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BERAADSLAGING NR. 07/002 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR
SOCIALE ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN
DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN AAN HET
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING MET
HET OOG OP HET VASTSTELLEN VAN DE VERZEKERBAARHEID VOOR
GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 6
december 2006;
Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Iedere werknemer, zelfstandige, gepensioneerde of sociaal verzekerde die over een
vervangingsinkomen beschikt, kan, indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet, bij
zijn verzekeringsinstelling genieten van de wettelijke verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.
De instellingen van sociale zekerheid die bijdragen innen (voor de werknemers en de
zelfstandigen) of inhoudingen doen (voor de gepensioneerden) en de instellingen van
sociale zekerheid die vervangingsinkomens toekennen (in de sectoren van de
werkloosheid, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten) melden de bijdragen,
inhoudingen of vervangingsinkomens elektronisch aan de verzekeringsinstellingen, die
aldus het recht op de wettelijke verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen kunnen openen.
De betrokken instellingen van sociale zekerheid werden bij diverse beraadslagingen
door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd
om de “bijdragebons” op een elektronische wijze over te maken aan de
verzekeringsinstellingen. Deze elektronische bijdragebons vervangen de oude papieren
bijdragebons die de sociaal verzekerden voorheen ontvingen van hun werkgever of van
de betrokken instelling van sociale zekerheid en die ze vervolgens zelf aan hun
verzekeringsinstelling dienden over te maken met het oog op het vaststellen van hun
verzekerbaarheid voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
1.2. In uitzonderlijke gevallen kan het echter toch nog gebeuren dat papieren bijdragebons
dienen afgeleverd te worden, bijvoorbeeld indien het identificatienummer van de
sociale zekerheid gekend bij de werkgever of bij de betrokken instelling van sociale
zekerheid niet overeenstemt met het identificatienummer van de sociale zekerheid zoals
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gekend bij de verzekeringsinstellingen of indien de betrokkene niet aangesloten is bij
een verzekeringsinstelling.
In dat geval wordt vooralsnog een papieren bijdragebon overgemaakt aan de betrokkene
met het verzoek deze te bezorgen aan de verzekeringsinstelling van zijn keuze.
De verzekeringsinstellingen die een dergelijke papieren bijdragebon ontvangen, dienen
deze niet enkel inhoudelijk te verwerken maar dienen tevens de correcte identificatie
van de betrokken persoon te onderzoeken.
1.3. Elk jaar stellen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten vast dat een belangrijk
aantal papieren bijdragebons (ongeveer tienduizend per jaar) om diverse redenen
(bijvoorbeeld omdat de werknemer inmiddels niet langer bij de betrokken werkgever
werkt en er ook niet geweten is of hij inmiddels bij een andere werkgever bedrijvig is)
niet aan de betrokkene kunnen worden overgemaakt.
Deze papieren bijdragebons worden dan doorgestuurd naar het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, waar ze beschikbaar blijven voor het geval een
verzekeringinstelling ze zou opvragen.
Omwille van de praktische moeilijkheden die de verwerking van deze papieren
bijdragebons met zich brengt, verkiest het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering de mededeling van de betrokken persoonsgegevens op een
elektronische wijze. Aldus zouden de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten niet langer papieren bijdragebons dienen over te maken en zou
binnen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een efficiënter beheer
van de dossiers en een snellere dienstverlening aan de verzekeringsinstellingen kunnen
worden bewerkstelligd.
1.4. Indien een verzekeringsinstelling van haar kant vaststelt dat de verzekerbaarheid van
een sociaal verzekerde niet in regel is (omdat de bijdragebon ontbreekt, onvolledig is
dan wel fouten vertoont), kan zij de tussenkomst van de Administratieve Cel bij het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Dienst Administratieve
Controle) vragen. Deze Administratieve Cel kan dan een bewijs van voorlopige
verzekerbaarheid overmaken aan de verzekeringsinstelling.
1.5. In voormelde gevallen dient het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
te beschikken over de nodige persoonsgegevens voor het kunnen vaststellen van het
recht op de wettelijke verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
1.6. Via het elektronisch bericht A911 zouden persoonsgegevens over alle papieren
bijdragebons door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten via de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid worden overgemaakt aan de Administratieve Cel van het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, hetgeen de behandeling van de
vragen van de verzekeringsinstellingen aanzienlijk zou vergemakkelijken.

3
De persoonsgegevens zouden worden aangewend om het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering in staat te stellen in te staan voor het beheer van de “papieren”
bijdragebons die niet aan de betrokkene kunnen worden bezorgd, ten behoeve van de
verzekeringsinstellingen.
Indien nodig, zullen de door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
elektronisch meegedeelde persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering
ter
beschikking
worden
gesteld
van
de
verzekeringsinstellingen, met het oog op het vaststellen door deze laatsten van het recht
op de wettelijke verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
1.7. Het elektronisch bericht A911 bevat, behalve enkele louter administratieve gegevens
met betrekking tot de bijdragebon (waaronder het nummer, de begin- en einddatum van
de geldigheidsperiode en de aard van de bijdragebon), volgende persoonsgegevens.
Identificatie van de werknemer: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de
aard van het identificatienummer van de sociale zekerheid (identificatienummer
toegekend door het Rijksregister van de natuurlijke personen dan wel
identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), de
naam van de werknemer, het adres van de werknemer, de geboortedatum van de
werknemer en de taal waarin het vast gedeelte en het persoonsgegevensgedeelte van de
bijdragebon zijn opgesteld. De “papieren” bijdragebon wordt in voorliggend geval,
zoals opgemerkt, vervangen door een “elektronische” bijdragebon, die het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering bijhoudt maar te gepasten tijde
wel ter beschikking dient te kunnen stellen van de verzekeringsinstellingen.
Identificatie van de werkgever (of van de curator): het inschrijvingsnummer van de
werkgever, het uniek ondernemingsnummer van de werkgever, de werkgeverscategorie,
de naam van de werkgever (of van de curator), het adres van de werkgever (of de
curator) en de betrokken taal. Ook deze persoonsgegevens dienen het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering in staat te stellen om aan de
verzekeringsinstellingen correcte persoonsgegevens te bezorgen met het oog op het
vaststellen van het recht op de wettelijke verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen.
Persoonsgegevens met betrekking tot de tewerkstelling: het percentage
arbeidsongeschiktheid, de activiteitscode, het arbeidsregime, de aard van het bedrag,
het bedrag per kwartaal, het totaal bedrag, de begin- en einddatum van elk trimester, de
begin- en einddatum van de totale periode, de volledigheidscode per trimester, het
aantal gepresteerde dagen per trimester (en het totaal aantal gepresteerde dagen), het
aantal gepresteerde uren per trimester (en het totaal aantal gepresteerde uren), het aantal
gelijkgestelde dagen per trimester (en het totaal aantal gelijkgestelde dagen) en het
aantal wettelijke vakantiedagen per trimester (en het totaal aantal wettelijke
vakantiedagen). Het betreft persoonsgegevens uit het elektronisch bericht A908 (de
eigenlijke elektronische bijdragebon), waarover het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering reeds mag beschikken overeenkomstig beraadslaging nr. 94/24
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van 8 november 1994 en beraadslaging nr. 97/31 van 8 april 1997 van het
Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het Toezichtscomité
erkende dat de betrokken persoonsgegevens dienstig zijn in het kader van de wettelijke
controleopdracht van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Deze
persoonsgegevens zullen verder ter beschikking worden gesteld van de
verzekeringsinstellingen.
Bijkomende persoonsgegevens: de aanduiding dat de papieren bijdragebon al dan niet
aan de werkgever werd verzonden en de datum van verzending aan de werkgever, de
gevolgde procedure (stand van zaken) en het referentiejaar. Het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering dient te kunnen nagaan waar een papieren
bijdragebon zich bevindt.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, via
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die overeenkomstig artikel 15, eerste lid,
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het Sectoraal
comitévan de sociale zekerheid vergt.
2.2. De mededeling beoogt een rechtmatig doeleinde, met name het vaststellen van de
verzekerbaarheid voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in hoofde van de
betrokken sociaal verzekerden.
In het merendeel van de gevallen zal deze verzekerbaarheid door de
verzekeringsinstellingen kunnen worden vastgesteld aan de hand van een elektronische
bijdragebon, overgemaakt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, waarin de
nodige persoonsgegevens zijn vervat. Het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid heeft onder meer de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten gemachtigd om elektronische bijdragebons over te maken aan de
verzekeringsinstellingen.
Indien echter toch nog een papieren bijdragebon dient te worden overgemaakt aan de
betrokkene maar deze om één of andere reden niet daadwerkelijk aan de betrokkene kan
worden bezorgd, zouden de persoonsgegevens nodig voor het vaststellen van het recht
op de wettelijke verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen worden
bijgehouden door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en indien
nodig ter beschikking worden gesteld van de betrokken verzekeringsinstelling.
2.3. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermeld doeleinde, ter
zake dienend en niet overmatig.
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De persoonsgegevens met betrekking tot de identificatie van de werknemer en de
werkgever zijn noodzakelijk met het oog op een correcte identificatie in het kader van
het vaststellen van het recht op de wettelijke verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen in hoofde van de betrokken sociaal verzekerde.
De persoonsgegevens met betrekking tot de tewerkstelling vormen de eigenlijke inhoud
van de bijdragebon. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering mag
reeds over deze persoonsgegevens beschikken overeenkomstig beraadslaging nr. 94/24
van 8 november 1994 en beraadslaging nr. 97/31 van 8 april 1997 van het
Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
De bijkomende persoonsgegevens, ten slotte, bieden het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering de mogelijkheid om na te gaan waar een papieren bijdragebon
zich bevindt. Deze informatie kan dienstig zijn indien een verzekeringsinstelling vragen
stelt met betrekking tot de verzekerbaarheid voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen van één van haar aangeslotenen.
2.4. Het weze opgemerkt dat voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen enerzijds de
verzekeringsinstellingen en het Nationaal Intermutualistisch College en anderzijds het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering ingevolge artikel 2, § 1, van het
koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale
gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid geen
machtiging van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid vereist is.

Om deze redenen, verleent
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten een machtiging om de hogervermelde
persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mee te delen aan het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met het oog op het bepalen van de
verzekerbaarheid voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in hoofde van personen ten
behoeve van wie een papieren bijdragebon niet ter beschikking kon worden gesteld.

Willem DEBEUCKELAERE
Voorzitter

