
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/17/097 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/063 VAN 2 SEPTEMBER 2014, GEWIJZIGD OP 6 

JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

ARBEIDSVOORZIENING AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE 

VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ) EN ZIJN SECUNDAIRE 

NETWERK VIA DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID MET 

HET OOG OP DE BEPALING EN DE CONTROLE VAN DE 

VERPLICHTINGEN VAN ZELFSTANDIGEN 
 

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 aanvragen van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen (RSVZ) van 4 juli 2014 en 25 april 2017; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 14 juli 2014 

en 8 mei 2017; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. In het kader van hun opdrachten staan het Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de leden van zijn secundaire netwerk1 

in voor het bepalen en het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen ten 

                                                 
1  Het secundaire netwerk van het RSVZ omvat de Directie-generaal Zelfstandigen van de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid en de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. 
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opzichte van hun sociaal statuut, hun inkohiering, de invorderbaarheid van hun 

sociale bijdragen en de betaling van hun sociale uitkeringen2. 

 

2. Het RSVZ en de leden van zijn secundaire netwerk zijn in het bijzonder belast met 

de volgende taken: 

 

- het vaststellen van de verzekeringsplicht van zelfstandigen; 

- het bepalen van het statuut van de meewerkende echtgenoot; 

- geschillen omtrent de verzekeringsplicht en de ambtshalve aansluiting bij de 

Nationale Hulpkas van het RSVZ; 

- de toekenning van de sociale verzekering in geval van faillissement of 

gedwongen stopzetting; 

- de beoordeling van de solvabiliteit/de staat van behoefte; 

- de strijd tegen sociale fraude; 

- de controle van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen door de 

Directie-generaal Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst Sociale 

Zekerheid. 

 

3. De algemene doelstelling van deze aanvraag is er dus op gericht om de meeste 

aanvragen op papier af te schaffen die momenteel bij de RVA ingediend worden, 

om deze dossiers sneller te verwerken dankzij de automatisering van de 

uitwisselingen van persoonsgegevens, om de mogelijkheden van dossiercontrole te 

verbeteren, voornamelijk bij geschillen en om aanzienlijke hoeveelheden gegevens 

te kruisen om eventuele fraudeurs op te sporen. 

 

Vaststelling van de verzekeringsplicht van zelfstandigen: bepaling van de 

bijdragereeks 

 

4. De bepaling van de bijdragereeks, of de categorie van de onderworpene, in de 

databank die bijgehouden wordt door het RSVZ (het Algemeen Repertorium van de 

Zelfstandige Arbeiders of kortweg ARZA), stelt het recht vast op sociale 

uitkeringen, alsook de bijdrageregeling van de zelfstandige. Aldus wordt bij het 

sociaal statuut van zelfstandigen een onderscheid gemaakt tussen een zelfstandige 

in hoofdberoep en een zelfstandige in bijberoep. De bijdragen van een zelfstandige 

in bijberoep openen geen enkel recht in de zelfstandigenregeling, maar dienen voor 

de financiering van het sociaal statuut. 

 

5. De categorie onderworpene wordt op verschillende tijdstippen gecontroleerd tijdens 

de loopbaan van een zelfstandige: enerzijds, bij de aanvraag tot aansluiting door het 

sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, bij de vaststelling of de regularisatie 

van de verzekeringsplicht door het RSVZ of op elk ander tijdstip wanneer een 

                                                 
2  Zie het koninklijk besluit n° 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, 

aangevuld en gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 74 van 10 november 1967 en bij de wet van 21 

december 1970, en het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in 

uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der 

zelfstandigen. 
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bijzondere gebeurtenis de voormelde categorie wijzigt, en anderzijds, tijdens de 

jaarlijkse controle van zelfstandigen in bijberoep en daarmee gelijkgestelden, met 

toepassing van artikel 37 van het koninklijk besluit van 19 december 1967. 

 

6. Het eerste type controle wordt uitgevoerd via een aanvraag voor de mededeling van 

gegevens aan de sector van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of van 

attesten die de betrokkene verschaft, terwijl het tweede soort controle wordt 

uitgevoerd via de controle op gegevens die afkomstig zijn van de DmfA 

("déclaration multifonctionelle – multifunctionele aangifte"), van het ARZA en van 

het Kadaster van de kinderbijslag dat bijgehouden wordt door FAMIFED, het 

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag3. 

 

Bepaling van de categorie van de onderworpene in bijberoep 

 

7. Het RSVZ en de leden van zijn secundaire netwerk hebben dus gegevens nodig uit 

de sector van de RVA om de categorie onderworpene in bijberoep te kunnen 

bepalen, aangezien werklozen tevens in bijberoep onderworpen kunnen zijn aan het 

sociaal statuut van zelfstandigen4, of ze nu een werkloosheidsuitkering ontvangen 

of de rechten op een overlevings- en of invaliditeitspensioen behouden, 

overeenkomstig een wettelijke pensioenregeling. 

 

8. Een aantal niet statutaire onderwijzers kunnen eveneens onder bepaalde 

voorwaarden het zelfstandigenstatuut in bijberoep genieten tijdens schoolvakanties. 

Het RSVZ heeft echter informatie nodig van de sector van de RVA met betrekking 

tot hun situatie tijdens de zomermaanden om te kunnen beslissen over hun 

bijdragereeks. 

 

Sanctie/ uitsluiting van de werkloosheid en categorie onderworpene 

 

9. Indien een persoon een sanctie krijgt van de RVA, kan hij zijn zelfstandigenstatuut 

in bijberoep verliezen gedurende de periode van terugvordering van de 

werkloosheidsuitkering5.  

 

10. Wanneer er een periode van uitsluiting is zonder terugvordering door de RVA, is 

het RSVZ ertoe gehouden om na te gaan of de persoon een werkloosheidsuitkering 

ontvangen heeft die op 1 januari van het betrokken jaar gelijk is aan het bedrag van 

het minimumpension van een alleenstaande zelfstandige op dezelfde datum. Anders 

verliest de betrokkene zijn zelfstandigenstatuut in bijberoep. De werknemers die 

brugpensioen ontvangen, vallen onder dezelfde berekeningsformule. 

 

11. De gegevens van de sector van de RVA zijn nodig om deze verschillende 

parameters te controleren. 

 

                                                 
3  Voordien de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). 
4  Zie artikel 36 van het voormelde koninklijk besluit van 19 december 1967. 
5  Zie artikel 36, §1, van het voormelde koninklijk besluit van 19 december 1967. 
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Recht op een loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) en categorie onderworpene 

 

12. De zelfstandige sector moet de cumulatie van de zelfstandige activiteit met een 

uitkering voor loopbaanonderbreking/tijdskrediet controleren en heeft hiervoor 

gegevens van de sector van de RVA nodig.  

 

13. Het recht op loopbaanonderbreking of op tijdskrediet heeft immers gevolgen voor 

de verzekeringsplicht in het sociaal statuut der zelfstandigen naargelang de 

regelgeving krachtens dewelke dit recht wordt toegekend. De zelfstandige activiteit 

wordt beschouwd als een bijberoep, als de betrokkene zijn pensioenrechten behoudt 

in het stelsel van werknemers of van ambtenaren.  

 

14. Wat de loopbaanonderbreking van statutaire ambtenaren betreft, wordt de 

zelfstandige activiteit beschouwd als een bijberoep als de periode van onderbreking 

gevalideerd wordt voor het pensioen. De validatie is gratis in het eerste jaar en kan 

verlengd worden, als er een kind is van jonger dan zes of voor een thematisch 

verlof. In de overige gevallen wordt de persoon beschouwd als een zelfstandige in 

hoofdberoep. 

 

15. Wat de loopbaanonderbreking van contractuele ambtenaren betreft, wordt de 

zelfstandige activiteit beschouwd als een bijberoep, indien de betrokkene een 

uitkering voor loopbaanonderbreking ontvangt6. Het recht op deze uitkering is 

echter beperkt in de tijd in geval van een zelfstandige activiteit, want de uitkering 

kan slechts gedurende een jaar gecumuleerd worden met de uitoefening van een 

zelfstandige activiteit. Als de loopbaanonderbreking wordt voortgezet zonder recht 

op een loopbaanonderbreking, wordt de verzekeringsplicht in het sociaal statuut der 

zelfstandigen in hoofdberoep 

 

16. Wat het tijdskrediet voor werknemers betreft, is de cumulatie van een uitkering 

voor tijdskrediet met de uitoefening van een zelfstandige activiteit verboden, 

behalve als de zelfstandige activiteit reeds uitgevoerd werd gedurende twaalf 

maanden vóór de aanvraag en voor zover het gaat om een volledige schorsing van 

een voltijdse of deeltijdse betrekking. In dat geval wordt de uitkering gedurende 

een jaar toegekend en kan de verzekeringsplicht van de zelfstandige in principe 

behouden worden in bijberoep. Als de betrokkene zijn zelfstandige activiteit 

voortzet en geen uitkering meer ontvangt, wordt hij zelfstandige in hoofdberoep. 

 

Zelfstandige activiteit die gelijkgesteld wordt met een bijkomende activiteit 

 

17. De houders van afgeleide rechten, studenten en bepaalde politici die sociale 

bijdragen in hoofdberoep verschuldigd zijn, kunnen echter vragen om gelijkgesteld 

te worden met personen die hun beroep in bijberoep uitoefenen, als hun referte-

inkomen een bepaald grensbedrag niet overschrijdt7. Voor de houders van afgeleide 

                                                 
6  De uitkering voor loopbaanonderbreking is een forfaitaire uitkering die de RVA toekent en die dient 

om het loonverlies te verzachten. 
7  Zie artikel 37, §1, a), van het voormelde koninklijk besluit van 19 december 1967. 
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rechten zijn er niet alleen gegevens van de sector van de RVA betreffende de 

houder noodzakelijk, maar tevens betreffende diens echtgenoot. 

 

18. Voor deze taak moeten het RSVZ en de sociale verzekeringsfondsen dus bepalen of 

de persoon gedurende een bepaalde periode tewerkgesteld was, werkloos, ziek of 

anders en pensioenrechten behouden heeft. Hiertoe raadpleegt het RSVZ 

momenteel de DmfA en de DIMONA vooraleer het zich wendt tot de sector van de 

RVA voor ontbrekende informatie.  

 

Bepaling van het statuut van de meewerkende echtgenoot 

 

19. Het sociaal statuut der zelfstandigen voorziet in een bijzonder statuut voor personen 

die hun zelfstandige echtgenoot helpen. Dit statuut stemt overeen met de persoon 

die geen eigen sociaal statuut heeft en ofwel getrouwd is, ofwel samenwoont (via 

een verklaring van wettelijke samenwoonst) met een zelfstandige. Die persoon 

wordt dan verondersteld de hoedanigheid van meewerkende echtgenoot te hebben 

die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen, volgens artikel 7bis 

van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het 

sociaal statuut der zelfstandigen.  

 

20. Als een persoon aldus persoonlijke rechten opent in het kader van de sociale 

zekerheid als nog actieve werknemer, ambtenaar of zelfstandige of als 

rechthebbende op een vervangingsinkomen, is die persoon niet onderworpen aan 

het stelsel van de meewerkende echtgenoot. Vandaar de noodzaak voor het RSVZ 

om een aantal gegevens te controlen bij de sector van de RVA. 

 

Geschillen omtrent de verzekeringsplicht 

 

21. Dezelfde regels als voor het bepalen van het sociaal statuut van de zelfstandige zijn 

hier van toepassing. De behoeften van het RSVZ en de leden van zijn secundaire 

netwerk zijn identiek aan de hierboven beschreven behoeften. 

 

Toekenning van de sociale verzekering in geval van faillissement of gedwongen 

stopzetting 

 

22. Het koninklijk besluit van 18 november 1966 voert een sociale verzekering in ten 

gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde 

situaties of gedwongen stopzetting. Dankzij deze sociale verzekering kunnen de 

betrokken zelfstandigen rechten openen inzake de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen en inzake gezinsbijslagen gedurende een 

periode van maximaal vier kwartalen en zo gedurende maximaal 12 maanden een 

geldsom uitbetaald krijgen. 

 

23. Het recht op een werkloosheidsuitkering sluit automatisch het recht op deze 

verzekering uit. Immers, voor de toekenning van een verzekeringsuitkering in geval 
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van faillissement, volstaat het om te voldoen aan de voorwaarden om toegelaten te 

worden tot het stelsel van werkloosheid om geen verzekeringsuitkering te genieten. 

 

24. Een negatieve beslissing vanwege de RVA kan echter leiden tot de toekenning van 

de faillissementsverzekering. De kennis van deze administratieve beslissingen en 

de verantwoording ervan kan dus bepalend zijn voor de toekenning van deze 

verzekering. 

 

Beoordeling van de solvabiliteit/de staat van behoefte 

 

25. Het vervangingsinkomen van de sector van de RVA maakt deel uit van de 

elementen die in aanmerking worden genomen door het RSVZ en de instellingen 

van zijn secundaire netwerk om de financiële situatie van de betrokkenen te 

evalueren. Door deze gegevens kan er vermeden worden dat de dienst Inspectie van 

het RSVZ het onderzoek moet voeren en kan er sneller een beslissing worden 

genomen. 

 

26. De vaststelling van solvabiliteit (of insolvabiliteit) gebeurt in een aantal procedures 

waarbij de bestemmelingen van de stroom van de sector van de RVA betrokken 

zijn: 

- de toekenning van een vrijstelling van sociale bijdragen; 

- de toekenning van een verzaking van verhogingen (op sociale bijdragen van 

zelfstandigen of op de jaarlijkse vennootschapsbijdrage in geval van hoofdelijke 

aansprakelijkheid); 

- het afzien van de ingebrekestelling vóór de ambtshalve aansluiting bij de 

Nationale Hulpkas; 

- het afzien van de terugvordering van niet-verschuldigde sociale uitkeringen 

(sociale verzekering in geval van faillissement of gezinsbijslag); 

- onderzoeken naar de oninvorderbaarheid van sociale bijdragen; 

- administratieve boetes. 

 

Toekenning van een vrijstelling van verschuldigde sociale bijdragen 

 

27. In artikel 22 van het voormelde koninklijk besluit nr. 38 wordt er een Commissie 

voor vrijstelling van bijdragen opgericht bij de Directie-generaal Zelfstandigen van 

de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Deze Commissie is ermee belast te 

beslissen over de aanvragen tot volledige of gedeeltelijke vrijstelling van bijdragen 

die ingediend werden door zelfstandigen die menen dat zij zich in staat van 

behoefte bevinden of in een toestand die de staat van behoefte benadert. 

 

28. In artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38 wordt tevens verduidelijkt dat, om 

hun staat van behoefte te beoordelen, de Commissie inzonderheid rekening houdt 

met de inkomsten en lasten van de personen die deel uitmaken van hun gezin, tenzij 

met betrekking tot deze personen wordt bewezen dat ze niets te maken hebben met 

de zelfstandige activiteit van de betrokken zelfstandigen en die bovendien niet de 
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rechtsplicht hebben om die zelfstandigen te helpen of van levensmiddelen te 

voorzien. 

 

29. De beslissing die de Commissie voor vrijstelling van bijdragen neemt, wordt 

meegedeeld aan het RSVZ en aan het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen 

van de betrokkene. Ze wordt tevens geregistreerd in het ARZA. Een ambtshalve 

herzieningsprocedure wordt binnenkort ingevoerd waarbij de gegevens zullen 

worden bijgehouden tot de eventuele intrekking van de vrijstelling die ongeveer 

twee jaar na de beslissing van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen kan 

uitgevoerd worden. 

 

Toekenning van een verzaking van verhogingen op verschuldigde sociale bijdragen 

 

30. Het RSVZ beslist over de aanvragen tot verzaking van verhogingen of 

verwijlintresten op de bijdragen aan het sociaal statuut die de zelfstandige of diens 

hoofdelijk aansprakelijke kan indienen via het sociaal verzekeringsfonds. 

 

31. Het RSVZ kan geheel of gedeeltelijk verzaken aan de betaling van verhogingen in 

geval van overmacht, in behartigenswaardige gevallen of wanneer de schuldenaar, 

ter wille van de speciale aard van de uitgeoefende bezigheid, zich te goeder trouw 

kon beschouwen als niet onderworpen. Voor behartigenswaardige gevallen dient 

vaak de solvabiliteit van het gezin onderzocht te worden. 

 

32. Wat de vennootschappen betreft, zij betalen jaarlijks aan hun sociaal 

verzekeringsfonds een forfaitaire bijdrage die geen enkel recht opent, maar die 

dient voor de financiering van het sociaal statuut. Wanneer vennootschappen hun 

bijdrage laattijdig betalen, worden verhogingen aangerekend voor de betaling 

waarvoor alle actieve vennoten, bestuurders of zaakvoerders hoofdelijk 

aansprakelijk zijn. Deze laatsten kunnen een aanvraag tot opheffing van de 

verhogingen indienen. 

 

33. Het RSVZ kan een gehele of gedeeltelijke verzaking van de verhogingen 

toekennen, wanneer de schuldenaar een geval van overmacht kan aantonen of zich 

in een behartigenswaardige situatie bevindt. De Dienst Vennootschappen van het 

RSVZ beslist over de documenten die verstuurd worden door de sociale 

verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en kan in bepaalde gevallen aan de dienst 

Inspectie vragen om een solvabiliteitsonderzoek uit te voeren betreffende de 

hoofdelijk aansprakelijken voor de bijdragen. 

 

Afzien van de ambtshalve aansluiting 

 

34. Het RSVZ mag afzien van de ingebrekestelling vóór de ambtshalve aansluiting bij 

de Nationale Hulpkas, indien alle voorwaarden uit artikel 9, derde lid, van het 

voormelde koninklijk besluit van 19 december 1967 vervuld zijn, namelijk: De 

betrokkene oefent geen zelfstandige beroepsactiviteit meer uit op het ogenblik 

waarop de onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen wordt vastgesteld, 
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op grond van een onderzoek van de dienst Inspectie van het RSVZ kan 

redelijkerwijze worden aangenomen dat de betrokkene volledig insolvabel is en er 

is geen hoofdelijk aansprakelijke persoon voor de betaling van de sociale bijdragen. 

 

35. Deze procedure is steeds gebaseerd op het solvabiliteitsonderzoek van de dienst 

Inspectie van het RSVZ. 

 

Afzien van de terugvordering van niet-verschuldigde sociale uitkeringen 

 

36. In geval van insolvabiliteit, kan het RSVZ afzien van de terugvordering van niet-

verschuldigde sociale uitkeringen, onder meer de sociale verzekering in geval van 

faillissement of de gezinsbijslag.  

 

Afzien van de invordering van sociale bijdragen (verklaring van 

oninvorderbaarheid) 

 

37. De sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen hebben de opdrachten en het 

wettelijke monopolie van het beroep voor het gerecht inzake sociale bijdragen en 

de invordering van deze bijdragen. De bekentenis van de zelfstandigen of de 

vennootschappen zelf, ofwel inertie geven hierbij de doorslag. In bepaalde gevallen 

kunnen de sociale verzekeringsfondsen afzien van gerechtelijke vervolging ten laste 

van hun aangesloten leden door de schulden oninvorderbaar te verklaren wanneer 

de insolvabiliteit van het lid vastgesteld wordt.  

 

38. Deze verklaring van oninvorderbaarheid moet echter steeds gepaard gaan met een 

solvabiliteitsonderzoek dat ofwel door de dienst inspectie van het RSVZ uitgevoerd 

wordt, ofwel door het sociaal verzekeringsfonds zelf. Dit onderzoek bestaat erin de 

financiële, sociale en vermogensrechtelijke situatie van de aangeslotene te 

onderzoeken om diens staat van solvabiliteit te beoordelen. Hiertoe wordt aldus het 

door de sector van de RVA betaalde vervangingsinkomen in rekening genomen. 

 

39. De solvabiliteitssituatie wordt om de vijf jaar herzien, telkens als de 

verjaringstermijn onderbroken wordt. De schuldvordering kan hervat worden, als 

de financiële situatie van de zelfstandige verbetert. 

 

40. De sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen moeten steeds een spoor 

bijhouden van de gegevens op basis waarvan ze een beslissing tot 

oninvorderbaarheid genomen hebben om aan de voogdij-overheid te bewijzen dat 

het nodige werd gedaan voor de schuldvordering. 

 

Administratieve boetes 

 

41. In het kader van de strijd tegen sociale fraude, werd er een koepel 'sociale fraude' 

opgericht bij het RSVZ. Deze koepel en de betrokken interne diensten hebben als 

opdracht om inbreuken op te sporen en de strijd aan te binden tegen misbruik van 

het sociaal statuut. In het kader van zijn opdrachten is deze koepel belast met het 
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innen van administratieve boetes die opgelegd worden met toepassing van artikel 

17bis van het voormelde koninklijk besluit nr. 38. 

 

42. Wanneer er sprake is van verzachtende omstandigheden, kan het RSVZ een 

administratieve geldboete onder het wettelijk voorziene minimumbedrag opleggen. 

Zo kunnen ook, in geval van beroep tegen de beslissing van de bevoegde 

ambtenaar, de arbeidsgerechten, wanneer verzachtende omstandigheden aanwezig 

zijn, het bedrag van een opgelegde administratieve geldboete verminderen. 

 

43. In de reglementering wordt bovendien bepaald dat bepaalde sancties niet van 

toepassing zijn op de zelfstandigen die tegelijk een vervangingsinkomen ontvangen 

en die ten gevolge van deze belastende feiten tijdelijk het recht op dit 

vervangingsinkomen verliezen of om die reden aan een andere administratieve of 

strafrechtelijke sanctie onderworpen zijn. De stroom die afkomstig is van de sector 

van de RVA is dus nuttig om te oordelen over de toekenningsvoorwaarden of de 

geschiktheid om een procedure op te starten. 

 

Controle op de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere 

opdrachten van de Directie-generaal Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst 

Sociale Zekerheid 

 

44. Juridisch gezien oefent de minister van Middenstand, met de tussenkomst van de 

Directie-generaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, de 

administratieve voogdij over de sociale verzekeringsfondsen uit. 

 

45. De dienst Inspectie van de Directie-generaal Zelfstandigen voert deze controle uit 

op alle aspecten inzake het beheer van socialezekerheidsdossiers, zoals deze 

behandeld worden bij de verschillende sociale verzekeringsfondsen voor 

zelfstandigen. Deze taak omvat dus het valideren of niet valideren van bepaalde 

beslissingen, onder meer de gegrondheid van de inkohiering van sociale bijdragen, 

waartoe ook de controle op eventuele beslissingen tot oninvorderbaarheid behoort 

na de beoorderling van de insolvabiliteit van de zelfstandige. 

 

46. Het RSVZ en de overige actoren van de zelfstandigensector willen de 

persoonsgegevens van de RVA ook aanwenden om diverse uitkeringen toe te 

kennen en de nodige support te waarborgen. 

 

Uitkeringen 

 

47. De socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en de Nationale Hulpkas moeten 

de persoonsgegevens kunnen raadplegen in kader van de toekenning van diverse 

uitkeringen, bijvoorbeeld de uitkering voor mantelzorg. Zo kunnen zij nagaan of de 

voorwaarden voor het ontvangen van de uitkering wel degelijk voldaan zijn.  
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Support 

 

48. Ten slotte moet het RSVZ ook support bieden aan de verschillende actoren van de 

zelfstandigensector. Die taak heeft betrekking op het verlenen van verschillende 

vormen van ondersteuning in het kader van de informatieveiligheid, voor het 

beheren van de toepassingen voor de consultatie van persoonsgegevens, het 

verhelpen van technische problemen,… 

 

Gevraagde gegevens 

 

49. Het RSVZ heeft drie soorten gegevens nodig om aan zijn behoeften te voldoen in 

het kader van de bepaling van het sociaal statuut van de zelfstandige en meer 

bepaald zijn bijdragereeks en in het geval van personen die een zelfstandige 

activiteit uitoefenen die gelijkgesteld wordt aan een activiteit in bijberoep. 

- de betalingen per maand voor een betrokken jaar; 

- de goedgekeurde uitkeringen per dag en per maand (regeling 

werkloosheidsuitkering); 

- als een persoon een sanctie/uitsluiting opgelegd krijgt voor een bepaalde datum 

en de periode van terugvordering van onterecht ontvangen geldsommen door de 

RVA. 

 

50. Bovendien is de informatie met betrekking tot de loopbaanonderbreking of 

tijdskrediet- informatie die beheerd wordt door de werkloosheidssector- en in 

bepaalde gevallen ook gebruikt wordt om de bijdragereeks van de betrokkene te 

bepalen, de volgende: 

- volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet, met inbegrip 

van de betaalde uitkeringen. 

 

51. Om te onderzoeken of het geschikt is een faillissementsverzekering te betalen, moet 

het RSVZ kunnen bepalen of de persoon recht heeft op een werkloosheidsuitkering 

op de dag van het faillissement. Als de persoon altijd recht heeft op een 

werkloosheidsuitkering op het ogenblik van het faillissement, kan de RVA het 

RSVZ en de sociale verzekeringsfondsen hierover onmiddellijk inlichten, zodat 

deze een gepaste beslissing ter zake kunnen nemen. Indien de persoon geen 

werkloosheidsdossier heeft op het moment van het faillissement, kan deze er een 

openen bij de sector van de RVA. Na de analyse van het dossier, verschaft de sector 

van de RVA de informatie over de genomen beslissing aan het RSVZ en aan de 

sociale verzekeringsfondsen. 

 

52. Hieronder staat een exhaustieve lijst van persoonsgegevens die meegedeeld worden 

aan het RSVZ voor alle voormelde doeleinden: 

- het Rijksregisternummer van de betrokkene; 

- gegevens met betrekking tot de betaalde bedragen gedurende een bepaalde 

periode: de maand van betaling: het brutobedrag dat betaald werd door de 

betalingsinstelling, het door de RVA goedgekeurde bedrag, de aanduiding van 

de stand van zaken van het dossier bij de RVA; 
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- gegevens regeling werkloosheid: op basis van het kwartaal waarvoor de regeling 

wordt gevraagd, de maand waarin de werkloosheidsdagen vallen, de aanduiding 

van de kalenderdag waarop de verzekerde werkloos was, de aard van de 

werkloosheid, de baremale code die is samengesteld uit de cijfercode met 

betrekking tot de aard van de werkloosheid, de gezinssituatie en de 

uitkeringsperiode en de begindatum van geldigheid van de baremale code. 

- gegevens sanctie/uitsluiting: de datum waarvoor het recht op werkloosheid 

wordt gevraagd, het gegevensblok met betrekking tot de situatie waarvoor er een 

theoretisch recht erkend wordt (theoretisch dagbedrag, begindatum van het 

recht, aard van de werkloosheid, gezinssituatie, uitkeringsstelsel en cumulatie-

overeenkomst), het gegevensblok met betrekking tot de situatie waarvoor er 

geen enkel recht gekend is (begin- en einddatum van de sanctie, aantal weken 

sanctie, begindatum van de uitsluiting, code die verwijst naar het artikel van de 

wetgeving waarop gesteund werd om het recht op een uitkering te weigeren, 

code die verwijst naar het artikel van de wetgeving inzake werkloosheid op basis 

waarvan een persoon geen uitkering meer ontvangt of werd gesanctioneerd en de 

datum van de gebeurtenis); 

- gegevens voor de loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet: begin- en einddatum 

van de loopbaanonderbreking/tijdskrediet, code bijkomende activiteit, code 

loopbaanonderbreking/tijdskrediet, bedrag van de uitkering voor 

loopbaanonderbreking/tijdskrediet, soort onderbreking en de reden van de 

onderbreking. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

53. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor 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 de afdeling 

Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid vereist is. 

 

54. De medeling beoogt gerechtvaardigde doeleinden, namelijk het feit dat het 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de leden van zijn 

secundaire netwerk hun opdrachten kunnen verwezenlijken. 

 

55. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze betreffen enkel de personen 

waarvoor het RSVZ of zijn leden een dossier wensen aan te vullen om een 

geschikte beslissing te nemen i.v.m. de verwezenlijking van hun wettelijke 

opdrachten. 

 

56. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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57. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening worden gehouden 

met 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, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid 

 

een machtiging aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de voormelde gegevens 

mee te delen aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en 

aan de leden van zijn secundaire netwerk met het oog op het verwezenlijken van hun 

opdrachten. 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


