SCSZ/04/94

BERAADSLAGING NR. 01/72 VAN 2 OKTOBER 2001, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER
2004, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VOOR ENERZIJDS DE
MEDEDELING VAN HET ELEKTRONISCH BERICHT “GEZONDHEIDSZORGEN
GEPENSIONEERDEN” DOOR DE RVP, HET RSVZ EN HET PENSIOENKADASTER
AAN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN, DE DOSZ EN DE HVKZ (VIA DE
KRUISPUNTBANK EN HET NIC) EN ANDERZIJDS DE RAADPLEGING VAN HET
OPVOLGINGSBESTAND DOOR HET RIZIV, DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN,
DE RVP EN HET RSVZ
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid;
Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 16 juli 2001;
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim;
Gelet op de brief van de Kruispuntbank van 27 juli 2004;

1.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
Momenteel leveren de pensioenuitbetalingsinstellingen bij het toekennen van het recht op
pensioen aan een toekomstige gepensioneerde een papieren attest af dat betrokkene aan zijn
verzekeringsinstelling dient af te leveren. Op grond van dit attest kent de verzekeringsinstelling
vervolgens het recht op gezondheidszorgen toe.
Op verzoek van de RVP heeft een door de Kruispuntbank opgerichte werkgroep een
elektronisch bericht ter vervanging van voormeld papieren attest ontwikkeld.
Dit elektronisch bericht wordt voor alle pensioenuitbetalingsinstellingen, met uitzondering1 van de
RVP en het RSVZ, op een uniforme wijze afgeleid uit de aangifte aan het pensioenkadaster2.
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De sector van de mijnwerkers werd niet betrokken bij de ontwikkeling van het elektronisch bericht. Op dit ogenblik zijn er
nog 1824 invalide mijnwerkers voor wie de documenten in verband met de verzekerbaarheid worden overgemaakt door de
respectieve voorzorgskassen, die niet uitgerust zijn om zulks op elektronische wijze te doen. Gezien het beperkte nut en de
beperkte periode dat er nog invalide mijnwerkers zullen zijn, zullen deze instanties verder papieren documenten afleveren.
Krachtens artikel 9 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale
zekerheid werd er een pensioengegevensbank (het zgn. “pensioenkadaster”) ingesteld met betrekking tot de wettelijke
ouderdoms-, rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen alsook met betrekking tot alle andere als zodanig geldende
Belgische en buitenlandse voordelen en de voordelen bedoeld als aanvulling van een pensioen (zelfs als dit laatste niet is
verworven) en toegekend, hetzij bij toepassing van wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, hetzij bij toepassing van
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De elektronische berichten met betrekking tot de dossiers van de RVP en het RSVZ worden
door deze instellingen zelf aangemaakt en doorgestuurd naar de Kruispuntbank, die ze daarna
overmaakt aan het pensioenkadaster, waar ze worden opgenomen in het opvolgingsbestand
“Attest Gezondheidszorgen Gepensioneerden” (AGG).
Voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid 3 en de Hulp- en Voorzorgskas voor
Zeevarenden4, die tevens behoefte hebben aan het betrokken elektronisch bericht, wordt de
verdeling van de elektronische berichten “Gezondheidszorgen Gepensioneerden” verricht door
de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Deze laatste is immers op de hoogte van de
sector waartoe een persoon behoort, vermits ze overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk
besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale
identiteitskaart de SIS-kaarten aanmaakt voor de personen gekend bij de Dienst voor de
Overzeese Sociale Zekerheid en de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, voor rekening
van de betrokken sectoren. Aldus kan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor
vermelde sectoren elektronische berichten “Gezondheidszorgen Gepensioneerden” ontvangen
en die vervolgens aan deze sectoren overmaken.
De elektronische berichten worden nadien door het pensioenkadaster, via de Kruispuntbank en
het NIC, aan de respectieve verzekeringsinstellingen overgemaakt.
Het elektronisch bericht “Gezondheidszorgen Gepensioneerden” bevat volgende sociale
gegevens van persoonlijke aard:
-

het nummer van het bericht;
het nummer van het te verbeteren bericht;
de aard van het bericht 5;
de datum van het bericht;
de code van de voorleggende instelling van sociale zekerheid;

bepalingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst, een ondernemingsreglement, een collectieve ondernemings- of
sectoriële overeenkomst. Het pensioenkadaster wordt beheerd door de RVP en het RIZIV (in de praktijk: SmalS-MvM) en
bevat de inlichtingen die worden ingezameld op grond van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Er kan worden verwezen naar de wet van 16 juni 1960 die de organismen belast met het beheer van de sociale
zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische
Staat plaatst en die waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze
werknemers verzekerd en naar de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid. Overeenkomstig
eerstgenoemde wet worden de aan betrokkenen verstrekte prestaties inzake ziekte en invaliditeit gewaarborgd door de
Belgische Staat en vallen zij ten laste van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid. Ook laatstgenoemde wet kent
terzake bevoegdheden toe aan de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid.
De aandacht dient gevestigd te worden op artikel 84 van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging
en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden: de sociaal verzekerde die krachtens het
koninklijk besluit van 24 oktober 1936 een rustpensioen geniet, heeft recht op geneeskundige verzorging voor hemzelf en voor
de personen die van zijn gezin deel uitmaken, wanneer hij het bewijs levert, enerzijds, dat hij zich op het ogenblik dat zijn
rustpensioen ingaat in een door de Minister van Sociale Zaken vastgestelde verzekeringsperiode bevindt of dat hij gedurende
de twaalf maanden vóór de dag waarop zijn rustpensioen ingaat ten minste 185 dagen verzekerd was, rekening gehouden met
de door de Minister van Sociale Zaken vastgestelde verzekeringsperiodes, en, anderzijds, dat hij de maandelijkse bijdrage
betaald heeft.
Het kan gaan om een origineel bericht, een verbeterend bericht, een duplicaat of een annulatie.
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-

de code van het voordeel6;
de ZIV-code;
de begindatum van de geldigheidsperiode;
de einddatum van de geldigheidsperiode7;
de aanduiding gezinspensioen of alleenstaandenpensioen;
de reden van de opheffing of opschorting van een pensioen8;
de reden van de weigering tot het openen van een recht op ziekte- en invaliditeitsverzekering9;
de aanduiding dat de betrokkene al dan niet een gemengde loopbaan heeft;
de activiteitscode;
de datum van de stopzetting van de activiteit;
de landcode;
het aantal jaren, maanden en dagen van de loopbaan als loontrekkende in het buitenland.

Het opvolgingsbestand, dat administratieve inlichtingen met betrekking tot het verloop van de
mededeling van het elektronisch bericht langs het netwerk van de Kruispuntbank (waaronder de
antwoorden van de verzekeringsinstellingen) bevat, is via de Kruispuntbank te raadplegen door
de verzekeringsinstellingen (via het NIC), de RVP, het RSVZ en het RIZIV.

2.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het elektronisch bericht “Gezondheidszorgen Gepensioneerden” wordt afgeleid uit de
maandelijkse aangifte10 aan het pensioenkadaster, behalve voor wat betreft de berichten
met betrekking tot RVP- en RSVZ-dossiers (de RVP en het RSVZ maken zelf
elektronische berichten aan). De mededeling ervan beoogt de vaststelling van het recht op
gezondheidszorgen door de verzekeringsinstellingen.
Bovenvermelde procedure biedt onder meer volgende voordelen: de informatie kan sneller
en goedkoper worden meegedeeld, er bestaat minder kans op fouten, er is minder
manuele arbeid nodig om de attesten aan te maken en de sociaal verzekerden kunnen het
6
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De Administratie der Pensioenen gebruikt bijvoorbeeld de codes A1 (invaliditeit van koloniaal pensioen) en K1 (andere
voordelen). De RSZPPO hanteert zeven verschillende codes, B1 tot en met B7, respectievelijk voor burgemeesters,
schepenen, OCMW-voorzitters, administratief personeel, provinciegouverneurs, gemeenteraadsleden en bestendig
afgevaardigden.
Geldt enkel voor de tijdelijke overlevingspensioenen.
Er worden acht codes gebruikt: [0] geen code; [1] hertrouwen; [2] voordeliger gezinstarief; [3] voortzetting van een niettoegelaten activiteit; [4] weduwe –45 jaar zonder kinderen ten laste; [5] gevangenschap; [6] uitkering; [7] andere.
Dit gegeven bestaat uit twee posities. De eerste positie geeft het type pensioen weer: [1] rustpensioen; [2]
overlevingspensioen. De tweede positie geeft de oorsprong van het pensioen weer: [1] van gescheiden echtgenote; [2] als
gevolg van een politiek mandaat; [3] dat niet tenminste één jaar activiteit rechtvaardigt; [4] van zuivere grensarbeider of
grensarbeider met periodes van ziekte; [5] tengevolge van vrijwillige stortingen; [6] wees; [7] hertrouwde weduwe “overheid”;
[8] opent geen recht op ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De pensioenuitbetalingsinstellingen die onder de bevoegdheid van de RSZPPO vallen, maken hun aangiftes over
aan de RSZPPO, die ze na een controle doorstuurt naar het pensioenkadaster. De socialeverzekeringsfondsen
voor zelfstandigen dienen hun aangiftes in bij het RSVZ. De andere pensioenuitbetalingsinstellingen delen hun
aangiftes mee aan het RIZIV (indien gebruik wordt gemaakt van een papieren drager) of aan de SmalS-MvM
(indien gebruik wordt gemaakt van een informaticadrager: magneetband, diskette of cassette).
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attest niet meer verliezen. Het elektronisch bericht zal daarenboven worden aangewend
voor het actualiseren van de pensioenaanvragen in het pensioenkadaster.

2.2. De raadpleging van het opvolgingsbestand wordt verricht voor volgende doeleinden
Het RIZIV raadpleegt het opvolgingsbestand vooreerst in het kader van het toezicht op de
vaststelling van het recht op gezondheidszorgen. Daarenboven vervangt deze raadpleging
de mededeling van het papieren attest door de pensioenuitbetalings-instellingen aan het
RIZIV (momenteel leveren de pensioenuitbetalingsinstellingen papieren attesten in
tweevoud af; het ene exemplaar wordt overgemaakt aan de sociaal verzekerde, het andere
aan het RIZIV). Tenslotte vormt het opvolgingsbestand een hulpmiddel in geval van
problemen met de gegevensstroom.
De verzekeringsinstellingen van hun kant consulteren het opvolgingsbestand eveneens in
geval van problemen11 met de gegevensstroom (bijvoorbeeld indien er voor een bepaalde
sociaal verzekerde geen elektronisch bericht werd ontvangen).
De RVP en het RSVZ kunnen het opvolgingsbestand raadplegen, enerzijds, om de door
henzelf verstuurde berichten op te volgen en, anderzijds, om vastgestelde problemen met
de gegevensstroom op te lossen.
2.3. Voor elektronische berichten die de verzekeringsinstellingen niet hebben kunnen bereiken,
wordt door SmalS-MvM een elektronisch bestand gecreëerd en aan de betrokken
pensioenuitbetalingsinstelling overgemaakt. Dit bestand bevat alle gegevens die de
pensioenuitbetalingsinstellingen in staat moeten stellen om – zoals voorheen – een papieren
attest te maken en aan de betrokkene te versturen, met het verzoek het bij zijn
verzekeringsinstelling te willen afleveren.
De ontvangst van een papieren attest wordt in voorkomend geval door de
verzekeringsinstellingen bevestigd door middel van een elektronisch bericht12, dat via het
NIC en de Kruispuntbank aan het pensioenkadaster wordt meegedeeld.
2.4. De verzekeringsinstellingen beschikken over de mogelijkheid om reeds aanvaarde
elektronische berichten alsnog te weigeren. Eventueel kan aan de hand van dit
weigeringsbericht gevraagd worden dat het oorspronkelijk elektronisch bericht nogmaals
wordt doorgestuurd.

11
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De verzekeringsinstellingen beschikken nu reeds over de mogelijkheid om elektronische bijdragebons terug te
vinden via de consultatie van de diverse opvolgingsbestanden (bijdragebons RSZ, RSZPPO, FAO, FBZ, HVZ,
RSVZ, RVA en uitbetalingsinstellingen).
Dit elektronisch bericht bevat – naast enige administratieve inlichtingen – het INSZ, de naam en de voornaam
van de betrokkene.
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2.5. De onder de punten 2.1. tot en met 2.4. vermelde mededelingen en raadplegingen
gebeuren voor wettelijke doeleinden. De meegedeelde en geraadpleegde gegevens lijken,
uitgaande van die doeleinden, ter zake dienend en niet overmatig.

Om deze redenen verleent,
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid
een machtiging voor:
- de mededeling van het elektronisch bericht “Gezondheidszorgen Gepensioneerden” door het
pensioenkadaster, de RVP en het RSVZ aan de verzekeringsinstellingen, via de Kruispuntbank en
het NIC (voor de DOSZ en de HVKZ wordt de verdeling van de elektronische berichten
“Gezondheidszorgen Gepensioneerden” verricht door de HZIV);
- de raadpleging van het opvolgingsbestand-AGG via de Kruispuntbank
verzekeringsinstellingen (via het NIC), de RVP, het RSVZ en het RIZIV;

door

de

- de mededeling van het elektronisch bericht van bevestiging van de ontvangst van een papieren attest
“Gezondheidszorgen Gepensioneerden” door de verzekeringsinstellingen aan het
pensioenkadaster, via het NIC en de Kruispuntbank;
- de mededeling van het elektronisch bericht van weigering van een reeds aanvaard elektronisch
bericht “Gezondheidszorgen Gepensioneerden” door de verzekeringsinstellingen aan het
pensioenkadaster, via het NIC en de Kruispuntbank.

Michel PARISSE
Voorzitter
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