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BERAADSLAGING NR. 07/052 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE SECTOR
WERKLOOSHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING,
MET
TUSSENKOMST
VAN
DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID, MET HET OOG OP HET
VERVULLEN VAN ZIJN CONTROLEOPDRACHTEN (ELEKTRONISCH
BERICHT L500)
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 het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 5 juli
2007;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli
2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Een aangifte van een sociaal risico dient te worden verricht wanneer zich een sociaal
risico voordoet dat aanleiding geeft tot uitkeringen verschuldigd in uitvoering van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (titel IV van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) en de moederschapsverzekering (titel V
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) of in het raam van een vaderschapsverlof of
adoptieverlof.
Aan de hand van de aangifte van een sociaal risico deelt de werkgever, zijn
aangestelden of lasthebbers (op papier of elektronisch) aan de bevoegde instelling van
sociale zekerheid – in casu de verzekeringsinstelling van betrokkene – bepaalde
persoonsgegevens mee, die laatstgenoemde in staat dienen te stellen haar opdrachten
ten aanzien van de betrokkene te vervullen.
1.2. De aangifte van een sociaal risico in de sector uitkeringen vertoont een bijzonderheid
ten opzichte van de andere sectoren (arbeidsongevallen, beroepsziekten en
werkloosheid).
De aangifte van een sociaal risico dient immers niet op initiatief van de aangever
verstuurd te worden. In beginsel wordt een aanvraag tot aangifte van een sociaal risico
op voorhand overgemaakt hetzij aan de werkgever, hetzij aan de bevoegde
uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen, hetzij aan beiden, om hen aldus te
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informeren dat de bevoegde verzekeringsinstelling een aangifte van een sociaal risico
van hen verwacht teneinde een sociaal verzekerde te vergoeden.
1.3. In geval van het zich voordoen van een sociaal risico verwittigt de sociaal verzekerde
zijn verzekeringsinstelling, die diverse persoonsgegevensbanken raadpleegt om te
bepalen naar wie de aanvraag tot aangifte van een sociaal risico verstuurd dient te
worden. Indien dan blijkt dat de sociaal verzekerde in aanmerking komt voor een
uitkering ten laste van de werkloosheidssector verstuurt de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid het elektronisch bericht L500 naar de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, die het doorstuurt naar de bevoegde uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen, die het aanvullen en op hun beurt met tussenkomst van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening terug overmaken aan de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid. Het ingevulde elektronisch bericht L500 wordt ten slotte door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met tussenkomst van Nationaal
Intermutualistisch College overgemaakt aan de bevoegde verzekeringsinstellingen.
1.4. Het sectoraal comité verleende bij beraadslaging nr. 05/22 van 3 mei 2005 een
machtiging voor de diverse mededelingen van persoonsgegevens die in het kader van
de aangifte van een sociaal risico in de sector uitkeringen dienen te worden verricht,
waaronder de mededeling van het elektronisch bericht L500.
Het elektronisch bericht L500 bevat volgende persoonsgegevens.
Persoonsgegevens met betrekking tot de “signaletiek van het risico”, dat zijn de
persoonsgegevens betreffende de identificatie van het risico (is het een vraag in het
kader van arbeidsongeschiktheid, in het kader van moederschapsrust, in het kader van
volledige
of
gedeeltelijke
werkverwijdering
als
maatregel
inzake
moederschapsbescherming of in het kader van vaderschapsverlof), de eventuele
aanduiding dat enkel de verzekerbaarheidsgegevens (“mini-DMFA werkloosheid”)
gevraagd worden en de begindatum van het sociaal risico.
De persoonsgegevens “natuurlijk persoon” bevatten de identificatiegegevens van de
sociaal verzekerde: zijn INSZ, zijn SIS-kaartnummer en (indien aanwezig) het nummer
van zijn elektronische identiteitskaart.
Persoonsgegevens “jaarlijkse vakantie”: het aantal vakantiedagen waarop betrokkene
recht heeft en het aantal vakantiedagen die betrokkene heeft opgenomen vóór de
aanvang van het risico.
Persoonsgegevens “beroepsverleden”: het kwartaal (het huidige en de drie
voorgaande), het aantal dagen gecontroleerde werkloosheid in dat kwartaal en het
aantal vakantiedagen gedekt door vakantiegeld.
De persoonsgegevens “werkloosheid” behelzen de werkloosheidsgegevens met
betrekking tot het laatste tijdvak van werkloosheid: de begindatum van het laatste
tijdvak van werkloosheid waarvoor ofwel werkloosheidsuitkeringen aan 55% of 60%
ofwel wachtuitkeringen zijn betaald, de laatste dag van gecontroleerde werkloosheid,
een code die de volledig werkloze identificeert op de laatste dag van de kalendermaand
die voorafgaat aan de maand waarin het risico zich voordoet, een indicator of al dan
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niet dertien dagen gecontroleerde werkloosheid hebben plaatsgevonden in de
kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de arbeidsongeschiktheid is
aangevangen, een cijfer- of lettercode die de werkloosheidsuitkering aanduidt, het
dagbedrag van de werkloosheidsuitkering op de laatste dag van de maand die
voorafgaat aan de maand waarin het risico zich voordoet, het bedrag van de uitkering
met inbegrip van de anciënniteitstoeslag, een indicator of dit bedrag onderworpen is
aan de bedrijfsvoorheffing of niet, een identificatiecode voor de werknemer met
gezinslast en anciënniteitstoeslag, het bedrag van de anciënniteitstoeslag, een indicator
of de werkloze al dan niet een vrijstelling heeft bekomen om familiale of sociale
redenen, de begindatum van de vrijstelling, de einddatum van de vrijstelling, het
dagbedrag van de uitkering bij het verstrijken van de vrijstelling, een indicator of dit
bedrag onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing, de datum van wijziging naar een
andere leeftijdscategorie of werkloosheidsperiode, het bedrag van de uitkering in geval
van overgang naar een andere leeftijdscategorie of werkloosheidsperiode, een indicator
of dit bedrag onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing of niet, in geval van wijziging
van gezinssituatie het bedrag van de uitkering in geval van werknemer met gezinslast,
alleenstaande of samenwonende en een indicator of dit bedrag onderworpen is aan de
bedrijfsvoorheffing of niet, een code die een specifiek statuut aangeeft
(beroepsopleiding, behoud van werkloosheidsuitkeringen gedurende een tewerkstelling
in
een
beschermde
werkplaats,
rechthebbende
op
een
bijzondere
werkloosheidsuitkering voor personen met een handicap, vrijwillig deeltijds
werknemer, deeltijds werknemer met behoud van rechten met/zonder een
inkomensgarantie-uitkering), voor de vrijwillig deeltijds werknemer het aantal halve
werkloosheidsuitkeringen gedurende de vier weken die voorafgaan aan de
kalendermaand waarin het risico een aanvang heeft genomen en voor de deeltijds
werknemer met behoud van rechten een indicator of betrokkene gerechtigd is of niet op
de inkomensgarantie-uitkering en in voorkomend geval het brutobedrag van de
inkomensgarantie-uitkering voor de kalendermaand die voorafgaat aan die waarin het
risico een aanvang heeft genomen, het bedrag van de werkloosheidsuitkering voor de
kalendermaand die voorafgaat aan die waarin het risico een aanvang heeft genomen en
de cijfer- of lettercode op de laatste dag van de maand die voorafgaat aan die waarin
het risico een aanvang heeft genomen.
Persoonsgegevens “hervatting werkloosheid”: de datum van de hervatting van de
werkloosheid.
1.5. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering wenst nu eveneens
mededeling te bekomen van de elektronische berichten L500 en dit ten behoeve van
zijn Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle, zijn Dienst voor
Administratieve Controle en zijn Dienst Uitkeringen.
Ingevolge de artikelen 78, 139 en 159 van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden
in de schoot van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een Dienst
voor Uitkeringen, een Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle en een Dienst
voor Administratieve Controle ingesteld. Deze hebben tot taak maximaal bij te dragen
tot een optimale aanwending van de middelen van de verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.
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Voormelde inspectiediensten hebben onder meer tot opdracht: het opsporen en
vaststellen
van
oneigenlijk
gebruik
in
de
sector
uitkeringen
en
moederschapsverzekering, de administratieve controle op de prestaties van de
verzekering voor geneeskundige verzorging, van de uitkeringsverzekering en van de
moederschapsverzekering en de administratieve controle op het inachtnemen van de
bepalingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
De Dienst voor Administratieve Controle ziet er op toe dat de verzekeringsinstellingen
de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake naleven. Om deze opdrachten te
vervullen, beschikken deze inspectiediensten over sociaal inspecteurs (sociaal
controleurs, sociaal inspecteurs, geneesheren-inspecteurs, apothekers-controleurs en
verpleegkundigen-controleurs), bekleed met verschillende graden en administratief
personeel.
De Dienst Uitkeringen van zijn kant dient, in uitvoering van de wet van 11 april 1995
tot invoering van het “handvest" van de sociaal verzekerde”, te antwoorden op vragen
om informatie en advies die sociaal verzekerden indienen.

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 L500 bevat persoonsgegevens waarover de
verzekeringsinstellingen dienen te beschikken in het kader van de aangifte van een
sociaal risico in de sector van uitkeringen van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen.
De controletaak van de inspectiediensten van het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle en Dienst
voor Administratieve Controle) heeft onder meer betrekking op de verzekerbaarheid
inzake uitkeringen en geneeskundige verzorging in het kader van de gecoördineerde
wet van 14 juli 1994.
Daartoe dient de betrokken dienst over informatie te kunnen beschikken die hem in
staat stelt na te gaan of de verzekeringsinstelling de toekenningsvoorwaarden van het
recht dat een sociaal verzekerde geniet of dat hem ontzegd wordt correct toepaste, of de
sociaal verzekerde op een correcte manier de verzekeringsinstelling inlichtte over diens
persoonlijke situatie (gezinssamenstelling, verblijfplaats, loonsgegevens,…) en of de
sociaal verzekerde al dan niet alle voorwaarden vervult om te kunnen genieten van een
recht. De artikelen 150 en 163 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepalen dat
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de verzekeringsinstellingen ertoe gehouden zijn om de sociaal controleurs/inspecteurs
alle inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke zij ter uitoefening van hun
controleopdracht behoeven. Verder bepaalt artikel 169 van dezelfde gecoördineerde
wet van 14 juli 1994 dat de sociaal controleurs/inspecteurs hun toezicht uitoefenen
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 november 1972 betreffende de
arbeidsinspectie.
De Dienst voor Uitkeringen van zijn kant dient over het elektronisch bericht L500 te
beschikken met het oog op het naleven van de wet van 11 april 1995 tot invoering van
het “handvest" van de sociaal verzekerde” en het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot
uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is ertoe gehouden aan elke sociaal verzekerde die
daar schriftelijk om verzoekt de dienstige inlichtingen betreffende zijn rechten en
verplichtingen in het kader van de wetgeving betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen te verstrekken.
2.3. Ingevolge artikel 103, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft een
werknemer geen aanspraak op uitkeringen voor de periodes waarover hij aanspraak kan
maken op werkloosheidsvergoedingen. Het recht op uitkeringen in het stelsel van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is residuair ten
aanzien van de andere wettelijke stelsels.
De persoonsgegevens worden meer bepaald gevraagd om, enerzijds, vast te stellen of
de titularis die de hoedanigheid van werkloze heeft op het moment dat één van risico’s
vermeld in het blok “signaletiek van het risico” voorvalt de vereiste
verzekerbaarheidsvoorwaarden vervult om recht te hebben op de uitkeringen en,
anderzijds, het bedrag van deze uitkeringen te bepalen.
Het persoonsgegeven “datum van de hervatting van de werkloosheid” wordt gevraagd
om de betaling van de uitkeringen stop te zetten op het ogenblik dat de titularis de
gecontroleerde werkloosheid hervat (einde van het risico).
De persoonsgegevens van het blok “vakantie” worden gevraagd met het oog op de
toepassing van de regel met betrekking tot de weigering van de uitkeringen voor de
periode gedekt door het vakantiegeld (artikel 103, § 1, 2°, van voormelde
gecoördineerde wet).
De overige persoonsgegevens (de eigenlijke werkloosheidsgegevens) zijn eveneens
noodzakelijk in het kader van het onderzoek van het uitkeringsdossier. De sociaal
inspecteurs dienen over exact dezelfde persoonsgegevens te kunnen beschikken als de
verzekeringsinstellingen om te kunnen nagaan of deze de uitkeringen correct toegekend
hebben aan de sociaal verzekerden.
2.4. Gelet op het voorgaande beoogt de mededeling van het elektronisch bericht L500 aan
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een gerechtvaardigd
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doeleinde. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter
zake dienend en niet overmatig.
2.5. De verzekeringsinstellingen kunnen nu reeds beschikken over de persoonsgegevens
vervat in het elektronisch bericht L500.
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 sector werkloosheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
2.6. Het weze benadrukt dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering de
betrokken persoonsgegevens enkel mag aanwenden in het kader van hogervermelde
taken.
Er dient tevens te worden gewaarborgd dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering geen enkele actie zal ondernemen ten opzichte van een sociaal
verzekerde zonder voorafgaandelijk de betrokken verzekeringsinstelling te hebben
geraadpleegd en er zich van te hebben vergewist dat de aangewende persoonsgegevens
inmiddels niet zijn gewijzigd. Dat geldt echter niet voor zover het de sociaal verzekerde
zelf is die zich tot het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering wendt om
mededeling van de betrokken persoonsgegevens te bekomen.
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Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de sector werkloosheid om de persoonsgegevens vervat in het elektronisch
bericht L500 met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mee te delen
aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met het oog op het nazien en
opvolgen van de dossiers van de verzekeringsinstellingen inzake de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Yves ROGER
Voorzitter

