heeft (een uitzondering is de instelling vermeld onder 5.10.1).
Enkel de sector van de arbeidsbemiddeling (behorend tot de werkloosheidsverzekering, ressorterend onder de fod waso) heeft hier wel de weerslag van ondervonden (zie bij het desbetreffende onderdeel in dit hoofdstuk).
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Over de activiteiten van deze instellingen kan men informatie aantreffen in
het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (btsz) – Revue belge de Sécurité sociale (rbss). Bovenvermelde bibliografie vermeldde slechts enkele van de
recentste studies die daar verschenen zijn ; tal van oudere artikelen in dat tijdschrift namen we niet (meer) op in die lijst. Voor de periode tijdens dewelke deze
organismen onder het Ministerie van Arbeid ressorteerden, kan men terecht bij
het Arbeidsblad – Revue du Travail. Het statistisch materiaal dat geproduceerd
wordt door de parastatalen, afhankelijk van het Ministerie van Sociale zaken,
wordt gerepertorieerd in :
Inventaris van de statistieken gepubliceerd door de parastatalen betrokken bij de
sociale zekerheid. Brussel, 1995.
Deze publicatie bevat voor iedere instelling : tabellen die ons inlichten over de
gebruikte statistische eenheden, de oorsprong van de informatie, de startdatum,
de periodiciteit, de regionale opsplitsing, enz.
De vermelde Gids van de instellingen van openbaar nut bevat in deel 2 (banden 1
en 2) uitvoerige notities over elk van de instellingen die hieronder aan bod komen
(met uitvoerig historisch overzicht, bespreking van statuut, bibliografie en opgave
van publicaties). We zullen dus niet meer verwijzen naar dit werk in elk afzonderlijk onderdeel.
Ten slotte vindt men op de website van de fod Sociale zekerheid een portaal
met alle webadressen van de openbare instellingen van de sociale zekerheid (oisz) :
www.socialsecurity.fgov.be/nl/links/oisz.htm.
De archieven van deze instellingen bevinden zich doorgaans nog in de instelling zelf, op drie uitzonderingen na die telkens vermeld worden (zeevarenden,
mijnwerkers, minder-validen).

5.3. Algemene sociale zekerheidsinstellingen
5.3.1. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (www.onssrszlss.fgov.be)
Bibliografie
Van Der Vorst (P.). De rsz : een goed presterende dienst in de “ non-profitsector ”, in btsz, 2003, nr. 4, p. 1187-1207.
Van Der Vorst (P.). De sociale zekerheid. De rsz 60 jaar jeugd, rechtmatigheid,
in btsz, 2005, nr. 1, p. 7-20.

Historisch overzicht
Opgericht door de besluitwet van 28 december 1944 onder de benaming Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid (tot 1974). Heeft als taak de inning van
de bijdragen voor de sociale zekerheid van werknemers en de verdeling van de
ontvangsten over de centrale instellingen belast met het beheer van de verschillende takken van de sociale zekerheid. Vandaag zijn dit : de Rijksdienst voor
Pensioenen, de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Door de wet van 30 maart 1994
werd de rsz ook belast met het overkoepelend financieel beleid van de sociale
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zekerheid, door het beheer van een gemeenschappelijke thesaurie van dit systeem.
Om die reden werden de structuren van de instelling ook aangepast.

Publicaties
Jaarverslag. Rapport annuel. Brussel, 1946-.
Het jaarverslag betreffende 1945 verscheen in het Arbeidsblad van 1946.
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid. Brussel, 1946.
Overzicht van het algemene stelsel van maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Aperçu de la sécurité sociale en Belgique. Brussel, 1970 (verschillende heruitgaven).
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Zijn opdracht, zijn werking. L’Office
national de Sécurité sociale. Sa mission, son fonctionnement. Brussel, 1977.
Aantal in de sociale zekerheid opgenomen werkgevers en werknemers. Effectifs des
employeurs et des travailleurs assujettis à la sécurité sociale. Brussel, 1969-.
Algemene onderrichtingen ten behoeve van de werkgevers. Instructions générales à
l’usage des employeurs. Brussel, 1976 (verschillende andere uitgaven).
Snelle ramingen van de loontrekkende tewerkstelling. Brussel, 1996- (vanaf 2008online).
Aangegeven lonen en dagen voor het jaar 1996-. Rémunérations et journées déclarées
pour 1996-. Brussel, 1998- (vanaf 2003- online).
Verdeling van de arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling. Répartition des
postes de travail par lieu de travail. Brussel, 1970- (vanaf 2002- online).
De rsz publiceert verder nog andere statistische brochures, onder meer over
tewerkstelling van studenten (1997-), gelijkgestelde periodes (1991-), aangegeven
bijdragen (1999-), verminderingen van de sz-bijdragen (1994-), die doorgaans
vanaf 2003 ook online te raadplegen zijn. Op de website vindt men ook documenten en brochures betreffende de administratieve verplichtingen.

5.3.2. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (www.ksz.fgov.be)
Bibliografie
Arcq (E.). La Banque-carrefour de la Sécurité sociale et les interlocuteurs
sociaux, in ch crisp, 1991, nr. 1315.
Robben (F.), Maes (P.). De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2004,
in btsz, 2004, nr. 1, p. 145-174.

Historisch overzicht
Opgericht door de wet van 15 januari 1990. Belast met de uitbouw en het
beheer van een netwerk van elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid.

Publicaties
Wat is en hoe werkt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ? La Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Missions et fonctionnement. Brussel, 1992.
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Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Jaarverslag van het Algemeen Coördinatiecomité. Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Comité général de Coordination. Rapport annuel 1991-. Brussel, 1991-.
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. [Activiteitenverslag]. Banque Carrefour de la Sécurité sociale. [Rapport annuel] 1991/1993-. Brussel, 1994- (vanaf
2002- online).
ksz-nieuwsbrief. Brussel, 1992-1994.
Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Activiteitenverslag. Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Rapport d’activités 1992-. Brussel,
1992- (variante titel : Verslag aan de Wetgevende Kamers).
De website van de Kruispuntbank bevat ook een rijke collectie persberichten,
brochures, artikelen en presentaties allerhande.

5.3.3. cimire (Multisectoriële Individuele Rekening)
Historisch overzicht
Deze vzw ging van start op 1 september 2001 en werd opgericht door de rsz,
de rvp en de Kruispuntbank voor de Sociale zekerheid om de continuïteit in
het beheer van de individuele rekeningen van de werknemers te verzekeren die
vroeger werden bijgehouden door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (aslk),
een functie die door de privatisering van die instelling problematisch werd. In
2005 werd beslist dat die taak niet zou worden overgedragen naar de bestaande
sociale zekerheidsinstellingen, maar dat cimire als afzonderlijke vzw zou blijven
voortbestaan. Ze beheert een van de enige Belgische databanken over de individuele loopbaangegevens van de sociaal verzekerden.

Publicaties
Geen ; wel is er een website www.cimire.be.

5.4. Sociale zekerheidsinstellingen voor speciale doelgroepen
5.4.1. Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (www.dosz.fgov.be)
Historisch overzicht
De dienst werd opgericht door de wet van 17 juli 1963 en staat in voor de
verstrekking van sociale bescherming voor Belgen die hun beroepsactiviteit uitoefenen buiten de Europese Unie. Hij gaat eigenlijk terug tot de sociale zekerheid
ingericht voor de kolonialen en ex-kolonialen (beheerde de Koloniale Kas voor
Werknemerspensioenen en Gezinstoelagen, die zelf ook een jaarverslag uitgaf
onder de titel Verslag over de bedrijvigheid), geregeld door decreten van het koloniaal bestuur, die werden afgeschaft in juni 1960, bij de onafhankelijkheid van
Congo, maar waarvan de werking werd verder gezet door de wet van 16 juni
1960. Door art. 76 van de wet van 15 januari 1990 werd de dosz onder de voogdij
van het Ministerie van Sociale voorzorg geplaatst ; voordien stond hij onder de
voogdij van de minister die de technische bijstand en de ontwikkelingshulp onder
zijn bevoegdheid had.
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Publicaties
Jaarverslag. Rapport annuel. Brussel, 1964-1974 (online vanaf 2002-).
Newsletter. Brussel, 2004- (online).

5.4.2. Kas der Geneeskundige Verzorging van de nmbs-Holding
Historisch overzicht
Deze instelling is in voege getreden op 1 januari 1991 tengevolge van de
wet van 19 december 1990 en fungeert als verzekeringsinstelling aangaande de
geneeskundige verzorging en uitkeringen voor het personeel van de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Publicaties
Jaarverslag. Rapport annuel 1991-. Brussel, 1993-.

5.4.3. Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers
Bibliografie
Gillen (J.). L’histoire de l’immigration vue à travers les archives du Fonds
national de Retraite des Ouvriers Mineurs, in Brood en Rozen, 1998, p. 38-45.

Historisch overzicht
Het fonds, opgericht door de wet van 20 augustus 1920, gewijzigd door de
wet 30 december 1924, was oorspronkelijk belast met het beheer van het pensioenstelsel van de mijnwerkers en de controle op de toepassing van de wetgeving
betreffende de invaliditeitspensioenen van betrokkenen. Nadien werd het echter
belast met de uitvoering van andere sociale zekerheidsopdrachten voor deze doelgroep (inning van bijdragen en uitbetaling van de prestaties voor ziekte, jaarlijkse vakantie, pensioen). Het werd afgeschaft door de wet van 29 april 1996,
zelf gewijzigd door de wet van 22 februari 1998 : de bevoegdheden van het fonds
werden overgedragen aan de andere sociale zekerheidsinstellingen. Het fonds
werd ontbonden met ingang van 1 januari 1999.

Archieven
De archieven van deze instelling worden nu bewaard door het Institut
d’Histoire ouvrière, économique et sociale te Luik.

Publicaties
Jaarverslag [voor het dienstjaar]. Rapport annuel [pour l’exercice] 1920-. Brussel,
1921- (oorspronkelijk onder de titel Verslag over de verrichtingen van het
Nationaal Pensioenfonds der Mijnwerkers).
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5.4.4. Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (www.hvkz-cspm.fgov.
be)
Bibliografie
Devos (G.) e.a. Van wieg tot zeemansgraf. Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden 1845-1995. Antwerpen, 1995.

Historisch overzicht
Opgericht door art. 11 van de wet van 21 juli 1844 en het kb van 19 september
1845 en belast met het beheer van het sociale zekerheidssysteem voor de zeelieden.
Het kb van 12 juli 1956 belastte de Hulpkas met de uitvoering van de taken
die door de besluitwet van 7 februari 1945 waren toevertrouwd aan de Dienst
voor Maatschappelijke Veiligheid der Zeelieden ter Koopvaardij. Oorspronkelijk stond deze instelling onder de voogdij van het Ministerie van Buitenlandse
zaken ; vanaf 1931 onder Verkeerswezen ; vanaf 1953 onder Arbeid en Sociale
voorzorg ; vanaf 1959 ten slotte onder Sociale voorzorg.

Archieven
De notulen van de Leidende commissie (Commission directrice) (1920)
bevinden zich in het ara ; de archieven van de instelling (1845-1930) bevinden
zich in het Rijksarchief Beveren.

Publicaties
Jaarverslag 1964-. Antwerpen, 1965-.
Jaarrekening 1961-. Antwerpen, 1962-.

5.4.5. Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en
Plaatselijke Overheidsdiensten (www.rszppo.fgov.be)
Bibliografie
Vrielinck (M.H.). L’onssapl, in Statut des administrations locales et provinciales. Brussel, 1999, p. 1-86.

Historisch overzicht
De wet van 1 augustus 1985 bepaalde dat het Bijzonder Kinderbijslagfonds
voor de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten voortaan bovengenoemde
benaming zou dragen, met uitbreiding van bevoegdheden. De Rijksdienst is het
orgaan van sociale zekerheid voor het personeel van de plaatselijke en provinciale
administraties (inning bijdragen, uitbetaling prestaties, enz.).

Publicaties
rdszppo.

Statistieken.
1988-1992.

onssapl.

Statistiques [au] 30.06.87 - 31.12.91. Brussel,
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Halfjaarlijkse statistiek tewerkstelling bij de rszppo-werkgevers. Statistiques
semestrielles – emploi chez les employeurs onssapl. Brussel, 2007- (online).
Jaarverslag. Rapport annuel. Brussel, 1987- (online vanaf 1999-2001- ; vanaf 2005
onder de titel Activiteitenverslag. Rapport d’activités).
Mededelingen. Bulletin d’informations. Brussel, 2001- (online).
Contractuele en statutaire tewerkstelling – evolutie in de lokale sector 1995-2004.
Emplois contractuels et statutaires – évolution dans le secteur local 1995-2004.
Brussel, 2004.

5.4.6. Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van de Zelfstandigen
(www.rsvz.be)
Bibliografie
Homes (L.-L.). Dertig jaar kinderbijslag voor zelfstandigen, in
p. 1101-1137.

btsz,

1967,

Historisch overzicht
Na een kinderbijslagstelsel (1937) en een pensioenstelsel (1956-1960) werd door
de wet van 9 augustus 1963 en het kb van 30 juli 1964 ook een ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen (voor de zogenaamde “ grote risico’s ”) ingericht. De drie afzonderlijke verzekeringsstelsels werden door het kb van 27 juli
1967 en de uitvoeringsbesluiten van 10 november 1967 op elkaar afgestemd in één
sociaal statuut voor zelfstandigen. De Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen
der Zelfstandigen (r[d]svz) nam de bevoegdheden over van de Rijksdienst der
Pensioenen voor Zelfstandigen en verenigde in zich de registratie, de opsporing
en de controle inzake de drie sectoren van de sociale verzekeringen der zelfstandigen. Door de wet van 21 december 1970 werd de r[d]svz gefusioneerd met de
rkz tot het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (rsvz).
Het Instituut nam ook de bevoegdheden over van de Rijksdienst voor de Kinderbijslag der Zelfstandigen en ziet toe op de toepassing van de sociale zekerheid van
de zelfstandigen, namelijk de betaling van de pensioenen, van de sociale prestaties en de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De Dienst onderzoekt en beslist over
de aanvragen, zorgt voor het financiële beheer en regelt de onderlinge hulp tussen
de instellingen belast met de uitbetalingen. Zie ook het onderdeel over de parastatalen van het voormalige Ministerie van Middenstand, verder in dit hoofdstuk.

Publicaties
Jaarverslag Rijksdienst (-instituut) voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Rapport annuel. Brussel, 1968- (online 2007-).
Statistiek der personen die onder de toepassing vallen van het sociaal statuut der
zelfstandigen. Statistique des personnes assujetties au statut social des travailleurs indépendants. Brussel, 1970-.
Statistiek van de personen die rust- en overlevingsuitkeringen genieten. Statistique
des bénéficiaires de prestations de retraite et de survie, 1970-. Brussel, 1972-.
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Statistiek van de kinderen die recht geven op gezinsbijslag. Statistique des enfants
bénéficiaires d’allocations familiales, 1969-. Brussel, 1970-.
Statistiek van de aangesloten vennootschappen 2003-. Statistique des sociétés affiliées 2003-. Brussel, 2003- (online).
20-30-50 jaar sociaal statuut, pensioen, gezinsbijslag. Brussel, 1988.

5.5. Sector ziekteverzekering
Algemene bibliografie
Delhuvenne (M.) e.a. De hervorming van de ziekteverzekering van de wet Leburton
tot de voorstellen Dehaene. Antwerpen, 1984.

5.5.1. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(www.riziv.fgov.be)
Bibliografie
Carlier (M.). La genèse de l’assurance maladie-invalidité obligatoire en Belgique,
in ch crisp, 1980, nr. 872-873.

Historisch overzicht
Opgericht door de besluitwet van 28 december 1944. Tot 9 augustus 1963
heette deze instelling Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit. Vanaf 1963 nam het riziv ook de bevoegdheden over van het Instituut voor
Geneeskundige Controle, opgericht door de wet van 14 februari 1961 en afgeschaft door genoemde wet van 1963. Het is belast met het beheer, de controle en
het financiële beleid van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en vormt de schakel
tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de mutualiteiten. De werking
van het riziv werd hervormd door de wet van 15 februari 1993.

Publicaties
Algemeen verslag. Rapport général. Brussel, 1947- (later getiteld Jaarverslag ;
vanaf 1999 online te raadplegen).
Informatieblad van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
Bulletin d’information de l’Institut national d’Assurance Maladie-invalidité.
Brussel, 1946- (vanaf 2003- online).
Tot 1963 met de toenmalige benaming van de instelling in de titel. Bevat korte
studies, statistieken, instructies en mededelingen, wetgeving, jurisprudentie,
parlementaire vragen en antwoorden en bibliografische informatie.
Medische statistieken van de Invaliditeitsdienst van het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering. Statistiques médicales du Service de l’Invalidité de
l’Institut national d’Assurance Maladie-invalidité. Brussel, 1966-.
Voornaamste financiële en statistische uitkomsten van de verplichte verzekering
tegen ziekte en invaliditeit. Principaux résultats financiers et statistiques de
l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, 1945-1961. Brussel,
1963.
Statistische informatie betreffende de ziv-rechthebbenden. Information statistique
concernant les bénéficiaires de l’ami 1970/71-1975. Brussel, 1972-1976.
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Dienst voor uitkeringen. Uitkeringsverzekering. Financiële en statistische gegevens.
Service des indemnités. Assurance indemnités. Données statistiques et financières. Brussel, 1970-1981.
Overzicht van de Belgische verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Aperçu du
régime belge d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité. Brussel,
1964 (verschillende heruitgaven).
Engels (J.). De evolutie van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 19451970. L’évolution de l’assurance maladie-invalidité obligatoire 1945-1970.
Brussel, 1970.
Een kwart eeuw verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 1945-1970. Un quart
de siècle d’assurance maladie-invalidité obligatoire, 1945-1970. Brussel, 1970.
Repertorium van de Landsbonden van ziekenfondsen en van de ziekenfondsen van
België (verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering). Répertoire des Unions
nationales de mutualité et des mutualités de Belgique (assurance maladie-invalidité obligatoire). Brussel, 1991-.
Het Bijzonder Solidariteitsfonds. Wat is de functie ervan ? Wanneer en hoe kan u
er een beroep op doen ? Le Fonds Spécial de Solidarité. A quoi sert-il ? Quand et
comment y faire appel ? Brussel, 2006 (online).
Het riziv in de kijker. Rol, partners en ambitie. L’inami sous la loupe. Rôle, partenaires et ambition. Brussel, 2007 (online).
Daarnaast zijn er op de website nog tal van technische en reglementaire publicaties te vinden (wetgevingscoördinaties, nomenclaturen, enz.).

5.5.2. Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(www.caami-hziv.fgov.be)
Bibliografie
Coninckx (D.) e.a. 50 jaar hziv. Gent, 2005.

Historisch overzicht
Opgericht door de wet van 22 september 1955 ; fungeert als publieke verzekeringsinstelling in de ziv voor de personen die niet wensen aan te sluiten bij een
van de bestaande mutualistische verbonden. De besluitwet van 28 december 1944
en de Regentbesluiten van 21 maart en 21 november 1945 hadden oorspronkelijk
een reeks Regionale diensten opgericht (een per provincie), die voormelde functie
vervulden ; door de wet van 14 juli 1955 werden ze overkoepeld door een nationale instelling, de Hulpkas. Die telt slechts een minieme fractie van het aantal
verzekerden (minder dan 1  %).

Publicaties
Hulpkas voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Algemeen verslag betreffende
het dienstjaar 1966-. Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie Invalidité. Rapport
général 1966-. Brussel, 1967-.
Kennismaking met de hziv. Voordelen en vergoedingen. Brussel, 2007 (=
12e uitgave) (online).
hziv-info. Brussel, 2003- (online).
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5.5.3. Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden
van Ziekenfondsen (http ://users.skynet.be/ocm-cdz)
Historisch overzicht
Opgericht door de wet van 6 augustus 1990. De dienst moet nagaan of de
ziekenfondsen de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen naleven en
moet adviezen formuleren, ten behoeve van de minister, betreffende de werking
van de ziekenfondsen.

Publicaties
Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Zieken
fondsen.
[Jaar]verslag 1991-1993-. Office de Contrôle des Mutualités et Unions nationales de Mutualités. Rapport [annuel] 1991-1993-. Brussel, 1994- (het eerste
jaarverslag staat online, net als de verslagen vanaf 2005-).

5.6.

Sector pensioenen

Voor de pensioensector in zijn geheel werd in 1999 een ombudsdienst opgericht (www.ombudsmanpensioenen.be). De volledige collectie Jaarverslagen van
deze dienst (1999-) is online te raadplegen, samen met thematische dossiers.

Bibliografie
Magrez (M.). De ouderdoms- en overlevingpensioenen in België in de xixe eeuw,
in btsz, 1960, p. 391-423.
Denaeyer (J.). Historische benadering van structuur en modaliteiten van de
financiering van de werknemerspensioenen, in btsz, 1986, p. 3-116.
Lewalle (H.). Les pensions légales et complémentaires, in ch crisp, 1987, nrs.
1173-1174.

5.6.1. Nationale Kas voor Bediendenpensioenen
Historisch overzicht
Opgericht door de wet van 18 juni 1930 en belast met het beheer van de
fondsen bestemd voor bediendenpensioenen, de uitbetaling en de supplementaire
verzekering van de aangeslotenen. De kas werd opgeheven toen door de wet van
10 februari 1981 de Rijksdienst voor Pensioenen de taken van deze instelling
overnam.

Publicaties
Jaarlijks verslag. Rapport annuel. Brussel, 1948-80.

5.6.2. Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen
Historisch overzicht
Opgericht door de wet van 28 juni 1954 en belast met de uitbetaling van de
pensioenen, onder meer voor rekening van de vroegere Rijksdienst voor Werknemerspensioenen en het Nationaal Instituut voor de Sociale Verzekeringen der
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Zelfstandigen. Door het kb van 27 maart 1987 nam de Rijksdienst voor Pensioenen de taken van deze instelling over.

Publicaties
Jaarlijkse rekeningen. Comptes annuels. Brussel, 1955-1986. Jaarlijkse statistiek
van de pensioengerechtigden. Statistique annuelle des bénéficiaires de pension.
Brussel, 1974-86.

5.6.3. Rijksdienst voor (Werknemers)Pensioenen (www.onprvp.fgov.be)
Historisch overzicht
Opvolger van de Rijksdienst voor Arbeiderspensioenen – Office national des
Pensions pour Ouvriers (opgericht door de wet van 25 april 1963, afgeschaft
door het kb van 20 oktober 1967). De nieuwe instelling werd opgericht door
het kb nr. 50 van 24 oktober 1967 en is belast met de toepassing van de wetgeving inzake werknemerspensioenen ; ontvangt van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid de sommen bestemd voor pensioengerechtigde werknemers, de uitkering geschiedde langs de Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen. Door
de wet van 10 februari 1981 nam de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen de
bevoegdheden en taken van de Nationale Kas voor Bediendenpensioenen over.
Door het kb van 27 maart 1987 werd hij omgedoopt tot Rijksdienst voor Pensioenen. Hij nam de taken en bevoegdheden van de Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen over.

Publicaties
Jaarverslag. Rapport annuel. Brussel, 1968- (recente uitgaven online).
Jaarlijkse statistiek van de pensioengerechtigden. Statistique annuelle des bénéficiaires de pension. Brussel, 1969- (met afzonderlijke reeksen voor de gerechtigden op een onvoorwaardelijk zelfstandigenpensioen, op een werknemersrente, 1982-, en op tegemoetkomingen aan minder-validen, 1973-) (online
vanaf 2002-).
Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. Brussel, 2007- (online).
Driejaarlijkse statistieken. Statistiques triennales. Brussel, 1968-.
Praktische gids voor de gepensioneerde. Brussel, 2008 (online).
Peninfo. Tijdschrift voor het personeel van de rvp. Peninfo. Périodique pour le
personnel de l’onp. Brussel, 1997-2007. Voortgezet door :
Punch. Medewerkermagazine van de rvp. Punch. Magazine des collaborateurs de
l’onp. Brussel, 2007-.
Op de website van de rvp vindt men andere brochures, informatie over de
procedures, enz.

5.6.4. Pensioendienst voor de overheidssector (www.pdos.fgov.be)
Historisch overzicht
De pdos is een autonome overheidsinstelling opgericht door de wet van
12 januari 2006 en is belast met de berekening, de toekenning en het beheer van
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de rust- en overlevingspensioenen voor het personeel van de overheidssector (niet
alleen de federale instellingen, maar ook de gewesten en gemeenschappen, de
meeste gemeenten, talrijke parastatalen en overheidsbedrijven, enz.). De uitbetaling van de pensioenen zelf gebeurt echter door de Administratie der thesaurie
van de fod Financiën. Vroeger maakte de Administratie der Pensioenen immers
deel uit van dit ministerie. Door de Copernicushervorming was de regering eerst
van plan om deze dienst onder te brengen in de nieuw op te richten fod Sociale
zekerheid. Ten slotte opteerde men echter voor de oprichting van een autonome
overheidsdienst, gezien het speciale karakter van de operaties van die dienst.

Publicaties
Rustpensioenen van de overheidssector. Brussel, 2008.
Overlevingspensioenen van de overheidssector. Brussel, 2008.
Een statistische databank kan online geraadpleegd worden.

5.7. Sector gezinsvergoedingen
Algemene bibliografie
Leflot (L.). De kinderbijslag in België. Brussel, 1965.
De Koster (M.). In het belang van het kind. De kinderbijslag in België 1921-1945.
Tielt-Brussel, 1999.
Dubois (A.). Les prestations familiales et le droit de l’enfant, in ch crisp, 1991,
nrs. 1312-1313.
75 jaar kinderbijslag in België, themanummer van btsz, 2006, nr. 1.
Verschillende bijdragen in btsz en in ch crisp.

5.7.1. Nationale Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen
Historisch overzicht
Deze instelling werd opgericht door het kb van 31 oktober l930 en was de nationale compensatie tussen de verschillende kinderbijslagkassen ; sinds het bestaan
van de sociale zekerheid vormt ze de schakel tussen de rmz en de primaire kassen.
Ze werd opgeheven door de wet van 26 juli 1960. De reeds vermelde Gids van de
instellingen van openbaar nut in België geeft verder ook informatie over de andere
compensatiekassen voor kinderbijslag die betrekking hadden op welbepaalde
doelgroepen.

Publicaties
Verslag door de Raad van Beheer voorgelegd. Rapport du Conseil d’Administration.
Brussel, 1931-1959.

5.7.2. Rijksdienst voor de Samenordening der Gezinsvergoedingen
Historisch overzicht
Deze instelling werd opgericht door de besluitwet van 10 januari 1947 en was
belast met de coördinatie en de controle van de activiteiten van de Nationale
Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen en de Nationale Onderlinge Kas voor
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Gezinsvergoedingen. Ze moest streven naar een harmonisatie van de wetgeving
en eenmaking van de organismen voor kinderbijslag voor werknemers en kinderbijslag voor zelfstandigen. Ze werd opgeheven door de wet van 26 juli 1960.

Publicaties
Verslag van het dienstjaar ... . Rapport sur l’exercice ... . Brussel, 1947-1959.
Tijdschrift voor Gezinsvergoedingen. Revue des Allocations familiales. Brussel,
1949-1951.
Informatieblad. Bulletin d’information. Brussel, 1952-1956.
Bevat wetten, studies en richtlijnen, jurisprudentie, adviezen, parlementaire
vragen en antwoorden, statistieken en een bibliografie.
Documentatie betreffende de kinderbijslag voor werknemers. Documentation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Brussel, 1955-.
Vanaf 1960 : zie Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (zie lager).
Geeft een overzicht van wetgeving, omzendbrieven, adviezen, jurisprudentie,
parlementaire vragen en antwoorden en bibliografische informatie.

5.7.3. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (www.rkw.fgov.
be)
Historisch overzicht
Deze instelling, opgericht door de wet van 26 juli 1960, nam de bevoegdheid
over van de Rijksdienst voor de Samenordening der Gezinsvergoedingen, de
Nationale Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen en de Hulpkas voor Gezinsvergoedingen. Dit houdt onder meer in dat deze Rijksdienst de gelden bestemd voor
kinderbijslag die zij van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ontvangt, verdeelt
tussen de primaire fondsen en zichzelf. De instelling oefent tevens controle uit op
de primaire kassen voor kinderbijslag en fungeert als verzekeringsfonds voor de
werkgevers die zich bij geen ander kinderbijslagfonds aansloten. Keert zelf uit
aan bepaalde categorieën.

Publicaties
Verslag van het dienstjaar... Rapport sur l’exercice ... Brussel, 1960- (vanaf 2006getiteld Activiteitenverslag. Rapport d’activités ; online vanaf 2002-).
Documentatie betreffende de kinderbijslag voor werknemers. Documentation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés (zie hierboven : Rijksdienst voor de Samenordening der Gezinsvergoedingen).
Bulletin de l’onafts. Bulletin van de rkw. Brussel, 1983-.
Biedt een overzicht van de wetgeving, jurisprudentie, dienstvoorschriften,
parlementaire vragen en antwoorden. Bevat tevens studies, statistieken en een
bibliografie. Vanaf 2001- online onder de titel Juridisch bulletin.
Economische en sociale indicatoren. Indicateurs sociaux et économiques. Brussel,
1987.
[Socio-]demografisch verslag over het dienstjaar 1965-. Rapport [socio-]démographique sur l’exercice 1965-. Brussel, 1965-.
Eerst als bijlage het rkw-verslag van het desbetreffende dienstjaar ; vanaf 1986
als afzonderlijke publicatie verschenen.
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Halfjaarlijkse mededeling rkw. Communique semestriel onafts. Brussel, 1e halfjaar 1997 = nr. 115.
De statistische reeksen : het stelsel van de kinderbijslag bij werknemers. Les séries
statistiques : le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Brussel, 1983-.
De statistische reeksen : het stelsel van de kinderbijslag bij de zelfstandigen, (...)
bij de openbare overheid, het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag. Les
séries statistiques : le régime des allocations familiales pour indépendants, (…).
Brussel, 1983-.
Focusstudies. Brussel, 2006- (online).
Het stelsel van de kinderbijslag voor werknemers. Brussel, 2008 (regelmatig heruitgegeven).
rkw. Vijf generaties kinderbijslag 1930-2005. Brussel, 2005 (jubileumuitgave naar
aanleiding van 75 jaar kinderbijslag).
De website van de rkw bevat tevens tal van online raadpleegbare statistieken.

5.8. Sector jaarlijkse vakantie
Bibliografie
Emans (M.). Les congés payés en Belgique. Répertoire systématique des textes
légaux et essai de bibliographie. Brussel, 1962.
Hut (A.), ed. Congés payés 36. Histoire et idéologies. Brussel, 1991.

5.8.1. Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (www.onva-rjv.fgov.be)
Historisch overzicht
De Rijkskas voor Jaarlijks Verlof werd opgericht door de besluitwet van 3
januari 1946. De huidige benaming kwam er door de wet van 26 maart 1970. De
instelling moet de sommen die de dienst van de rsz ontvangt, ten dele uitbetalen
aan de werknemers en ten dele verdelen over de bijzondere verlofkassen (bijvoorbeeld per industrietak).

Publicaties
Jaarverslag. Rapport annuel. Brussel, 1948- (online vanaf 2007-).
Balans en winst- en verliesrekening. Bilan et compte des résultats. Brussel, 1949-.
Dertigjarig bestaan van de vakantiefondsen. Trente ans d’existence des caisses de
vacances annuelles 1938-1968. Brussel, 1968.
De jaarlijkse vakantie in België : het ontstaan en de evolutie tot op heden. Brussel,
2007 (online).
De jaarlijkse vakantie van de werknemers. Brussel, 2007 (online).
Focus op de rjv. Brussel, 2007 (online).
Voor de dertigste, vijftigste en zestigste verjaardag van de jaarlijkse vakantie
werden ook herdenkingsbrochures uitgegeven : ze worden vermeld in Gids van de
instellingen, op. cit., p. 953.
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5.9. Sector arbeidsongevallen en beroepsziekten
Algemene bibliografie
Arcq (E.). La réparation des accidents du travail, in ch crisp, 1986, nrs. 11311132.
Demet (F.) e.a. Les maladies professionnelles. Brussel, 1996.
Fagnart (J.-L.), ed. Accidents du travail : cent ans d’indemnisation, 1903-2003.
Brussel, 2003.
Lucas (P.), Stehman (M.), eds. L’accident de travail en l’an 2000. Brussel, 2000.
Lewalle (H.). La réparation des maladies professionnelles, in ch crisp, 1987,
nrs. 1171-1172.
Van Gossum (L.). Les accidents du travail. Brussel, 1994³.

5.9.1. Steun- en Voorzorgskas ten behoeve van door Arbeidsongevallen
Getroffenen
Historisch overzicht
De instelling, opgericht door de wet van 21 juli 1890, moest steun verlenen aan
de slachtoffers van arbeidsongevallen en hun families. Ze werd opgeheven door
het kb nr. 66 van 10 november 1967.

Publicaties
Het jaarverslag werd gepubliceerd in het Staatsblad ; enkele werden ook apart
gepubliceerd : zie referentie in Gids van de instellingen, op. cit., p. 208.

5.9.2. Fonds voor Arbeidsongevallen (www.faofat.fgov.be)
Historisch overzicht
De instelling werd opgericht door het kb nr. 66 van 10 november 1967. Ze nam
de bevoegdheden en taken op zich van de voorgaande en van vier andere instellingen, namelijk het Nationaal Werk voor Wezen van de Arbeidsslachtoffers, het
Waarborgfonds, de Nationale Dienst voor Kunstmatige Leden en de Commissie
voor de Arbeidsongevallen. Het Fonds oefent toezicht uit op de toepassing van
de wetgeving inzake arbeidsongevallen en betaalt aanvullende bijdragen uit bij
de forfaitaire uitkeringen van de private verzekeringskassen waarop het Fonds
toezicht uitoefent.

Publicaties
Algemeen verslag. Rapport général. Brussel, 1967/68- (vanaf 2006- online).
Jaarlijks statistisch verslag. Brussel, 2004- (online).
Daarnaast bevat de website van het fao nog vele andere brochures, statistische reeksen en studies.
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5.9.3. Voorzorgsfonds ten behoeve van door Beroepsziekten Getroffenen
Historisch overzicht
Opgericht door de wet van 24 juli 1927 en afgeschaft door die van 24 december
1963. Het fonds was belast met de inning van de bijdragen bij de betrokken werkgevers en de betaling van de vergoedingen aan de getroffen werknemers.

Publicaties
Het jaarverslag werd nooit afzonderlijk gepubliceerd doch in het Arbeidsblad
vindt men verslagen en gegevens met betrekking tot de werking van het fonds.

5.9.4. Fonds voor Beroepsziekten (www.fbz.fgov.be)
Historisch overzicht
Het fonds werd opgericht door de wet van 24 december 1963 en het kb van
3 juni 1970. Het moet toezien op de uitvoering van de wetten inzake beroepsziekten en ijveren ter voorkoming van beroepsziekten.

Publicaties
Jaarverslag. Rapport annuel. Brussel, 1964/66- (online vanaf 2000-).
Schadeloosstelling bij een beroepsziekte. Algemeen overzicht. Brussel, 2008 (online).
Het fbz publiceert ook een elektronische Newsletter.

5.10. Andere instellingen van sociale voorzorg
5.10.1. Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de Minder-validen
Historisch overzicht
Het fonds werd opgericht door de wet van l6 april l963 en moest bijdragen
tot de maatschappelijke integratie van de gehandicapten (beroepsvorming, oriëntering, bijstand, enz.). Het werd afgeschaft als gevolg van de staatshervorming
(kb’s van 19 juli 1991 en 28 februari 1995), die tal van sociale bevoegdheden
(waaronder deze) overhevelde naar de gemeenschappen. De opdracht van het
Rijksfonds werd voortgezet door enkele nieuwe instellingen (zie het hoofdstuk
over gewesten en gemeenschappen).

Publicaties
...En toch gelijk. De revalidatie en de sociale reclassering der minder-validen. ...
Et pourtant égaux. La réadaptation et le reclassement social des handicapés.
Brussel, 1970.
Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de Minder-validen. Algemeen verslag.
Brussel, 1965-1990.
Tien jaar toepassing van het Belgisch programma voor sociale reclassering van de
minder-validen. Dix ans d’application du programme de reclassement social des
handicapés 1963-1973. Brussel, 1973.
Twintig jaar activiteiten van het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de
Minder-validen 1963-1983. Brussel, 1983.
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[Maron (A.)]. 25 jaar revalidatie en sociale reclassering van de gehandicapte
personen 1963-1988. 25 années de réadaptation et de reclassement social des
personnes handicapées. Brussel, 1988.

Archieven
De archieven van deze instelling (1963-1991) bevinden zich in het ara.
De parastatale instellingen betreffende de werkloosheid ressorteren onder de
fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (zie dat hoofdstuk).

6.

Parastatalen van de fod Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu (voormalige Ministerie van
Volksgezondheid)

Karel Velle en Filip Strubbe
De onlangs verschenen vijfdelige Guide des organismes d’intérêt public en
Belgique / Gids van de instellingen van openbaar nut in België (Brussel, Algemeen
Rijksarchief, 2008) fungeerde als uitgangspunt bij het actualiseren van dit hoofdstuk over de parastatalen onder het voormalige Ministerie van Volksgezondheid
en de huidige fod Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. In overeenstemming met dit overzichtswerk werden ook twee instellingen
opgenomen die niet expliciet het statuut hebben van parastataal (volgens de
wet van 16 maart 1954), maar die men mag beschouwen als functioneel gedecentraliseerde overheidsdiensten met rechtspersoonlijkheid, waardoor ze toch in
aanmerking komen om in de onderstaande lijst te worden opgenomen. Het gaat
hier om het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (coda)
en het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (wiv). Alle parastatalen van de huidige fod Volksgezondheid beschikken over een website. Voor
de opgeheven en geregionaliseerde openbare instellingen verwijzen we wat dit
betreft naar de websites van hun rechtsopvolgers. Ten slotte dient opgemerkt
dat het Rijksarchief tot op heden zo goed als geen archief van de onderstaande
instellingen heeft verworven. De recente publicatie van archiefselectielijsten voor
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (favv) en het
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg) zal
hier in de toekomst allicht verandering in brengen. Laatste precisering : in onderstaand overzicht zullen we niet telkens opnieuw refereren aan de notitie over de
desbetreffende instelling die verscheen in de bovenvermelde Gids.

6.1. Opgeheven en geregionaliseerde parastatalen
6.1.1. Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale
inrichtingen
Historisch overzicht
Het Fonds (een instelling met rechtspersoonlijkheid, categorie A van de wet
van 16 maart 1954) kwam financieel tussenbeide in de bouw, aanpassing en

