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SCSZ /07/154

BERAADSLAGING NR. 07/053 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING
VAN
PERSOONSGEGEVENS
DOOR
DE
SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN AAN HET
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING MET HET
OOG OP HET VASTSTELLEN VAN DE HOEDANIGHEID VAN GERECHTIGDE OP
DE VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID TEN VOORDELE VAN
ZELFSTANDIGEN (ELEKTRONISCH BERICHT L410)
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 11 juli
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 socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen creëren bijdragebonnen. Deze
bijdragebonnen worden via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Nationaal
Intermutualistisch College aan de verzekeringsinstellingen overgemaakt die dan de
verzekerbaarheidssituatie van betrokkenen kunnen bepalen.
1.2. De bijdragebonnen voor zelfstandigen worden meegedeeld aan de hand van het
elektronisch bericht L410. Het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid verleende daartoe zijn machtiging bij beraadslaging nr. 93/08 van 6 april
1993 en bij beraadslaging nr. 97/19 van 11 maart 1997.
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Het elektronisch bericht L410 stelt de verzekeringsinstellingen aldus in staat om de
verzekerbaarheidstoestand van de betrokken zelfstandigen te raadplegen. Het bevat per
betrokken zelfstandige, geïdentificeerd aan de hand van zijn Identificatienummer van
de Sociale Zekerheid, en per kwartaal de code “bijdragetoestand” en de code “ZIV”.
De code “bijdragetoestand” kan vier waarden aannemen: bijdrage niet betaald, bijdrage
betaald, vrijstelling van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen of niet van
toepassing voor het betrokken socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen omdat de
persoon voor het betrokken kwartaal niet actief was bij het socialeverzekeringsfonds
voor zelfstandigen. De code “ZIV” kan achttien waarden (of een blanco) aannemen en
geeft het socialezekerheidsstatuut van de betrokkene weer.
1.3. In het kader van zijn controleopdrachten wenst de Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering, net als de verzekeringsinstellingen, toegang te verkrijgen tot
de persoonsgegevens vervat in het elektronisch bericht L410.
Ingevolge de artikelen 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 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.
Voormelde diensten 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, onder meer door de verzekeringsinstellingen. Om hun opdrachten te
vervullen, beschikken deze diensten over sociaal inspecteurs en sociaal controleurs,
bekleed met verschillende graden, en over administratief personeel.

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. De controletaak van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering heeft
onder meer betrekking op de verzekerbaarheid voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen. Er dient te worden nagegaan of de verzekeringsinstellingen een correcte
beslissing genomen hebben aangaande het verzekerbaarheidsstatuut van zelfstandigen
in arbeidsongeschiktheid overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.
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Daartoe dienen de betrokken sociaal inspecteurs en sociaal controleurs te kunnen
beschikken over inlichtingen die hen in staat stellen om na te gaan of de zelfstandige al
dan niet alle voorwaarden vervult om te kunnen genieten van uitkeringen.
De artikelen 150 en 163 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepalen dat
de verzekeringsinstellingen ertoe gehouden zijn om de sociaal inspecteurs en de sociaal
controleurs 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 inspecteurs en de sociaal
controleurs hun toezicht uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16
november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
2.3. De artikelen 14 tot en met 18 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende
instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele
van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten bepalen de voorwaarden die
zelfstandigen dienen te vervullen om gerechtigd te zijn op de verzekering tegen
arbeidsongeschiktheid. Deze artikelen bepalen eveneens de voorwaarden die
vrouwelijke zelfstandige dienen te vervullen om gerechtigd te zijn op
moederschapsuitkeringen.
Voor het bepalen van de hoedanigheid van gerechtigde als zelfstandige dienen de
betrokken instellingen van sociale zekerheid te beschikken over persoonsgegevens met
betrekking tot meerdere kwartalen, met name het lopende (dat is het kwartaal waarin
het risico zich voordoet) en de drie voorafgaande.
De code “bijdragetoestand” en de code “ZIV” zijn per kwartaal en gedurende vier
opeenvolgende kwartalen noodzakelijk om de sociaal inspecteur of sociaal controleur
in staat te stellen de hoedanigheid van de zelfstandige in het kader van de verzekering
tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen vast te stellen.
2.4. Gelet op het voorgaande beoogt de mededeling van het elektronisch bericht L410 aan
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een gerechtvaardigd
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 L410.
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
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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 socialeverzekeringsfondsen, met tussenkomst van het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen 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 zijn controletaken.
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.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen om de
persoonsgegevens vervat in het elektronisch bericht L410 met tussenkomst van het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid ter beschikking te stellen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering, met het oog op het vaststellen van de hoedanigheid van gerechtigde
op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten voordele van
zelfstandigen en het nazien en opvolgen van de dossiers van de verzekeringsinstellingen
inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Yves ROGER
Voorzitter

