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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/20/390 

 

 

BERAADSLAGING NR. 20/208 VAN 1 SEPTEMBER 2020 OVER DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS INZAKE HET OVERBRUGGINGSRECHT DOOR 

HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER 

ZELFSTANDIGEN (RSVZ) AAN HET NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH 

COLLEGE (NIC) EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN VOOR HET 

TOEZICHT OP DE NALEVING VAN DE CUMULATIEREGELS 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en 

tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 

27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 

97; 

 

Gelet op de aanvraag van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC); 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) vraagt in naam van de Belgische 

verzekeringsinstellingen – de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, het Nationaal 

Verbond van Socialistische Mutualiteiten, de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, de 

Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, de Landsbond van de Onafhankelijke 

Ziekenfondsen, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der 

Geneeskundige Verzorging van HR Rail – de toestemming om bepaalde persoonsgegevens 

uit het netwerk van de sociale zekerheid te verwerken, met het oog het controleren van de 

effectieve naleving van de toepasselijke cumulatieregels. Het gaat in het bijzonder om 

persoonsgegevens over het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofde van personen 

van wie de verzekeringsinstellingen de identiteit voorafgaandelijk ter beschikking stellen 

(de zelfstandigen die sinds 1 maart 2020 bij hen uitkeringen hebben aangevraagd). Die 

persoonsgegevens zijn beschikbaar bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 

der Zelfstandigen (RSVZ). 
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2. Per betrokkene zouden worden meegedeeld: de identiteit van de zelfstandige met een 

overbruggingsrecht (identificatienummer van de sociale zekerheid, naam en voornaam) en 

de periode van het overbruggingsrecht (begindatum van toekenning en einddatum van 

toekenning). Daarmee zijn de verzekeringsinstellingen in staat om de door hen reeds 

gekende sociaal verzekerden te identificeren als zelfstandigen met een overbruggingsrecht, 

om te controleren wanneer dat overbruggingsrecht geopend werd en om na te gaan of de 

cumulatie met ziekte- en invaliditeitsuitkeringen al dan niet gerechtvaardigd is. De datum 

van het einde van het crisisoverbruggingsrecht biedt de mogelijkheid om te controleren of 

een eventuele cumulatie met uitkeringen van het stelsel van ziekte en invaliditeit al dan 

niet gedurende de gehele periode gerechtvaardigd is. 

 

3. De verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op de zelfstandigen die tijdens de 

coronamaatregelen een crisisoverbruggingsrecht genoten en bij hun verzekeringsinstelling 

uitkeringen hebben aangevraagd. De verzekeringsinstellingen willen kennis krijgen van 

de precieze periode die gedekt is door de maandelijkse financiële uitkering inzake het 

crisisoverbruggingsrecht om in voorkomend geval de prestaties van de uitkerings- en 

moederschapsverzekering voor de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten aan de 

betrokkenen gedurende dat tijdvak te weigeren. 

 

4. Artikel 28, § 2, 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 bepaalt dienaangaande: “De uitkeringen worden 

geweigerd voor de periode gedekt door de maandelijkse financiële uitkering toegekend 

krachtens hoofdstuk 3 van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 

december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van 

zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten 

gunste van zelfstandigen.”. 

 

5. De verwerking geschiedt slechts voor de duur van de bijzondere maatregel van de 

crisisoverbruggingsuitkering. De voormelde persoonsgegevens worden bij de respectieve 

verzekeringsinstellingen uitsluitend verwerkt door de dossierbeheerders van de dienst 

uitkeringen en bij uitbreiding (in combinatie met andere inkomstenbronnen) eventueel 

door de dossierbeheerders van de dienst verzekerbaarheid, om in het kader van de 

maximumfactuur de inkomenshoogte te bepalen. Derden hebben geen toegang.  

 

6. De persoonsgegevens over het overbruggingsrecht zouden bij de verzekeringsinstellingen 

gedurende drie jaar worden bijgehouden. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door een instelling van sociale 

zekerheid (het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) aan derden 

(het NIC en de verzekeringsinstellingen), die krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité vereist. 

 

8. Krachtens de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
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persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (principe 

van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (principe van minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(principe van opslagbeperking) en moeten ze worden verwerkt met behulp van passende 

technische of organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging ervan 

gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of 

onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 

(principe van integriteit en vertrouwelijkheid)  

 

Doelbinding 

 

9. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het toezicht op de 

naleving van de cumulatieregels door de verzekeringsinstellingen. Zij moeten in staat 

worden gesteld om na te gaan of de zelfstandigen die bij hen een uitkering hebben 

aangevraagd al dan niet het overbruggingsrecht hebben genoten. 

 

10. De wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste 

van zelfstandigen, zoals gewijzigd bij de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet 

van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van 

zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten 

gunste van zelfstandigen, regelt een overbruggingsrecht voor zelfstandigen, dat bestaat uit 

een financiële uitkering en het behoud van de sociale rechten inzake de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Ingevolge artikel 28, § 2, 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 worden de krachtens dat koninklijk besluit aan de sociaal 

verzekerden toegekende vergoedingen echter geweigerd voor de periode die wordt gedekt 

door de maandelijkse financiële uitkering toegekend krachtens hoofdstuk 3 van de wet van 

23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van 

een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke 

maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen. 

 

Minimale gegevensverwerking 

 

11. De gevraagde persoonsgegevens zijn proportioneel ten opzichte van het hogervermelde 

doeleinde. Per betrokkene die sinds 1 maart 2020 bij zijn verzekeringsinstelling prestaties 

van de uitkerings- en moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende 

echtgenoten heeft aangevraagd, zou enkel worden meegedeeld dat hij al dan niet het genot 

van het overbruggingsrecht heeft gehad en in voorkomend geval gedurende welke periode. 

 

12. De persoonsgegevens hebben voorts uitsluitend betrekking op de personen van wie de 

identiteit vooraf door de verzekeringsinstellingen ter beschikking werd gesteld, met de 

tussenkomst van het NIC en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

Opslagbeperking 
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13. De verzekeringsinstellingen bewaren de persoonsgegevens met betrekking tot het 

overbruggingsrecht gedurende drie jaar, conform de algemene verjaringstermijn, en 

vernietigen ze daarna. 

 

Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

14. Krachtens artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschiedt de beschreven mededeling van 

persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

15. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden de partijen rekening met de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in 

het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 

16. Ze houden tevens rekening met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van de 

sociale zekerheid die werden vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens inzake het overbruggingsrecht door het Rijksinstituut 

voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan het Nationaal Intermutualistisch 

College (NIC) en de verzekeringsinstellingen voor het toezicht op de naleving van de 

cumulatieregels, in het bijzonder artikel 28, § 2, 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, zoals in deze beraadslaging 

beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging 

van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, 

minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de 

kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 te 1000 

Brussel. 


