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BERAADSLAGING NR. 07/030 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET ELEKTRONISCH BERICHT
L904 DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN HET
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING IN HET
KADER VAN ZIJN CONTROLEOPDRACHTEN
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1, eerste lid;
Gelet op het verzoek van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 13 juni
2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

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 zijn recht laten gelden op verzekerbaarheid voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen. De instellingen van sociale zekerheid die
bijdragen innen (voor de werknemers en de zelfstandigen), inhoudingen verrichten
(voor de gepensioneerden) en vervangingsinkomens toekennen (in de sectoren
werkloosheid, arbeidsongevallen en beroepsziekten) melden de verrichte
bijdragen/inhoudingen elektronisch aan de verzekeringsinstellingen, die aldus het recht
op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kunnen
openen. De gebruikte elektronische berichten worden “bijdragebonnen” genoemd.
Ook de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening creëert bijdragebonnen, met name voor
werklozen, personen die recht hebben op een loopbaanonderbrekingsuitkering en
deeltijdse werknemers met behoud van rechten. Deze bijdragebonnen worden via de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Nationaal Intermutualistisch College
aan de verzekeringsinstellingen overgemaakt die dan de verzekerbaarheidssituatie van
betrokkenen kunnen bepalen. Indien de elektronische mededeling van een bijdragebon
evenwel niet mogelijk is, wordt in beginsel alsnog (zoals voorheen) een papieren
bijdragebon afgeleverd, die de betrokkene zelf aan zijn verzekeringsinstelling dient
over te maken.
1.2. De bijdragebonnen voor werklozen (zie beraadslaging nr. 96/25 van 12 maart 1996) en
personen die recht hebben op een loopbaanonderbrekingsuitkering (zie beraadslaging
nr. 97/18 van 11 maart 1997) worden meegedeeld aan de hand van het elektronisch
bericht A012. De verzekeringsinstellingen bevestigen in voorkomend geval de
ontvangst van een papieren bijdragebon met het elektronisch bericht P012. Een

2
rechtzetting van een eerder overgemaakt antwoord op een bijdragebon geschiedt door
middel van het elektronisch bericht R012.
De bijdragebonnen voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten (zie
beraadslaging nr. 98/17 van 10 februari 1998) worden meegedeeld aan de hand van het
elektronisch bericht A077. De verzekeringsinstellingen bevestigen in voorkomend
geval de ontvangst van een papieren bijdragebon met het elektronisch bericht P077.
Een rechtzetting van een eerder overgemaakt antwoord op een bijdragebon geschiedt
door middel van het elektronisch bericht R077.
1.3. Door middel van het elektronisch bericht L904 kan een raadpleging worden verricht in
het door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beheerde opvolgingsbestand met
betrekking tot de elektronische berichten A012, P012, R012, A077, P077 en R077. De
verzekeringsinstellingen beschikken reeds over deze mogelijkheid. Nu wenst ook het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, meer bepaald de Dienst voor
Administratieve Controle, te kunnen overgaan tot een dergelijke raadpleging.
Aan de hand van het elektronisch bericht L904 zou de Dienst voor Administratieve
Controle per bijdragebon toegang verkrijgen tot volgende persoonsgegevens: het
identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene, het refertejaar, de
aanduiding van het type elektronisch bericht, het aantal voorkomens beschikbaar in het
opvolgingsbestand, het aantal voorkomens doorgegeven in het antwoord, de datum van
ontvangst van het elektronisch bericht, de datum van verzending van het elektronisch
bericht, de datum van ontvangst van het definitieve antwoord, de datum van verzending
van het definitieve antwoord en de datum van aanmaak van de papieren bijdragebon.
Het betreft eigenlijk louter administratieve inlichtingen met betrekking tot de
overgemaakte elektronische bijdragebonnen.
1.4. In het kader van zijn controleopdrachten wenst de Dienst voor Administratieve
Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, net als de
verzekeringsinstellingen, toegang te verkrijgen tot het opvolgingsbestand met
betrekking tot de elektronische berichten A012, P012, R012, A077, P077 en R077.
Ingevolge artikel 159 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt in de
schoot van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een Dienst voor
Administratieve Controle ingesteld die instaat voor de administratieve controle op de
prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en op het
inachtnemen van de bepalingen van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en haar
uitvoeringsbesluiten.
De Dienst voor Administratieve Controle ziet er meer bepaald op toe dat de
verzekeringsinstellingen de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake naleven.
1.5. De Dienst voor Administratieve Controle vraagt om een machtiging voor een
onbepaalde duur vermits diens opdracht onbeperkt in de tijd is.
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De persoonsgegevens zouden uitsluitend worden aangewend om de controleopdracht
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering mogelijk te maken.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1,
eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling
sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid vereist is.
2.2. Het elektronisch bericht L904 bevat louter administratieve persoonsgegevens met
betrekking tot de bijdragebonnen die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
werden gecreëerd ten behoeve van werklozen, personen die recht hebben op een
loopbaanonderbrekingsuitkering en deeltijdse werknemers met behoud van rechten.
De mededeling van het elektronisch bericht L904 beoogt een gerechtvaardigd
doeleinde, met name de controle door het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering op het naleven door de verzekeringsinstellingen van de
wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de verzekerbaarheid voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen in hoofde van voormelde categorieën sociaal
verzekerden.
De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van voormeld doeleinde, ter zake
dienend en niet overmatig.
2.3. De verzekeringsinstellingen kunnen nu reeds beschikken over de persoonsgegevens
vervat in het elektronisch bericht L904.
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 is een machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid
en van de gezondheid niet vereist voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen
enerzijds het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en anderzijds het
Nationaal Intermutualistisch College of de verzekeringsinstellingen, wanneer deze
uitwisseling nodig is om de taken uit te voeren die hen zijn toevertrouwd door of
krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling betreffende de sociale zekerheid.
Het voorgaande houdt in dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
de betrokken persoonsgegevens zonder machtiging zou kunnen bekomen vanwege de
verzekeringsinstellingen zelf. Het verkiest evenwel een rechtstreekse mededeling door
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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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 Arbeidsvoorziening om de persoonsgegevens vervat in
het elektronisch bericht L904 met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid mee te delen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met
het oog op het nazicht op het naleven door de verzekeringsinstellingen van de bepalingen met
betrekking tot de verzekerbaarheid voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in hoofde
van werklozen, personen die recht hebben op een loopbaanonderbrekingsuitkering en
deeltijdse werknemers met behoud van rechten.

Yves ROGER
Voorzitter

