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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”
SCSZG/17/162

BERAADSLAGING NR 04/045 VAN 7 DECEMBER 2004, GEWIJZIGD OP 5 SEPTEMBER
2017, MET BETREKKING TOT HET PROJECT DMFA (DECLARATION
MULTIFONCTIONNELLE/MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE) – UITBREIDING VAN
DE MACHTIGING VERVAT IN BERAADSLAGING NR. 02/110 VAN 3 DECEMBER 2002
TEN BEHOEVE VAN HET RSVZ EN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR
ZELFSTANDIGEN, HET RIZIV, HET NIC EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN
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 rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 24 november 2004 en
18 augustus 2017;
Gelet op het verslag van de voorzitter.

A.

SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen, het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) en de
verzekeringsinstellingen werden bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 door het
Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd om de
gegevensbank met betrekking tot de werkgeversaangiftes te raadplegen, aan de hand van het
elektronisch bericht A820-L.
De betrokken gegevensbank bevat persoonsgegevens met betrekking tot de door de
werkgevers verrichte aangiften.
Zoals uiteengezet in voormelde beraadslaging, stelt de informatie inzake tewerkstelling en
bezoldiging de betrokken instellingen van sociale zekerheid in staat, enerzijds, om de rechten
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van de betrokken sociaal verzekerden te bepalen en te controleren en, anderzijds, om de eigen
basisbestanden te corrigeren.
2.1. Het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen wensen nu echter tevens te
beschikken over drie andere gegevensblokken uit het elektronisch bericht.
2.2. Een blok met persoonsgegevens aangaande arbeidsongevallen en beroepsziekten (met name
de aard van de uitkering ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte, de graad van
arbeidsongeschiktheid en het bedrag van de uitkering ingevolge een arbeidsongeval of een
beroepsziekte).
2.3. Een blok met persoonsgegevens aangaande de bijdragen voor bruggepensioneerde
werknemers (met name de betrokken bijdragecode, het aantal maanden van het kwartaal
waarvoor de werkgever een bijdrage verschuldigd is en het bedrag van de bijdrage).
2.4. Een blok met persoonsgegevens aangaande de bijdragen voor ontslagen statutaire
werknemers (met name het refertebrutoloon, de bijdrage verschuldigd op het
refertebrutoloon, het referteaantal dagen, de begindatum van de onderwerping en de
einddatum van de onderwerping).

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

3.

Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard binnen het netwerk,
die ingevolge artikel 15, § 1, 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 en van de gezondheid vergt.

4.1. Het in 2.2. bedoelde blok zou de betrokken instellingen van sociale zekerheid in staat stellen
om de vergoedingen betaald aan een werknemer die het slachtoffer werd van een
arbeidsongeval of een beroepsziekte na te gaan. Dit blok zou worden geraadpleegd door het
RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen, het RIZIV, het NIC en de
verzekeringsinstellingen.
De in 2.3. en 2.4. bedoelde blokken zouden de betrokken instellingen van sociale zekerheid
in staat stellen om de bijdragen verschuldigd voor de betrokkenen na te gaan. Ze zouden
worden geraadpleegd door het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen.
4.2. Ingevolge artikel 12, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen is de onderworpene die, naast de
bezigheid die aanleiding geeft tot de onderwerping, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere
beroepsbezigheid uitoefent, geen bijdrage verschuldigd indien zijn beroepsinkomsten als
zelfstandige een bepaald bedrag niet overschrijden.
Artikel 36, § 1, van 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 bepaalt bovendien dat voor de toepassing van

3
genoemd artikel 12, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 de onderworpene geacht wordt
verder een gewoonlijke en hoofdzakelijke bezigheid uit te oefenen, wanneer een einde kwam
aan de bezigheid die naast de zelfstandige activiteit werd uitgeoefend en de belanghebbende
een socialezekerheidsuitkering, een rust- of invaliditeitspensioen of een uitkering als
slachtoffer van een arbeidsongeval of een beroepsziekte met een werkonbekwaamheid van
ten minste 66% geniet, voor zover de uitkering of het pensioen op 1 januari van het in
aanmerking genomen jaar het bedrag bereikt van het minimumpensioen van een
alleenstaande zelfstandige op diezelfde datum.
Aldus kan een zelfstandige die onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsuitkeringen
ontvangt ingevolge arbeidsongeval, beroepsziekte of brugpensioen toch nog worden
beschouwd als een zelfstandige in bijberoep.
Ingevolge de artikelen 128 tot 131 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, kunnen voor het
nagaan van de verzekerbaarheidsvoorwaarden (het hebben doorlopen van een wachttijd en
het behoud van het recht op prestaties) bepaalde dagen van inactiviteit worden gelijkgesteld
worden met arbeidsdagen. Artikel 203 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 bepaalt aldus dat met arbeidsdagen worden
gelijkgesteld (onder andere) de dagen inactiviteit die voortvloeien uit een arbeidsongeval of
een beroepsziekte.
4.3. De mededeling beoogt wettige doeleinden, zoals hierboven beschreven, met het oog op de
toepassing van, enerzijds, artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en artikel 36 van 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
en, anderzijds, de artikelen 128 tot 131 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
De meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard zijn, uitgaande van deze doeleinden,
ter zake dienend en niet overmatig.
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Om deze redenen, verleent
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
-

de machtiging aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen om het blok met persoonsgegevens
aangaande arbeidsongevallen en beroepsziekten, het blok met persoonsgegevens aangaande
de bijdragen voor bruggepensioneerde werknemers en het blok met persoonsgegevens
aangaande de bijdragen voor ontslagen statutaire werknemers te raadplegen in de
gegevensbank met betrekking tot de RSZ- en RSZPPO-aangiftes, voor de onder 4. bedoelde
respectievelijke doeleinden.

-

de machtiging aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het
Nationaal Intermutualistisch College (NIC) en de verzekeringsinstellingen om het blok met
persoonsgegevens aangaande arbeidsongevallen en beroepsziekten te raadplegen in de
gegevensbank met betrekking tot de RSZ- en RSZPPO-aangiftes, voor het onder 4. bedoelde
doeleinde.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 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).

