Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale zekerheid »

SCSZ/08/002
BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS UIT HET
KADASTER VAN DE GEZINSBIJSLAGEN AAN DE DIRECTIE-GENERAAL
ZELFSTANDIGEN VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE
ZEKERHEID
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1 ;
Gelet op de aanvraag van de directie-generaal Zelfstandigen van de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid van 4 oktober 2007 ;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 3
december 2007 ;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het Kadaster van de Gezinsbijslagen wordt beheerd door de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers en wordt gevoed door de diverse kinderbijslagfondsen
bevoegd voor het stelsel van de werknemers evenals door de diverse openbare
instellingen die de betaling van de kinderbijslag aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor Werknemers hebben toevertrouwd.
Het bevat vooreerst voor elk kinderbijslagdossier identificatiegegevens met betrekking
tot de diverse actoren, met name de persoon die het recht op kinderbijslag opent (de
rechthebbende), de persoon aan wie de kinderbijslag wordt uitgekeerd (de
bijslagtrekkende), de persoon die door zijn band met de rechthebbende in hoofde van
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die laatste een recht op kinderbijslag opent (het rechtgevend kind) en anderen (derden).
Per sociaal verzekerde voor wie een raadpleging wordt verricht, wordt de eigen
hoedanigheid aangeduid, evenals de verbanden met andere sociaal verzekerden (met
vermelding van hun Identificatienummer van de Sociale Zekerheid en hoedanigheid).
Het behelst tevens een overzicht van de periodes (begin- en einddatum) tijdens dewelke
het recht op kinderbijslag wordt uitgeoefend (met andere woorden tijdens dewelke
kinderbijslag wordt betaald) alsook de datum van betaling van het kraamgeld of de
adoptiepremie en (enkel voor het kraamgeld) de rang (er geldt een verschillend bedrag
naargelang het gaat om een eerstgeboren kind, een kind van tweede rang of een kind
van een andere rang).
Ten slotte zijn in het Kadaster van de Gezinsbijslagen ook het identificatienummer van
het bevoegde kinderbijslagfonds, het identificatienummer van het bureau van het
bevoegde kinderbijslagfonds, het interne dossiernummer bij het bevoegde
kinderbijslagfonds en de datum van de laatste aanpassing van het dossier terug te
vinden.
1.2. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen werden bij beraadslaging nr. 05/47 van
22 november 2005 door het Sectoraal comité gemachtigd om het Kadaster van de
Gezinsbijslagen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers te raadplegen,
met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Ook de directie-generaal Zelfstandigen van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid wenst nu toegang te bekomen tot het Kadaster van de Gezinsbijslagen, met
het oog op het uitvoeren van haar wettelijke en reglementaire opdrachten.
1.3. De taken van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen inzake kinderbijslag (met inbegrip van
het kraamgeld en de adoptiepremie) worden beschreven in de wet van 29 maart 1976
betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, het koninklijk besluit van 8 april 1976
houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen en het
koninklijk besluit van 27 april 1976 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 8 april
1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.
Ingevolge artikel 29 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 is van de kinderbijslag
ten voordele van zelfstandigen uitgesloten, ieder kind ten gunste van wie kinderbijslag
wordt bekomen, onder welke benaming ook, krachtens een andere Belgische of
buitenlandse wetgeving of krachtens regels van toepassing op het personeel van een
volkenrechtelijke instelling. Bij het openen van een recht op kinderbijslag in het stelsel
van de zelfstandigen of bij het evalueren van een lopend recht op kinderbijslag in het
stelsel van de zelfstandigen dienen het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen derhalve zo vlug
mogelijk te worden geïnformeerd over eventuele betalingen van kinderbijslag in het
stelsel van de werknemers.
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1.4. De directie-generaal Zelfstandigen van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
vervult eveneens een belangrijke rol inzake het statuut van de zelfstandigen en dat op
twee vlakken, enerzijds door het opstellen van de reglementering, anderzijds door het
controleren van de toepassing ervan. De directie-generaal Zelfstandigen is tevens
bevoegd voor het toekennen van afwijkingen op het vlak van de bepalingen aangaande
de toekenning van gezinsbijslagen. Wanneer een sociaalverzekeringsfonds voor
zelfstandigen vaststelt dat in een dossier van één van zijn aangesloten leden niet alle
voorwaarden zijn vervuld om de gezinsbijslag toe te kennen, kan het in een beperkt
aantal gevallen, om sociale redenen, een aanvraag om afwijking indienen. De
betrokken dienst onderzoekt de mogelijkheid om af te wijken van de bepalingen die
een obstakel vormen voor het openen van het recht op gezinsbijslag in een aantal
hypotheses.
Ingevolge artikel 23bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen zijn de betrokken instellingen van
sociale zekerheid verplicht aan de behoorlijk gemachtigde ambtenaren van de directiegeneraal Zelfstandigen alle nodige inlichtingen mee te delen met het oog op de
toepassing van het sociaal statuut van de zelfstandigen.
De directie-generaal Zelfstandigen heeft een controleopdracht ten aanzien van de
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen (bijvoorbeeld inzake de toepassing van
de bepalingen aangaande cumulatie van gezinsbijslagen in meerdere regimes) en dient
bijgevolg te kunnen beschikken over dezelfde persoonsgegevens.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1,
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het Sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is.
2.2. De directie-generaal Zelfstandigen van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
dient in voorliggend geval voor de toepassing van de wet van 15 januari 1990 te
worden beschouwd als intrinsiek onderdeel van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid en niet als behorende tot het secundair netwerk van het Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
Volgens het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid dient een
onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de persoonsgegevensstromen tussen
de directie-generaal Zelfstandigen en de instanties behorend tot het secundair netwerk
van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en anderzijds
de persoonsgegevensstromen tussen de directie-generaal Zelfstandigen en de instanties
andere dan deze behorend tot het secundair netwerk van het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
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Persoonsgegevensstromen tussen de directie-generaal Zelfstandigen en het secundair
netwerk van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
worden verricht met het oog op het toepassen van dezelfde wettelijke en reglementaire
bepalingen, met name deze betreffende het sociaal statuut van de zelfstandigen.
Bijgevolg kan aangenomen worden dat, met toepassing van het koninklijk besluit van 4
februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke
aard tussen instellingen van sociale zekerheid, voor deze persoonsgegevensstromen
geen machtiging van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid noodzakelijk is en de doorgave niet via de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid dient te verlopen. Het zou dan immers gaan om uitwisselingen van
persoonsgegevens binnen eenzelfde secundair netwerk.
Daarentegen is voor alle andere elektronische persoonsgegevensstromen tussen de
directies-generaal van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (inbegrepen deze
van de directie-generaal Zelfstandigen) en andere instellingen van sociale zekerheid
(bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Kinderbijslag) een machtiging van het Sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist en dienen deze
persoonsgegevensstromen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te verlopen.
2.3. De directie-generaal Zelfstandigen van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
dient, net als het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen, voor het toepassen van de wettelijke en
reglementaire bepalingen inzake het statuut van zelfstandigen (in het kader van zijn
controle-opdracht) te kunnen beschikken over persoonsgegevens inzake kinderbijslag
in het stelsel van werknemers. Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde.
2.4. De meegedeelde persoonsgegevens lijken, uitgaande van voormeld doeleinde, ter zake
dienend en niet overmatig.
De hogervermelde persoonsgegevens zijn onder meer noodzakelijk voor het toepassen
van de bepalingen inzake de samenloop van kinderbijslag in het stelsel van de
zelfstandigen en kinderbijslag in het stelsel van de werknemers. Er is sprake van
cumulatie indien er minstens twee verschillende rechthebbenden zijn, van wie minstens
één tot het stelsel van de werknemers behoort en minstens één tot het stelsel van de
zelfstandigen behoort. Voorrang wordt dan in principe gegeven aan het stelsel van de
werknemers. Indien het voorrangsrecht wijzigt, dienen de betrokken instellingen van
sociale zekerheid op de hoogte te zijn van de datum waarop deze wijziging gevolgen
heeft en van de periode tijdens dewelke de betaling werd verricht in het stelsel van de
werknemers en het stelsel van de zelfstandigen, om aldus dubbele betalingen te
voorkomen, ook inzake kraamgeld (artikel 22 van het koninklijk besluit van 8 april
1976) en adoptiepremie (artikel 22bis van het koninklijk besluit van 8 april 1976).
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Om deze redenen, verleent
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de hogervermelde
persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden, dat wil zeggen met tussenkomst
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, ter beschikking te stellen van de directiegeneraal Zelfstandigen van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, met het oog op het
vervullen van haar opdrachten inzake de toepassing van het sociaal statuut van zelfstandigen.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11)

