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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling «Sociale Zekerheid» 

 

 

 

SCSZ/14/051 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/025 VAN 1 APRIL 2014 MET BETREKKING TOT 

DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE GEWESTELIJKE 

DIENSTEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING AAN 

HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER 

ZELFSTANDIGEN VOOR DE CORRECTE EN EFFICIËNTE VASTSTELLING 

EN INVORDERING VAN DE TOEPASSELIJKE SOCIALE BIJDRAGEN 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen van 25 februari 2014; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 3 maart 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 

ontvangt momenteel met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid (KSZ) het elektronisch bericht A200 van de diverse gewestelijke 

diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, te weten de Vlaamse Dienst 

voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Office wallon de la 

formation professionnelle et de l’emploi (FOREM), het Brusselse ACTIRIS en het 

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG). 
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2. Met het elektronisch bericht A200 delen deze gewestelijke diensten voor 

arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding aan de kinderbijslagfondsen mee dat een 

jonge werkzoekende de voorwaarden vervult voor het behoud van het recht op 

gezinsbijslag. De jongeren die tijdens hun wachttijd ingeschreven zijn als 

werkzoekende blijven voor hun ouders het recht op gezinsbijslag openen. De 

kinderbijslagfondsen kunnen op basis van de ontvangen persoonsgegevens op een 

correcte wijze de gezinsbijslag betalen. 

 

3. Vermits het RSVZ instaat voor de toepassing van de regelgeving inzake 

gezinsbijslag ten behoeve van zelfstandigen, ontvangt het ook het elektronisch 

bericht A200, met name aangaande de sociaal verzekerden die bij hem gekend staan 

als “kind dat in de zelfstandigensector recht op gezinsbijslag geeft” 

(hoedanigheidscode 003). 

 

4. Het RSVZ, de socialeverzekeringskassen voor zelfstandigen en de directie-generaal 

Zelfstandigen van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid willen het 

elektronisch bericht A200 voortaan ook ontvangen voor een ander doeleinde, 

aangaande de sociaal verzekerden die zij kennen als “persoon met het sociaal 

statuut van zelfstandige” (hoedanigheidscode 002). 

 

5. Het elektronisch bericht A200 bevat de volgende persoonsgegevens: het 

identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene (in dit geval de 

zelfstandige), het nummer van het elektronisch bericht, de datum van de bepalende 

gebeurtenis (de datum van de inwerkingtreding van de inschrijving of de schrapping 

als werkzoekende), de aard van de bepalende gebeurtenis (inschrijving of 

schrapping als werkzoekende), de reden van de schrapping als werkzoekende 

(hervatting van de studies, waarschijnlijke tewerkstelling, andere reden) en de 

datum van inschrijving als werkzoekende (in geval van schrapping als 

werkzoekende). 

 

6. De zelfstandigensector zou deze persoonsgegevens aanwenden om na te gaan of een 

zelfstandigenactiviteit wordt uitgeoefend als hoofdberoep of als bijberoep. Een 

student kan onder bepaalde voorwaarden worden gelijkgesteld met een zelfstandige 

in bijberoep en moet dan slechts heel lage sociale bijdragen betalen. Wanneer een 

student zich inschrijft als werkzoekende is hij echter niet langer student in de zin 

van de regelgeving en kan hij ook niet langer van de gunstige gelijkstelling 

genieten. De zelfstandigensector moet zo spoedig mogelijk kennis krijgen van die 

statuutswijziging om de situatie van de betrokkene te regulariseren en om latere 

invorderingen van achterstallige sociale bijdragen te vermijden. 

 

7. De persoonsgegevens zijn aldus nodig voor een correcte en efficiënte vaststelling en 

invordering van de toepasselijke sociale bijdragen door het RSVZ en de 

socialeverzekeringskassen voor zelfstandigen. De directie-generaal Zelfstandigen 

van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid van zijn kant oefent een 

administratief toezicht uit. De dossierbeheerders zouden de persoonsgegevens 

gebruiken om geval per geval de juiste beslissingen te treffen. De persoonsgegevens 
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zouden eventueel tevens worden verwerkt in het geïnformatiseerd 

controleprogramma van het RSVZ. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

8. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens 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. 

 

9. De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding behoren 

immers tot het netwerk van de sociale zekerheid, met toepassing van het koninklijk 

besluit van 16 januari 2001 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid 

tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen 

en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, bij besluit van het beheerscomité van de KSZ, na advies van het 

sectoraal comité. 

 

10. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, meer bepaald de correcte en 

efficiënte vaststelling en invordering van de toepasselijke sociale bijdragen voor 

studenten met een zelfstandigenactiviteit. Overeenkomstig artikel 37 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 kunnen studenten onder bepaalde 

voorwaarden worden gelijkgesteld met onderworpenen die naast de bezigheid die 

aanleiding geeft tot de onderwerping aan het zelfstandigenstatuut gewoonlijk en 

hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefenen en aldus lagere sociale 

bijdragen verschuldigd zijn. De betrokken actoren van de sociale zekerheid moeten 

kunnen nagaan of sociaal verzekerden wel degelijk beantwoorden aan de 

voorwaarden voor een dergelijk verlaagd tarief inzake sociale bijdragen. Zij moeten 

in dit geval kunnen controleren of een persoon al dan niet nog het studentenstatuut 

heeft vermits de voordelige gelijkstelling niet meer wordt toegekend indien niet 

meer aan de gestelde voorwaarden is voldaan. De zelfstandigensector moet op de 

hoogte zijn van de statuutswijziging van de betrokkene om diens situatie te 

regulariseren en om invorderingen van achterstallige sociale bijdragen te 

voorkomen. 

 

11. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake 

dienend en niet overmatig. Ze blijven per betrokkene hoofdzakelijk beperkt tot de 

aard en de datum van de bepalende gebeurtenis (inschrijving of schrapping als 

werkzoekende) en, in geval van schrapping als werkzoekende, de reden daarvan. 

Deze persoonsgegevens zijn voor het RSVZ, de socialeverzekeringskassen voor 

zelfstandigen en de directie-generaal Zelfstandigen van de federale overheidsdienst 
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Sociale Zekerheid nodig om na te gaan of een zelfstandige al dan niet het statuut 

van student heeft. 

 

12. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 verloopt de mededeling 

met de tussenkomst van de KSZ. 

 

13. De mededeling dient voor het overige te verlopen met naleving van de bepalingen 

van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens en elke andere bepaling tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid 
 

de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding om de 

hogervermelde persoonsgegevens mee te delen aan het Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der Zelfstandigen, de socialeverzekeringskassen voor zelfstandigen en de 

directie-generaal Zelfstandigen van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, met 

het oog op de correcte en efficiënte vaststelling en invordering van de toepasselijke 

sociale bijdragen voor studenten met een zelfstandigenactiviteit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


