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SCSZ/05/80 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/029 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
PERSOONSGEGEVENS INZAKE STATUTAIRE AMBTENAREN AAN HET 
NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH COLLEGE EN DE 
VERZEKERINGSINSTELLINGEN – BERAADSLAGING NR. 02/110 VAN 3 
DECEMBER 2002 – UITBREIDING 
 
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 ontvangen op 18 mei 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 
 
1. Bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 werden het Nationaal 

Intermutualistisch College en de verzekeringsinstellingen door het Toezichtscomité bij 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd om de gegevensbank met 
betrekking tot de RSZ- en RSZPPO-aangiftes te raadplegen (elektronisch bericht A820-
L) en om mededeling te bekomen van de wijzigingen van de betrokken 
persoonsgegevens (elektronisch bericht A820-M). 

 
2.  Voormelde machtiging bleef echter beperkt tot de persoonsgegevens aangaande 

arbeiders en bedienden en gold derhalve niet voor persoonsgegevens aangaande 
statutairen. 
 
Het Nationaal Intermutualistisch College en de verzekeringsinstellingen verzoeken het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid nu om voormelde beperking op te heffen. 

 
 
B.      BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Ingevolge artikel 15, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vereist de mededeling in 
kwestie een machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid. 

 
4.1. Overeenkomstig artikel 230 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 kan de gerechtigde die een beroepsinkomen 
geniet dat voortvloeit uit een vooraf toegelaten arbeid aanspraak maken op een bedrag 
gelijk aan het verschil tussen enerzijds het dagbedrag van de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend bij afwezigheid van cumulatie en anderzijds 
het brutobedrag van het in werkdagen gewaardeerde beroepsinkomen.  
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 Om de toelating te bekomen tot het uitoefenen van een beroepsactiviteit tijdens de 
arbeidsongeschiktheid dient de gerechtigde vóór de hervatting van elke activiteit een 
aanvraag te richten tot de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling, die de 
toelating kan verlenen voor zover de activiteit verenigbaar is met de betrokken 
aandoening. 

 
Er wordt aldus een vermindering van de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid tot 
stand gebracht indien de betrokkene tijdens de arbeidsongeschiktheid een 
beroepsactiviteit uitoefent en derhalve een beroepsinkomen heeft. 
 
Het Nationaal Intermutualistisch College en de verzekeringsinstellingen dienen 
bijgevolg te kunnen nagaan of de betrokkene tijdens zijn periode van 
arbeidsongeschiktheid al dan niet is overgegaan tot het (deeltijds) hervatten van een 
beroepsactiviteit – bijvoorbeeld door een benoeming tot statutair ambtenaar – zonder 
toestemming van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling. 

 
4.2. Voorts bepaalt artikel 103, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, dat de 
werknemer geen aanspraak heeft op uitkeringen voor de periode waarvoor hij recht 
heeft op loon. 

 
 Het Nationaal Intermutualistisch College en de verzekeringsinstellingen dienen op de 

hoogte te zijn van de activiteiten als statutair ambtenaar, vermits die aanleiding geven 
tot het ontvangen van een loon. Zij dienen aldus in staat te zijn om voor elke 
werknemer die in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid is ingeschreven als “persoon met dossier arbeidsongeschiktheid” de nodige 
persoonsgegevens uit de gegevensbank met betrekking tot de RSZ- en RSZPPO-
aangiftes te raadplegen, ongeacht het statuut van de werknemer (arbeider, bediende of 
statutair ambtenaar). 

 
4.3. Ten slotte voorziet artikel 205, § 1, 6°, van het hogervermelde koninklijk besluit van 3 

juli 1996 dat van de wachttijd is vrijgesteld, wat betreft het recht op 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de uitkering voor begrafeniskosten, de persoon 
die, binnen het tijdvak van dertig dagen volgend op de datum waarop zijn vrijwillig 
ontslag als vastbenoemd ambtenaar ingaat, de hoedanigheid van gerechtigde verkrijgt, 
voorzover hij voor een ononderbroken periode van minstens zes maanden 
tewerkgesteld is geweest als vastbenoemd ambtenaar; indien hij voor een periode van 
minder dan zes maanden tewerkgesteld is geweest in die hoedanigheid, wordt dat 
tijdvak gelijkgesteld met een tijdvak dat in aanmerking wordt genomen voor de 
berekening van de wachttijd. 

 
Ook voor de toepassing van deze bepaling dienen het Nationaal Intermutualistisch 
College en de verzekeringsinstellingen te beschikken over de nodige 
persoonsgegevens. 
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5.1. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de toepassing van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, en haar uitvoeringsbesluit van 3 juli 1996. 

 
5.2. De meegedeelde persoonsgegevens lijken, uitgaande van voormeld doeleinde, ter zake 

dienend en niet overmatig. 
 

Het Nationaal Intermutualistisch College en de verzekeringsinstellingen dienen te kunnen 
beschikken over loon- en arbeidstijdgegevens aangaande vastbenoemde ambtenaren, net 
zoals ze nu reeds kunnen beschikken over dergelijke gegevens aangaande arbeiders en 
bedienden. 

 
De in de gegevensbank met betrekking tot de RSZ- en RSZPPO-aangiftes opgenomen 
identificatiegegevens over de werknemer en zijn werkgever geven de eerste aanduiding van 
het feit dat betrokkene tewerkgesteld is tijdens de periode van zijn arbeidsongeschiktheid. 

 
De gedetailleerde persoonsgegevens aangaande de tewerkstelling en de bezoldiging stellen 
het Nationaal Intermutualistisch College en de verzekeringsinstellingen in staat om de 
vermindering van de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid te berekenen, de geldende 
cumulatieregeling toe te passen en de wachttijd inzake het recht op een uitkering wegens 
arbeidsongeschiktheid te bepalen. 

 
6.  De raadpleging dan wel mededeling van persoonsgegevens zal louter betrekking hebben 

op sociaal verzekerden over wie het Nationaal Intermutualistisch College en de 
verzekeringsinstellingen uitdrukkelijk aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
hebben laten weten dat zij bij hen gekend zijn als “persoon met dossier 
arbeidsongeschiktheid”, door middel van een zogenaamde “integratie” in het 
verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig 
artikel 6 van de wet van 15 januari 1990. 

 
Bijgevolg wordt gewaarborgd dat de betrokken instellingen van sociale zekerheid enkel 
mededeling bekomen van persoonsgegevens over sociaal verzekerden die uitdrukkelijk bij 
hen gekend zijn en dan nog met een welbepaalde hoedanigheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om deze redenen,  
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verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de machtiging aan het Nationaal 
Intermutualistisch College en de verzekeringsinstellingen om aan de hand van de elektronische 
berichten A820-L en A820-M mededeling te bekomen van persoonsgegevens uit de 
gegevensbank met betrekking tot de RSZ- en RSZPPO-aangiftes aangaande sociaal verzekerden 
in arbeidsongeschiktheid, ongeacht hun statuut (arbeider, bediende of statutair ambtenaar). 
 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


