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BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE 
VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN 
VOOR ZELFSTANDIGEN, VIA HET NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH 
COLLEGE, DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN HET 
RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN – 
ELEKTRONISCH BERICHT A020 
 
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 het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. Aan de hand van het elektronisch bericht A020 delen de verzekeringsinstellingen aan de 

kinderbijslagkassen en aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de volgende sociale gegevens 
van persoonlijke aard aangaande werknemers in arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, 
invaliditeit of zwangerschap mee: het INSZ, de begin- en einddatum van de 
arbeidsongeschiktheid, de al dan niet uitkering van een vergoeding, de begindatum van de eerste 
vergoeding en enige bijkomende informatie. Deze laatste wordt verschaft aan de hand van tien 
codes: (0) geen enkele bijzonderheid, (1) toegelaten activiteit, (2) verblijf in een niet-EEG-land 
zonder toelating van de adviserende geneesheer, (3) stage niet volbracht, (4) andere reden voor 
niet-vergoedbaarheid, (5) genezing, (6) overlijden, (7) pensionering, (8) interne mutatie binnen de 
sector en (9) schorsing door de adviserende geneesheer wegens afwezigheid op controle. 

 
1.2.  Bij beraadslaging nr. 98/46 van 7 juli 1998 werden de verzekeringsinstellingen door het 

Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd om het elektronisch 
bericht A020, via het Nationaal Intermutualistisch College, de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, over te maken aan de 
kinderbijslagkassen, met het oog op het vaststellen door deze laatsten van het recht op 
kinderbijslag van de betrokkenen. 

 
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening werd bij beraadslaging nr. 00/26 van 7 maart 2000 
gemachtigd om het elektronisch bericht A020 te ontvangen, teneinde op een snelle en efficiënte 
wijze geïnformeerd te worden, in voorkomend geval, over niet-toegelaten cumulatie van 
socialezekerheidsuitkeringen, enerzijds van werkloosheidsuitkeringen en anderzijds van ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen. 
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2.1. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de 
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen wensen nu ook gebruik te maken van het 
elektronisch bericht A020. 

 
2.2. Wanneer een zelfstandige wegens ziekte of ongeval zijn activiteit volledig dient stop te zetten, kan 

hij door de adviserend geneesheer arbeidsongeschikt worden verklaard. Deze erkenning, die 
blijkt uit het elektronisch bericht A020, is een absolute voorwaarde opdat het Rijksinstituut voor 
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen een gelijkstelling wegens ziekte zou kunnen 
toekennen in het stelsel van de zelfstandigen. 

 
Krachtens artikel 30bis van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen 
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen mogen de 
periodes van ziekte of invaliditeit door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen slechts gelijkgesteld worden met periodes van activiteit indien de 
arbeidsongeschiktheid van de betrokkene erkend is. Wanneer aan die erkenning een einde wordt 
gesteld, houdt ook de gelijkstelling op. 
 
Ingevolge artikel 63, § 1, vijfde lid, 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 wordt de beslissing met betrekking tot 
de arbeidsongeschiktheid van betrokkene meegedeeld aan het Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen. 

 
De nodige sociale gegevens van persoonlijke aard worden momenteel nog op papieren drager 
door de verzekeringsinstellingen aan de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen 
overgemaakt. Het betrokken formulier zou aldus afgeschaft kunnen worden. Hetzelfde geldt voor 
de zogenaamde “GRI-kaarten”, waarbij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering de invaliditeit erkent en verlengt. 

 
2.3. Inzake de kinderbijslag dienen het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen geïnformeerd te worden over de 
beslissingen inzake de toegekende arbeidsongeschiktheid van de zelfstandigen. Ingevolge de 
artikelen 4 en 19 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de 
gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen hebben zelfstandigen die krachtens het 
hogervermelde koninklijk besluit van 20 juli 1971 erkend zijn zich in staat van 
arbeidsongeschiktheid te bevinden immers recht op kinderbijslag; na zes maanden 
arbeidsongeschiktheid hebben zij recht op verhoogde kinderbijslag. 

  
2.4. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de 

socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen zouden via het elektronisch bericht A020 op de 
hoogte worden gebracht van gelijkgestelde tijdvakken van ziekte of invaliditeit.  

 
 Zij wensen echter bijkomend mededeling te bekomen van het type dossier, dat wil zeggen het 

onderscheid tussen enerzijds een ziekte- of invaliditeitsdossier en anderzijds een 
zwangerschapsdossier. 
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Dit bijkomend sociaal gegeven van persoonlijke aard zou noodzakelijk zijn voor de toepassing 
van de bepalingen met betrekking tot de moederschapsverzekering, ingesteld bij het 
hogervermeld koninklijk besluit van 20 juli 1971. Er werd ten gunste van de vrouwelijke 
zelfstandigen en de vrijwillig aangesloten meewerkende echtgenoten een 
moederschapsverzekering in het leven geroepen, die echter los staat van de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ingevolge artikel 93 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 
is de periode van moederschaprust een tijdvak van zes weken tijdens hetwelk de gerechtigde 
noch haar normale beroepsactiviteit noch enige andere beroepsactiviteit mag uitoefenen. Tijdens 
deze periode kan de vrouw echter geen aanspraak maken op een gelijkstelling met ziekte of 
invaliditeit. 

 
Verder bepaalt artikel 76 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 dat het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen de verzekeringsinstellingen de nodige gelden ter 
beschikking stelt voor de betaling van de uitkeringen. Ingevolge artikel 99 van hetzelfde 
koninklijk besluit wordt voor de toepassing van de bepalingen inzake financiering de 
moederschapsuitkering gelijkgesteld met een primaire ongeschiktheidsuitkering. De bedragen van 
de uitkeringen zijn evenwel verschillend naargelang het een moederschapsuitkering dan wel een 
primaire ongeschiktheidsuitkering betreft. 
 
Het auditoraatsrapport leidt uit het voorgaande af dat het Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen over het 
onderscheid tussen “gewone” arbeidsongeschiktheid en moederschaprust moeten kunnen 
beschikken. Het elektronisch bericht A020 zou bijgevolg dienovereenkomstig, maar enkel ten 
behoeve van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de 
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen, moeten worden uitgebreid. 

 
2.5. Bovendien wordt gevraagd dat het elektronisch bericht A020, enkel ten behoeve van het 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen 
voor zelfstandigen, zou worden uitgebreid met de identiteit van de bevoegde 
verzekeringsinstelling. 
 
Deze instellingen van sociale zekerheid zouden vaak geconfronteerd worden met ingewikkelde 
dossiers die niet volledig kunnen worden afgehandeld aan de hand van het overgemaakte 
elektronisch bericht A020. Vaak zou bijkomende informatie noodzakelijk zijn of zou beschikbare 
informatie moeten worden geïnterpreteerd. In dat geval zouden zij contact moeten kunnen 
opnemen met de bevoegde verzekeringsinstelling. 

 
Een rechthebbende zelfstandige, wiens periode van invaliditeit met een periode van activiteit 
wordt gelijkgesteld, heeft daarenboven ingevolge artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 juli 
1971 recht op een verhoogde invaliditeitsuitkering. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen de identiteit van de 
verzekeringsinstellingen kent teneinde hen de beslissing aangaande de gelijkstelling wegens ziekte 
te kunnen meedelen. 
 
Volgens het “Handvest van de sociaal verzekerde” komt het overigens niet aan de 
rechthebbende toe om zijn recht op verhoogde uitkering te bewijzen indien de betrokken 
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instellingen van sociale zekerheid onderling de noodzakelijke en bewijskrachtige elementen 
kunnen uitwisselen met het oog op het toekennen van de verhoogde uitkering. 
Daar het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de 
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen aldus voor het uitoefenen van hun wettelijke en 
reglementaire opdrachten dienen te kunnen beschikken over de identiteit van de bevoegde 
verzekeringsinstelling, wordt gevraagd om dit sociaal gegeven van persoonlijke aard in het 
elektronisch bericht A020 op te nemen. 

 
 
B.  BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard binnen het netwerk, die, 

overeenkomstig artikel 15, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een principiële machtiging van 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid vergt. 

 
4.  De mededeling aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de 

socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen van de in het elektronisch bericht A020 vervatte 
sociale gegevens van persoonlijke aard, met inbegrip van het type dossier en de identiteit van de 
bevoegde verzekeringsinstelling, beoogt wettige doeleinden die hierboven worden vermeld. 

 
 De meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard lijken, uitgaande van die doeleinden, ter 

zake dienend en niet overmatig. 
 

  
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan de verzekeringsinstellingen om het elektronisch bericht A020, aangevuld met het type 
dossier en de identiteit van de bevoegde verzekeringsinstelling, mee te delen aan de 
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen, via het Nationaal Intermutualistisch College, de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen, voor de doeleinden die hierboven worden beschreven. 
 
 

 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 
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