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Begrippen sociaal zekerheidsrecht 
Inleiding 

Sociale zekerheid Geheel van regelingen die vormgeven an de solidariteit met personen die 
geconfronteerd w met (de dreiging van) een gebrek aan inkomen uit 
arbeid of met bijzondere kosten 

Categoriale sociale 
verzekeringsregelingen 

Verzekeringsregelingen die per bedrijfstak of beroepsgroep 
georganiseerd zijn en waar de sociaal verzekerde bijdragen betalen 
(Bismarckiaans socialezekerheidsbegrip/ continentaal zekerheids-begrip) 

Universele 
socialezekerheidsregelingen 

Socialezekerheidsregelingen die de heel bevolking beogen sociale 
zekerheid te bieden en die vaak uit algemene middelen gefinancierd w 
(beveridge-georiënteerd socialezekerheidsbegrip/ Atlantische 
socialezekerheidsbegrip) 

Sociale verzekering Verplichte bijdrage obv loon, bij risico krijg je dan uitkering 

Sociale bijstand Via overheidsgeld bijstand uitkeren obv middelenonderzoek 

Middelentoets Middelen controleren 

Residuair Als de waarborgsystemen niet meer werken, 

3. Administraie vd sociale zekerheid 

Parastatale organen Openbare instellingen van sociale zekerheid; door de overheid 
opgerichte organen die genieten van een onafhankelijkheid 

Rationae loci Wat een bepaald grondgebied betreft 

Schijnzelfstandige Doen alsof het zelfstandigen zijn voor lagere loonkost, amar in principe 
wel vaak onder gezag van WG dus werknemer 

Detacheren Tijdelijk ergens anders werken 

OCMW = openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn = een autonome 
publiekrechtelijke instelling, bestuurd door een door de gemeenteraad 
samengestelde raad voor het mtschp welzijn 

4. toepassingsgebied ratione personae 

Werknemers idzvh 
werknemersstelsel 

De werknemers die met hun werkgever door een arbeidsovereenkomst 
verbonden zijn, evenals een aantal met hen gelijkgestelde personen 

Overheidspersoneel Eenieder die werkt voor een publiekrechtelijke rechtspersoon 

Contractuelen De personen die in dienst vd overheid werken met een 
privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst 

Zelfstandigen idzvh sociaal 
statuut van zelfstandigen 

Iedere natuurlijke persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent 
uit hoofde waarvan hij noch door een arbeidsovereenkomst noch door 
een (overheids-)statuut verbonden is. 

Helper De persoon die een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep 
bijstaat of vervangt, zonder tegenover hem door een 
arbeidsovereenkomst verbonden te zijn 

Social ruling een systeem waarbij een specifiek daarvoor op te richten 
rulingcommissie zich uitspreekt over de aard van arbeidsrelatie na het 
voorleggen van de vraag hiervoor door de partijen. 

5. financiering vd sociale zekerheid 

Patronale bijdragen Werkgeversbijdragen 

Kleine vergoedingsregeling Bepaalt dat vergoedingen voor artistieke prestaties van maximum 
130,79 euro per dag per opdrachtgever niet onderworpen w aan sociale 
bijdragen en belastingen 

RSZ-globaal beheer Moest de opbrengsten van diverse crisismaatregelen naar de takken 
met tekorten leiden 

Loon Geld of in geld waardeerbaar voordeel ten gevolge van dienstbetrekking 
ten laste van WG 

6. sociale risico’s en sociale prestaties 

Arbeidsongeval Elk ongeval (plotselinge gebeurtenis) dat een werknemer tijdens en 
door het feit vd uitvoering vd arbeidsovereenkomst overkomt en dat 
een letsel veroorzaakt 
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Gezondheidsindex Consumentenindex (hoe aankopen duurder worden) maar zonder 
benzine, alcohol, … 

Arbeid gerelateerde ziekte Een ziekte die mede veroorzaakt wordt door een schadelijke invloed die 
inherent is aan de beroepsuitoefening, zonder dat deze blootstelling de 
overwegende oorzaak vormt 

Sociale zekerheid Omvat alle regelingen vh stelsel van sociale bijstand, bestaande uit de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap, het recht op 
bestaansminimum, de gewaarborgde gezinsbijslag, het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden en het maatschappelijk welzijn 

Ouderdomspensioen Pensioen door bepaalde leeftijd te bereiken 

Rustpensioen Pensioen vanaf bepaalde leeftijd & stoppen beroepsactiviteit 

Anciënniteitspensioen Pensioen na bepaald aantal jaren bijdragen te hebben betaald 

Aanvullend pensioen Heeft als voornaamste doel de inkomenskloof tss het eerste wettelijke 
pensioen en het laatst verdiende loon te dichten 

Inactiviteitsval De langstlevende echtgenoot die recht had op een overlevingspensioen, 
ging minder werken of stopte soms zelf helemaal met werken 

Overgangsuitkering De langstlevende echtgenoot die niet minstens 45 (50) jaar oud is of die 
minder dan één jaar gehuwd is met de overledene zal geen aanspraak 
meer k maken op een overlevingspensioen, maar kan in de plaats 
daarvan een overgangsuitkering aanvragen 

Handvest sociaal verzekerde Wet die positie van de sociaal verzekerde wil versterken 

Inkomensvervangende 
tegemoetkoming 

Wordt toegekend aan de persoon die wegens zijn handicap niet in staat 
is meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door 
uitoefening ve beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen 

Werkloosheid Geen werk hebben of kunnen vinden 

Tijdelijke werkloze Een werkloze die door een arbeidsovereenkomst is verbonden waarvan 
de uitvoering tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, geschorst is 

Referteperiode Periode voorafgaande aan werkloosheid waarin werkloze voldoende 
arbeidsdagen moet bewijzen 

Werkloosheid onafhankelijk vd 
wil 

Dit wil zeggen dat de wn in kwestie een passende betrekking niet zonder 
wettige reden verlaten heeft, ofd at zijn ontslag niet het redelijk gevolg 
is van zijn foutieve houding 

Wijkwerken decreet Omschrijft wijk-werken als een maatregel met als doel het opdoen van 
werkervaring door het uitvoeren van activiteiten bij gebruikers in het 
kader ve traject naar werk 

Integratietegemoetkoming W toegekend aan personen die door een gebrek aan of vermindering 
van hun zelfredzaamheid, bijkomende kosten h om zich ih mtschpl leven 
in te passen. 

Nomenclatuur Lijst van prestaties die door ziekteverzekering worden gedekt + relatieve 
waarde van iedere prestatie adhv codes 

7. rechtsbescherming en handhaving 

Informatieplicht De betrokkene moet alle gevraagde of nuttige inlichtingen aan het 
bevoegde uitvoeringsorgaan verstrekken. 

Administratieve sanctie Een geldboete die verkregen w na het niet-vervullen van de 
sociaalrechtelijke plichten 

Strafrechtelijke sanctie Een geldboete of gevangenisstraf die verkregen w na het niet-vervullen 
van de sociaalrechtelijke plichten 

8. europees en internationaal socialezekerheidsrecht 

Coördinatie Verschillende systemen coördineren bij grensoverschrijdende gevallen 

Harmonisatie Inhoudelijk de systemen op elkaar afstemmen 

Minimumharmonisatie Staten leggen minimum vast, landen mogen dan zelf verder gaan 

Maximumharmonisatie Grens vastgelegd, niet hoger of lager gaan 

Bilaterale verdragen Afspraken die twee staten bindt 

Multilaterale verdragen Afspraken die meer staten verbinden 

Verordeningen  Heeft een algemene strekking, is verbindenen in al haar onderdelen en 
is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat 
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Richtlijn Is verbindend ten aanzien vh te bereiken resultaat voor elke lidstaat 
waarvoor zij bestemd is, waarbij echter aan de nationale instanties de 
bevoegdheid w gelaten vorm en middelen ter verwezenlijking van dit 
resultaat te kiezen 

Aanbeveling Aanbevelingen en adviezen zijn niet bindend 

Gelijkheidsbeginsel Vergelijkbare situaties w gelijk behandeld en niet-vergelijkbare situaties 
w ongelijk behandeld 

Directe discriminatie Onderscheid duidelijk gebaseerd op een uitdrukkelijk verboden 
discriminatiegrond 

Indirecte discriminatie Onderscheid is op het eerste zicht niet gebaseerd op een uitdrukkelijk 
verboden discriminatiegrond, maar niettemin w er toch vooral één 
welbepaalde groep benadeeld 

Positieve actie Doelbewust en juridische ongelijkheid invoeren en dit ih voordeel ve 
welbepaalde groep die tot de invoering vd voorkeursbehandeling steeds 
benadeeld werden 
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Afkortingen 

inleiding 

THAB Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

OCMW Openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

RVA Rijdsdienst voor arbeidsvoorziening 

SWT Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 

CAO Collectieve arbeidsovereenkomsten 

FOD Federale overheidsdienst 

RSZ Rijksdienst voor sociale zekerheid 

AO  arbeidsovereenkomst 

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 

FPD Federale pernsioendienst 

RSVZ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen 

IVT Inkomensvervangende tegemoetkoming 

IT Integratietegemoetkoming 

FSMA Autoriteit voor Financiele diensten en martken 

CDZ Controledienst der ziekenfondsen  

VSB Vlaamse sociale bescherming 

SBK’s Sociale bureau’s voor kunstenaars 

IGO Inkomensgarantie voor ouderen 

WAP Wet aanvullende pensioenen 

VAPW Vrij aanvullend pensioen werknemers 

WAPZ Wet aanvullend pensioen voor zelfstandigen 

IGO Inkomensgarantie ouderen 

ZIV Ziekte en invaliditeitsuitkering 

PWA Plaatselijke werkgelegenheidsagentschap 

Famifed Federaal agentschap voor kinderbijslag 

MAF Maximumfactuur 

ROB Rustoorden voor bejaarden 

RVT Rust en verzorgingstehuizen 

PVT Psychiatrische verzorgingstehuizen 

THAB Tegemoetkoming hulp aan bejaarden 

VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

BOB Basisondersteuningsbudget 

PVB Persoonsvolgend budget 

SOID Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst 

KSZ Kruispunt sociale zekerheid 

VN Verenigde naties 

ECOSOC Economische en sociale raad van de verenigde naties 

OCM Open coördinatie methode 

EGKS Europese gemeenschap voor kolen en staal 

EEG Europese economische gemeenschap 

EG Europese gemeenschap 

VEU Verdrag betreffende europese unie 

VWEU Verdrag betreffende de werking van de europese unie 

EER Europese economische ruimte 
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Namen  

Inleiding 

Bismarck Deze duitse Rijkskanselier introduceerde in 1882 het eerste echte, verplichte 
sociale verzekeringssysteemn voor de arbeiders en dit in het kader van zijn 
anti-socialisten-wetten 

Beveridge Heeft met zijn Rapport tijdens WO II grote invloed uitgeoefend op tal van 
west-europese socialezekerheidssystemen 

  

 


