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Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/21/334

BERAADSLAGING NR. 21/170 VAN 9 NOVEMBER 2021 OVER DE MEDEDELING
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN
DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDEN, MET DE TUSSENKOMST VAN HET
NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH COLLEGE (NIC), DE KRUISPUNTBANK
VAN DE SOCIALE ZEKERHEID (KSZ) EN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE
SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ), VOOR HET
TOEKENNEN VAN HET OVERBRUGGINGSRECHT
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1;
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 Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ);
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid (KSZ);
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de diverse
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen willen overgaan tot de verwerking van
persoonsgegevens van de zelfstandigen die het overbruggingsrecht hebben aangevraagd
en de zelfstandigen die het overbruggingsrecht reeds genieten. Het overbruggingsrecht is
bestemd voor personen die door specifieke omstandigheden (zoals de COVID-19-crisis)
hun zelfstandige activiteit hebben moeten stopzetten. Het gaat om een financiële uitkering
die onder welbepaalde voorwaarden wordt toegekend, desgevallend met vrijstelling van
betaling van sociale bijdragen en behoud van sociale rechten.
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2.

Het maandelijks bedrag van de financiële uitkering is gelijk aan het maandelijks bedrag
van het minimumpensioen van een zelfstandige. Dit betekent dat elke verhoging van de
ene tegemoetkoming een verhoging van de andere tegemoetkoming met zich brengt. Er
zijn twee bedragen: het basisbedrag voor een alleenstaande (het maandbedrag van het
minimumpensioen als alleenstaande) en een verhoogd bedrag voor een begunstigde met
personen ten laste (het maandbedrag van het minimumpensioen voor gezinnen).

3.

De toekenning van de verhoogde financiële uitkering houdt in dat in rechte en in feite
moet worden vastgesteld dat de persoon minstens één persoon ten laste heeft in de zin
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De hoedanigheid van “persoon ten laste” wordt
momenteel bewezen aan de hand van een attest van de verzekeringsinstelling.

4.

Ten gevolge van de COVID-19-crisis kunnen de zelfstandigen sinds maart 2020 eveneens
een beroep doen op tijdelijke maatregelen, waaronder de financiële uitkering in het kader
van het overbruggingsrecht (het crisisoverbruggingsrecht). Met een elektronische flux
zou de aanvraagprocedure voor zelfstandigen sterk vereenvoudigd worden, waardoor het
bevoegde socialeverzekeringsfonds veel sneller en correcter de uitkeringen zou kunnen
uitbetalen en regularisaties van reeds uitbetaalde uitkeringen zou kunnen vermijden, en
zou de administratieve last voor de zelfstandigen zelf en voor de verzekeringsinstellingen
aanzienlijk verminderd kunnen worden.

5.

Er zouden uitsluitend persoonsgegevens worden verwerkt aangaande de personen die bij
het socialeverzekeringsfonds een aanvraag met betrekking tot het overbruggingsrecht
hebben ingediend. Het voorbije lustrum (vóór de coronacrisis) was er sprake van een
vierhonderdtal aanvragen per jaar. Iedere aanvraag wordt geregistreerd bij het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, dat aldus vooraf een filter
kan plaatsen zodanig dat er enkel persoonsgegevens van de betrokken zelfstandigen
kunnen worden opgevraagd bij de authentieke bronnen van het netwerk van de sociale
zekerheid. De persoonsgegevens zouden door de verzekeringsinstellingen worden
meegedeeld aan de socialeverzekeringsfondsen, met de tussenkomst van het Nationaal
Intermutualistisch College, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. De betrokken sociaal
verzekerden zouden steeds voorafgaandelijk met een aangepaste hoedanigheidscode
worden vermeld in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, bedoeld in artikel 6 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid (er zou met andere woorden
uitdrukkelijk worden vastgesteld dat de betrokkenen over een dossier inzake het
overbruggingsrecht beschikken).

6.

De persoonsgegevens zouden tevens worden verwerkt in het kader van de controle op de
werking van de socialeverzekeringsfondsen, door de minister die het sociaal statuut der
zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft. Die laatste doet daartoe een beroep op de
dienst Externe Audit, die specifiek met dit doel is opgericht binnen het Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
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7.

Het toezicht wordt geregeld in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (in het bijzonder artikel 20, § 21 en
artikel 21, § 92) en in het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen
reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (in het bijzonder artikel 63, § 13). De
dienst Externe Audit gaat door middel van audits na of de socialeverzekeringsfondsen de
sociale regelgeving in verband met het sociaal statuut der zelfstandigen correct en
uniform toepassen. In het kader van de toekenning van het overbruggingsrecht is de
toegang tot de aanduiding dat een aanvrager al dan niet personen ten laste heeft een
noodzakelijke factor, onder meer om latere rechtzettingen te voorkomen indien de
betrokkene de notie “persoon ten laste” niet juist heeft begrepen. De dienst Externe Audit
moet dezelfde informatie kunnen raadplegen, ook voor het controleren van dossiers naar
aanleiding van klachten en vragen of naar aanleiding van vastgestelde problemen. In het
kader van de COVID-19-crisis is de dienst Externe Audit verantwoordelijk voor het
beantwoorden van de vragen van de “coronamailbox”. In die concrete dossiers gaat hij
na of de socialeverzekeringsfondsen de toepasselijke regelgeving correct geïnterpreteerd
en toegepast hebben.

8.

De persoonsgegevens zouden ook worden aangewend voor de fraudebestrijding. De
directie Eerlijke Concurrentie van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen is belast met controleopdrachten en beschikt over sociaal inspecteurs en
administratief ondersteunend personeel. De inspectiedienst en de centrale operationele
dienst willen toegang tot dezelfde persoonsgegevens als de socialeverzekeringsfondsen.

9.

Volgens het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen (in het bijzonder artikel 23bis, § 24) zien de sociaal inspecteurs
toe op de naleving van de verplichtingen die eruit voortvloeien en van de stelsels van
sociale zekerheid die erin vermeld worden. Zij zijn onder meer belast met de strijd tegen
fictieve aansluitingen, schijnstatuten, sociale dumping, niet-aangegeven arbeid en
misbruiken met uitkeringen (zoals misbruiken met het klassiek overbruggingsrecht, het
corona-overbruggingsrecht en het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de
heropstart).
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“§ 2. De controle op de Nationale Hulpkas wordt uitgeoefend door de minister die het sociaal statuut der
zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft. […]
De controle op de […] kassen wordt uitgeoefend door de Minister van Middenstand.
Bij de uitoefening van deze controle doet de minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn
bevoegdheid heeft een beroep op de dienst Externe Audit […].
[…]”
“§ 9. Binnen het Rijksinstituut wordt er een dienst Externe Audit opgericht.
Overeenkomstig artikel 20, § 2, derde lid, voert deze dienst Externe Audit in opdracht van de minister die
het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft de controle uit op de sociale
verzekeringskassen.
[…]”
“§ 1. De controle die de minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft over
de sociale verzekeringskassen uitoefent, is zowel van financiële en boekhoudkundige aard als van
administratieve aard. Deze controle slaat op het geheel der activiteiten van de kas.”
“§ 2. De sociaal inspecteurs en de sociaal controleurs van het Rijksinstituut zien toe op de naleving van de
verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van dit besluit en van de stelsels bedoeld in artikel 18.
[…]
De sociaal inspecteurs en de sociaal controleurs van het Rijksinstituut oefenen dit toezicht uit
overeenkomstig de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek.”
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10.

De taken van het administratief ondersteunend personeel van de centrale operationele
dienst zijn geregeld volgens het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (in het bijzonder artikel 21, § 2, 1°5)
en behelzen onder meer de strijd tegen de fictieve aansluitingen om rechten te genieten
die verbonden zijn met het sociaal statuut van de zelfstandigen en het bestrijden van de
schijnstatuten, de sociale dumping en de niet-aangegeven beroepsbezigheden. In het
kader van de COVID-19-crisis is het ook ingeschakeld in de strijd tegen misbruiken met
het klassiek overbruggingsrecht, de tijdelijke crisismaatregelen van het coronaoverbruggingsrecht en het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart. De
medewerkers bereiden concrete dossiers voor of behandelen ze. Zij kunnen in dat kader
een controle aan de inspectiedienst vragen.

11.

Volgens artikel 10, § 1, van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een
overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen kan een begunstigde aanspraak maken
op het verhoogd bedrag op voorwaarde dat hij een persoon ten laste heeft in de zin van
artikel 123 van 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. De dienaangaande bevoegde diensten van het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen moeten derhalve de persoonsgegevens inzake
de notie “persoon ten laste” in het kader van de geneeskundige verstrekkingen kunnen
verwerken. De inspectiedienst en de centrale operationele dienst van de directie Eerlijke
Concurrentie hebben ze nodig om te kunnen controleren of de zelfstandige die een
verhoogd bedrag vraagt of geniet ook werkelijk minstens één persoon ten laste heeft in
de zin van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en om te kunnen strijden tegen
misbruiken met de financiële uitkering van het overbruggingsrecht. De directie Eerlijke
Concurrentie omvat daarenboven een dataminingcel, die, met de ondersteuning van de
informaticadienst, de opsporing van fraudefenomenen gelinkt aan het sociaal statuut van
de zelfstandigen moet verbeteren en een betere sturing van de onderzoeken mogelijk moet
maken.

12.

In afwachting van de inproductiestelling van de elektronische flux moet de directie
Eerlijke Concurrentie nu reeds de notie “persoon ten laste” kunnen contoleren door
persoonsgegevens op te vragen bij het Nationaal Intermutualistisch College. In het kader
van de tijdelijke crisismaatregelen inzake het overbruggingsrecht wordt gewerkt met een
verklaring op eer, die de zelfstandigen moeten indienen bij hun socialeverzekeringsfonds.
Daar er geen attest van de verzekeringsinstelling aan het dossier moet toegevoegd
worden, is het nodig dat dienaangaande a posteriori een controle kan plaatsvinden. Er
zou aldus eenmalig6 worden overgegaan tot een beveiligde onderlinge uitwisseling,
volgens de standaardregels, van persoonsgegevens, van de zelfstandigen die minstens één
maand het verhoogde overbruggingsrecht hebben genoten, meer bepaald om hun situatie
inzake het hebben van personen ten laste te achterhalen. De controles hebben als enig
doel na te gaan of het overbruggingsrecht aan de zelfstandigen werd toegekend conform
de wet en zijn mogelijk tot vijf jaar na indiening van de aanvraag.
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“§ 2. Onverminderd de taken die hem toevertrouwd worden door of krachtens de wetten bedoeld in artikel
18, heeft het Rijksinstituut inzonderheid tot opdracht:
1° na te gaan of de personen, die onderworpen zijn aan dit besluit, bij een sociale verzekeringskas
aangesloten zijn; […].”
Deze eenmalige transfer houdt in dat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
een lijst van identificatienummers van de sociale zekerheid aan het Nationaal Intermutualistisch College
overmaakt en dat het Nationaal Intermutualistisch College die lijst vervolgens aanvult met de gevraagde
informatie over de personen ten laste. Daarbij komt ook de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid tussen.

6

5
13.

De dienst Verplichtingen van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen is belast met de uitvoering van artikel 137 van de wet van 22 december
2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en
behandelt de aanvragen met betrekking tot de verzaking aan de terugvordering van het
overbruggingsrecht. In het kader van de administratieve behandeling moeten de bevoegde
dossierbeheerders van het centraal bestuur toegang hebben tot de persoonsgegevens.

14.

Per betrokkene, geïdentificeerd met diens identificatienummer van de sociale zekerheid,
wil het socialeverzekeringsfonds te weten komen of hij een persoon ten laste heeft in de
zin van artikel 123 van 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 (voor een bepaalde maand in een bepaald jaar, onder de
vorm ja/neen) en op welke datum de toepasselijke hoedanigheid is ingegaan. Het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen van zijn kant wil de
persoonsgegevens (retroactief) opvragen voor de periode vanaf 1 maart 2020. In de eerste
fase zou de directie Eerlijke Concurrentie de noodzakelijke persoonsgegevens eenmalig
ontvangen vanwege het Nationaal Intermutualistisch College.

15.

De beraadslaging wordt gevraagd voor een onbepaalde duur, gelet op de onbepaalde duur
van de geldigheid van de toepasselijke regelgeving inzake het overbruggingsrecht. De
persoonsgegevens zouden tot maximaal vijf jaar vóór de datum van de opvraging moeten
kunnen worden geraadpleegd.

16.

De persoonsgegevens worden, behalve door de bevoegde dossierbehandelaars van de
socialeverzekeringsfondsen, verwerkt door de dossierbeheerders van de dienst Externe
Audit (voor controle van de socialeverzekeringsfondsen) en de dienst Verplichtingen
(voor behandeling van aanvragen met betrekking tot de verzaking aan de terugvordering
van het overbruggingsrecht) en door de inspecteurs en de dossierbeheerders van de
directie Eerlijke Concurrentie (voor fraudebestrijding) van het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Derden hebben geen toegang.

B.

BEHANDELING
Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité

17.

Krachtens artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid vergt elke mededeling van
persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid aan een andere instelling van
sociale zekerheid een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en
gezondheid van het informatieveiligheidscomité. In het voorliggend geval is het
informatieveiligheidscomité derhalve bevoegd om zich uit te spreken.
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“Art. 13. Het Rijksinstituut kan geheel of gedeeltelijk afzien van de terugvordering van de financiële
uitkering die ten onrechte werd uitbetaald.
Dergelijke verzaking is slechts mogelijk:
1° indien de schuldenaar zich in staat van behoefte bevindt of in een toestand die de staat van behoefte
benadert;
2° wanneer de geringheid van het terug te vorderen bedrag niet verantwoordt dat kosten worden gedaan;
3° wanneer de terugvordering voortvloeit uit de rechtzetting van een fout begaan door het bevoegde sociaal
verzekeringsfonds of een andere instelling van sociale zekerheid.”
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Rechtmatigheid van de verwerking
18.

Krachtens artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 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 is de verwerking van
persoonsgegevens enkel rechtmatig indien en voor zover minstens één van de vermelde
voorwaarden is vervuld.

19.

De mededeling van persoonsgegevens door de verzekeringsinstellingen aan de
socialeverzekeringsfonden, met de tussenkomst van het Nationaal Intermutualistisch
College, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen, voor het toekennen van het overbruggingsrecht, is
rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
die op de verwerkingsverantwoordelijken rust, in de zin van artikel 6, 1, eerste lid, c).

20.

Ingevolge de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht
ten gunste van zelfstandigen dient de zelfstandige zijn aanvraag tot het bekomen van de
financiële uitkering in bij het socialeverzekeringsfonds waarbij hij het laatst was
aangesloten (artikel 8, § 1), wordt het maandelijks basisbedrag van de financiële uitkering
verhoogd indien de begunstigde minstens één persoon ten laste heeft (artikel 10, § 1) en
kan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen onder bepaalde
voorwaarden geheel of gedeeltelijk afzien van de terugvordering van de financiële
uitkering die ten onrechte werd uitbetaald (artikel 13). De nadere regels inzake de
toekenning van de toelage zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 8 januari 2017
tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een
overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.
Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

21.

Volgens 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 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 (beginsel van de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend
zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt (beginsel van de 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 (beginsel van de opslagbeperking) en moeten ze
zodanig worden verwerkt, met passende technische of organisatorische maatregelen, dat
een passende beveiliging gewaarborgd is en dat ze onder meer beschermd zijn tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging
of beschadiging (beginsel van de integriteit en de vertrouwelijkheid).
Doelbinding

22.

Bij de toekenning van de verhoogde financiële uitkering moet worden aangetoond dat de
betrokken zelfstandige ten minste één persoon ten laste heeft overeenkomstig de ziekte-
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en invaliditeitsverzekering. In het kader van het klassiek overbruggingsrecht gebeurt dit
vooralsnog met een getuigschrift “persoon ten laste” van de verzekeringsinstelling. Met
een elektronische persoonsgegevensstroom zou de aanvraagprocedure voor zelfstandigen
vereenvoudigd worden en zouden de socialeverzekeringsfondsen het overbruggingsrecht
sneller en correcter kunnen uitbetalen.
23.

De socialeverzekeringsfondsen staan in voor de behandeling van de aanvragen inzake het
overbruggingsrecht, overeenkomstig de wet van 22 december 2016 houdende invoering
van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en het koninklijk besluit van 8
januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van
een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen. Zij moeten derhalve kunnen nagaan
of een aanvrager al dan niet personen ten laste heeft, met het oog op het bepalen van het
juiste bedrag van het overbruggingsrecht (het basisbedrag wordt immers verhoogd in
functie van dat criterium).

24.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft behoefte aan
dezelfde persoonsgegevens.
-

de dienst Externe Audit heeft tot taak om de socialeverzekeringsfondsen te
controleren, overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (artikel 20, § 2 en artikel 21, § 9)
en het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in
uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen (artikel 63, § 1);

-

de dienst Verplichtingen heeft tot taak om de aanvragen tot verzaking aan de
terugvordering van het overbruggingsrecht te behandelen (als de schuldenaar
behoeftig is, het terug te vorderen bedrag de te maken kosten niet verantwoordt of de
terugvordering voortvloeit uit de rechtzetting van een fout), overeenkomstig de wet
van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste
van zelfstandigen (artikel 13);

-

de directie Eerlijke Concurrentie (met de sociale inspectie en het administratief
ondersteunend personeel) heeft tot taak om de fraude te bestrijden op het vlak van de
fictieve aansluitingen, de schijnstatuten, de sociale dumping, de niet-aangegeven
arbeid en de misbruiken met uitkeringen, overeenkomstig het koninklijk besluit nr.
38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
(artikel 23bis, § 2).

25.

Deze instanties moeten voor het uitvoeren van hun respectieve opdrachten allemaal weten
of zelfstandigen die het overbruggingsrecht hebben aangevraagd of minstens één maand
het verhoogde overbruggingsrecht hebben genoten al dan niet minstens één persoon ten
laste hebben in de zin van artikel 123 van 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.

26.

Bijgevolg beoogt de beschreven uitwisseling van persoonsgegevens een gerechtvaardigd
doeleinde.
Minimale gegevensverwerking
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27.

De mededeling blijft per betrokken zelfstandige, aanvrager of ontvanger van het
overbruggingsrecht voor zelfstandigen, zoals bedoeld in de wet van 22 december 2016,
beperkt tot het identificatienummer van de sociale zekerheid, de aanduiding dat hij al dan
niet ten minste één persoon ten laste heeft in de zin van artikel 123 van 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 voor een
bepaalde maand in een bepaald jaar en de datum van het ingaan van de toepasselijke
hoedanigheid.

28.

Het bevoegde socialeverzekeringsfonds zou de persoonsgegevens van de zelfstandige
verwerken in functie van de behandeling van diens aanvraag tot het bekomen van een
overbruggingsrecht. Het moet kunnen nagaan of de betrokkene al dan niet minstens één
persoon ten laste heeft voor het bepalen van het correcte bedrag van de tegemoetkoming.

29.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen wil de hogervermelde
persoonsgegevens verwerken voor de periode vanaf 1 maart 2020. In de eerste fase zou
de directie Eerlijke Concurrentie van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen
der Zelfstandigen de nodige persoonsgegevens eenmalig ontvangen van het Nationaal
Intermutualistisch College, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.

30.

Gelet op het voorgaande is de mededeling van persoonsgegevens door de
verzekeringsinstellingen aan de socialeverzekeringsfonden toereikend en ter zake
dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt. De partijen ontvangen uitsluitend de aanduiding dat een zelfstandige die een
aanvraag voor het overbruggingsrecht heeft ingediend al dan niet (ja/neen) minstens één
persoon ten laste heeft.
Opslagbeperking

31.

Bij het behandelen van een openstaand dossier houdt het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen de persoonsgegevens bij op een zodanige wijze dat ze
uitsluitend beschikbaar en toegankelijk zijn voor de bevoegde medewerkers belast met
het beheer van het dossier in het kader van de evaluatie van de rechten en de plichten van
de betrokken zelfstandigen. Elk dossier wordt dan gearchiveerd. De persoonsgegevens
zijn na die archivering nog maar in beperkte mate beschikbaar en toegankelijk, voor de
overblijvende bewaarduur. Er geldt ter zake een maximale bewaarduur van uiterlijk één
jaar na de verjaring van alle vorderingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Zodra de bewaring niet
meer nodig is, worden de persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm
bewaard.

32.

De socialeverzekeringsfondsen van hun kant houden de persoonsgegevens van de
verzekeringsinstellingen ook bij met een maximale bewaarduur die niet meer dan één jaar
na de verjaring van alle vorderingen die ressorteren onder de bevoegdheid van de
verwerkingsverantwoordelijke mag bedragen.

33.

Ingevolge de artikelen 15 en 16 van de wet van 22 december 2016 houdende invoering
van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen verjaart de vordering tot
terugbetaling van de financiële uitkering die ten onrechte werd betaald na verloop van
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drie jaar vanaf de datum waarop de uitbetaling werd gedaan en wordt de verjaringstermijn
op vijf jaar gebracht indien de ten onrechte uitbetaalde financiële uitkering werd bekomen
door bedrieglijke handelingen of valse of opzettelijk onvolledige verklaringen of indien
de betrokkene heeft nagelaten om het socialeverzekeringsfonds in kennis te stellen van
gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op de financiële uitkeringen en de sociale
rechten.
34.

De voormelde bijkomende periode van één jaar biedt de organisaties de mogelijkheid om
administratieve controles te verrichten en zich ervan te vergewissen dat de bedoelde
procedures en rechtsmiddelen definitief uitgeput zijn. De verjaring van alle vorderingen
moet ruim worden opgevat en impliceert dat rekening wordt gehouden met de toepassing
van de regels inzake toepassing en toemeting van administratieve en strafrechtelijke
sancties, met inbegrip van de principes van herhaling, eendaadse samenloop van
inbreuken en samenloop door eenheid van opzet.
Integriteit en vertrouwelijkheid

35.

De verwerking van persoonsgegevens verloopt met de tussenkomst van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid. De
betrokkenen worden uitdrukkelijk, met een specifieke hoedanigheidscode, vermeld in het
verwijzingsrepertorium bedoeld in artikel 6 van dezelfde wet.

36.

De partijen houden bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening met de door het
Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
vastgestelde maatregelen inzake informatieveiligheid (“minimale veiligheidsnormen”).

37.

Ze houden voor het overige 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) nr. 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.
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Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens door de verzekeringsinstellingen aan de
socialeverzekeringsfonden, met de tussenkomst van het Nationaal Intermutualistisch College
(NIC), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), voor het toekennen van het overbruggingsrecht,
zoals beschreven in deze beraadslaging, is toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde
maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming.

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 volgend adres: Willebroekkaai 38– 1000 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11).

