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

SCSZ/14/188

ADVIES NR 14/42 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN
HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER
ZELFSTANDIGEN M.B.T. HET VERKRIJGEN VAN EEN MINISTERIËLE
ERKENNING VAN HET ELEKTRONISCH ARCHIVERINGSSYSTEEM IN
TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 NOVEMBER 1995
BETREFFENDE DE BEWIJSWAARDE, TER ZAKE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
DER ZELFSTANDIGEN, VAN DE DOOR DE ADMINISTRATIE EN MEEWERKENDE
INSTELLINGEN GEBRUIKTE INFORMATIEGEGEVENS INZAKE DE SOCIALE
ZEKERHEID DER ZELFSTANDIGEN
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, tweede lid;
Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen van
17 september 2014;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 oktober 2014;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) heeft op 17
september 2014 een aanvraag tot advies ingediend bij het Sectoraal Comité van de Sociale
Zekerheid.
Deze aanvraag heeft tot doel het Sectoraal Comité te informeren over de uitbreiding van het
aantal applicaties die het huidige digitaliseringssysteem gebruiken (dat reeds ministeriële
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erkenning heeft verkregen) en het advies te vragen over de noodzaak om een volledig
nieuw dossier te moeten indienen als gevolg van de beslissing van het RSVZ om een aantal
technische modificaties door te voeren in het bestaande e-archiveringssysteem.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.

Er dient te worden benadrukt dat het RSVZ reeds ministeriële erkenning heeft verkregen
voor het huidig digitaliserings- en e-archiveringssysteem (zie het advies SCSZ N° 13/77
van 03/09/2013 en het advies SCSZ N° 09/23 van 6 oktober 2009). Het onderhavig dossier
wordt ter advies voorgelegd in het kader van "applicatieve uitbreidingen", namelijk een
toevoeging van de applicaties PEN, P2P, CNH/SOV, ARV, CNH/TIZ en van een aantal
technische evoluties van de architectuur. De doorgevoerde technische veranderingen
hebben evenwel geen wijzigingen tot gevolg in de globale architectuur, in de functionaliteit
van de gebruikte software en in de processen die reeds ministeriële erkenning hebben
bekomen. De applicatieve uitbreidingen hebben geen enkele technologische of procedurele
wijziging in het huidige e-digitaliseringssysteem als gevolg.
De technische modificaties worden in detail beschreven in het aanvraagdossier. De dienst
Informatieveiligheid van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid besluit na onderzoek dat
deze modificaties geen impact hebben op het conformiteitsniveau met de technische
voorwaarden van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 november 1995.
Gelet op het voorgaande en voornamelijk het feit dat er geen significante wijzigingen in de
procedures werden doorgevoerd, blijven de bevindingen zoals vermeld in het advies SCSZ
N° 13/77 van 3 september 2013 onveranderd van toepassing. Onderhavige aanvraag wordt
beschouwd als een officiële aanvraag tot het verkrijgen van ministeriële erkenning en het
RSVZ dient dus bijgevolg geen volledig nieuw dossier meer in te dienen. Het Sectoraal
Comité zal de wijzigingen aan het initieel dossier van het RSVZ registreren en bewaren.
Het advies van het Sectoraal Comité dient te worden overgemaakt aan de bevoegde
minister.
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Om deze redenen, verleent
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
een positief advies. Het door het RSVZ ingediende dossier blijkt te voldoen aan de technische
voorwaarden van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 november 1995.

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).

