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SCSZ/05/119 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/043 VAN 10 OKTOBER 2005 M.B.T. DE MEDEDELING, 
DOOR HET FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN AAN HET RIJKSINSTITUUT 
VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, VAN 
PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE WERKNEEMSTERS DIE OMWILLE 
VAN ZWANGERSCHAP WERDEN VERWIJDERD UIT HET ARBEIDSMILIEU 
 
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 het RIZIV van 2 augustus 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 29 augustus 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  
 
1.1. Overeenkomstig de artikelen 42, 43 en 43bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971 

dient de werkgever maatregelen te nemen om de blootstelling van zwangere of bevallen 
werkneemsters aan bepaalde risico’s te vermijden. Artikel 114bis van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt dat het tijdvak tijdens hetwelk de zwangere of 
bevallen werkneemster een dergelijke maatregel geniet, wordt beschouwd als een 
tijdvak van moederschapsbescherming. 

 
De werkneemster die in het kader van de maatregelen inzake 
moederschapsbescherming door de werkgever uit haar functie wordt verwijderd, kan 
volgens artikel 37, § 2, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, van een tussenkomst van het Fonds voor 
de Beroepsziekten genieten indien het risico waaraan ze wordt blootgesteld opgenomen 
is in de lijst van de erkende beroepsziekten (zie het koninklijk besluit van 28 maart 
1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot 
schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het 
beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen).  

 
In voorkomend geval kan de betrokken verzekeringsinstelling de door haar betaalde 
uitkering in het kader van de werkverwijdering uit het arbeidsmilieu terugvorderen van 
het Fonds voor de Beroepsziekten. Ingevolge artikel 103 van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994, heeft een werknemer immers geen aanspraak op uitkeringen voor de 
periode waarvoor hij een vergoeding ontvangt die hem is gewaarborgd door een 
Belgische of buitenlandse wet, wegens tijdelijke of definitieve stopzetting van zijn 
gewone beroepsactiviteit, die schadelijk is of dreigt te worden voor zijn gezondheid.  
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Voor de terugvordering van de door haar uitbetaalde uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid treedt de betrokken verzekeringsinstelling in de plaats van de 
rechthebbende. 

 
1.2. De voorschotten die aldus door de verzekeringsinstellingen worden betaald, worden 

opgenomen in de uitgaven van de uitkeringsverzekering. Op het ogenblik van de 
terugbetaling door het Fonds voor de Beroepsziekten worden zij echter in mindering 
gebracht op deze uitgaven. 

 
In de rekeningen van de uitkeringsverzekering wordt uiteindelijk enkel melding 
gemaakt van de uitgaven in het kader van de werkverwijdering uit het arbeidsmilieu die 
niet door het Fonds voor de Beroepsziekten worden erkend (en derhalve ook niet door 
deze laatste instelling van sociale zekerheid worden terugbetaald). 
 

2. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering wenst vanwege het Fonds 
voor de Beroepsziekten een overzicht te bekomen van de gevallen waarin sprake is van 
een verwijdering uit het arbeidsmilieu wegens zwangerschap, om een efficiënte 
controle te kunnen uitoefenen op de uitgaven die door de verzekeringsinstellingen 
worden ingediend. 
 
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering zou meer bepaald een 
vergelijking verrichten tussen enerzijds de door het Fonds voor de Beroepsziekten 
overgemaakte persoonsgegevens en anderzijds de door de verzekeringsinstellingen 
overgemaakte persoonsgegevens. Zo zou kunnen worden nagegaan of de door het 
Fonds voor de Beroepsziekten terugbetaalde bedragen wel degelijk binnen een 
redelijke termijn door de verzekeringsinstellingen worden verrekend (en niet 
verkeerdelijk bij de uitgaven worden ondergebracht). 
 
De mededeling, die kadert in de controle-opdracht van het Rijksinstituut voor Ziekte- 
en Invaliditeitsverzekering, zou tevens tot voordeel hebben dat voortaan een duidelijk 
beeld zou kunnen worden gegeven van alle verwijderingen uit het arbeidsmilieu 
wegens zwangerschap, ongeacht of deze al dan niet ten laste van de 
uitkeringsverzekering vallen. 

 
3. De mededeling door het Fonds voor de Beroepsziekten aan het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering zou betrekking hebben op volgende 
persoonsgegevens betreffende de gevallen van verwijdering uit het arbeidsmilieu 
wegens zwangerschap: het INSZ van de betrokkene, de datum waarop de aanvraag 
werd ingediend bij het Fonds voor de Beroepsziekten, de begin- en einddatum van de 
werkverwijdering waarvoor het Fonds voor de Beroepsziekten tussenkomt, het 
percentage van de werkverwijdering, het door het Fonds voor de Beroepsziekten aan de 
verzekeringsinstelling betaalde bedrag en de datum waarop de betaling plaatsvond. 

 
De mededeling zou per kwartaal worden verricht. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering wenst echter tevens te kunnen beschikken over de betrokken 
persoonsgegevens uit het verleden, meer bepaald voor de jaren 2002, 2003, 2004 en 
2005. 
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4. De mededeling van persoonsgegevens zou geschieden met 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 de Sociale 
Zekerheid. 

 
 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou een dubbele integratiecontrole 

uitvoeren, met andere woorden nagaan of zowel de verzender van het elektronisch 
bericht (het Fonds voor de Beroepsziekten) als de bestemmeling van het elektronisch 
bericht (het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) wel degelijk een 
dossier aangaande de betrokkene beheren. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale 

zekerheid 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 
voorafgaande machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid vergt. 

 
6.1. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de controle van het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering op de uitgaven die worden 
verricht in het raam van de uitkeringsverzekering, binnen het kader en voor het 
doeleinde die beschreven zijn onder 1.2. 

 
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering kan wettig beschikken over 
een overzicht van de gevallen waarin een werkneemster wegens zwangerschap uit het 
arbeidsmilieu werd verwijderd en de gevolgen die het Fonds voor de Beroepsziekten 
daaraan heeft verbonden. 

 
Indien een verzekeringsinstelling bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering een uitgave aangeeft met betrekking tot een uitkering in het 
kader van de werkverwijdering uit het arbeidsmilieu dient laatstgenoemde instelling 
van sociale zekerheid immers in staat te zijn om het gerechtvaardigd karakter van de 
uitgave na te gaan, dat wil zeggen om te onderzoeken of de uitgave niet reeds ten laste 
van het Fonds voor de Beroepsziekten werd genomen en dus verkeerdelijk door de 
verzekeringsinstelling werd aangegeven als een uitgave ten laste van de 
uitkeringsverzekering. 

 
6.2. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van hogervermeld doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. 
 

Door de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt 
gegarandeerd dat de mededeling enkel betrekking heeft op personen die zowel door het 
Fonds voor de Beroepsziekten als door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering gekend zijn, telkens met de respectieve geëigende 
hoedanigheidscode. 
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Om deze redenen,  
 
verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de machtiging aan het Fonds voor 
Beroepsziekten om de onder 3 vermelde persoonsgegevens, onder de voormelde 
voorwaarden en binnen voormelde grenzen, mee te delen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- 
en Invaliditeitsverzekering, met het oog op de controle door laatstgenoemde op de uitgaven 
die worden verricht in het kader van de uitkeringsverzekering. 
 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


