
 

1 

 

 
 

 

 
 

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

 

 

 

SCSZG/18/010 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/004 VAN 9 JANUARI 2018 OVER DE INTEGRATIE 

VAN DE HULP- EN VOORZORGSKAS VOOR ZEEVARENDEN (HVKZ) IN DE 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) EN DE HULPKAS VOOR 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (HZIV) 
 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder op artikel 15, § 1; 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 19 december 2017. 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Met toepassing van de wet van 17 december 2017 tot toewijzing van nieuwe 

inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het 

personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is de Hulp- 

en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) sinds 1 januari 2018 geïntegreerd in de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Hulpkas voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (HZIV). Zoals bij eerdere hervormingen van de openbare 

instellingen van sociale zekerheid moet ook in dit geval worden nagegaan welke 

gevolgen de integratie heeft voor de uitwisselingen van persoonsgegevens in het 

netwerk van de sociale zekerheid en de machtigingen die daartoe werden verleend 

door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid of het 

Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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2. De betrokken werkgroep heeft onderzocht wat er dient te geschieden met de huidige 

persoonsgegevensuitwisselingen waarbij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

(KSZ) tussenkomt. 

 

Bijzondere bijdrage. Voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid geldt 

een bijzondere bijdrage, ook ten aanzien van de zeevarenden. Jaarlijks maakt de 

HVKZ de lijst van de betrokkenen over aan de federale overheidsdienst Financiën, 

met de tussenkomst van de KSZ. Het elektronisch bericht zou in 2018 nog op de 

klassieke wijze worden verwerkt maar zou vanaf 2019 worden overgemaakt door de 

RSZ (voor loontrekkenden) en door de HZIV (voor uitkeringsgerechtigden). 

 

Identificatiepersoonsgegevens. De HVKZ heeft toegang tot de persoonsgegevens van 

het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters voor het vervullen van haar 

opdrachten. Hetzelfde geldt voor de RSZ en voor de HZIV, die aldus voortaan ook 

de identificatiepersoonsgegevens van het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters 

zouden aanwenden voor het uitvoeren van de opdrachten die ze van de HVKZ 

overnemen. 

 

3. Met het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

bedoeld in artikel 6 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, kunnen in het netwerk 

van de sociale zekerheid persoonsgegevens worden uitgewisseld volgens de 

beginselen van finaliteit en proportionaliteit. De betrokken actoren laten daarbij aan 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid uitdrukkelijk weten dat ze over een 

bepaalde persoon een dossier bijhouden, met een welbepaalde hoedanigheidscode, 

om dan persoonsgegevens over die persoon te kunnen meedelen of ontvangen. De 

sociaal verzekerden in kwestie zullen voortaan met een specifieke hoedanigheid in 

het verwijzingsrepertorium worden geïntegreerd door de instellingen van sociale 

zekerheid die de bevoegdheid van de HVKZ hebben overgenomen. 

 

4. Sinds 1 januari 2018 wordt de populatie van zeevarenden ook in de bestaande 

persoonsgegevensuitwisselingen inzake de DIMONA (onmiddellijke aangifte van 

tewerkstelling) en de DMFA (multifunctionele werkgeversaangifte) opgenomen. De 

indiensttredingen en de uitdiensttredingen van de zeevarenden worden aan de hand 

van de DIMONA-aangifte bij de RSZ geregistreerd en vervolgens beschikbaar 

gesteld in het netwerk van de sociale zekerheid. De betrokkenen worden daarenboven 

met de DMFA aan de RSZ aangegeven en de persoonsgegevens van die aangifte, met 

specifieke prestatiecodes en werkgeverscategorieën, staan ook ter beschikking van 

de organisaties die daartoe reeds gemachtigd zijn. De zeevarenden worden 

daarenboven geïntegreerd in het elektronisch circuit van de bijdragebonnen, waarmee 

hun verzekerbaarheid wordt geregeld. 

 

5. Daarnaast moeten enkele nieuwe elektronische persoonsgegevensstromen worden 

ontwikkeld, waardoor de rechten van de betrokkenen in de sociale zekerheid kunnen 

worden gegarandeerd. 
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6. Voor wat betreft de prestaties tot en met 31 december 2017 en de rechtzettingen met 

betrekking tot de vroegere jaren blijft de huidige werkwijze bestaan. Dit betekent 

concreet dat de RSZ (in plaats van de HVKZ) voor de prestaties van 2017 en de 

rechtzettingen betreffende de vorige jaren in de loop van 2018 een bestand met alle 

persoonsgegevens die nodig zijn voor de pensioenberekening (ook die inzake ziekte, 

invaliditeit, werkloosheid en jaarlijkse vakantie) overmaakt aan de vereniging zonder 

winstoogmerk SIGEDIS. 

 

7. Voor wat betreft de prestaties sinds 1 januari 2018 zullen de volgende verwerkingen 

van persoonsgegevens worden ontwikkeld. 

 

 Lonen en arbeidstijden. Daar de populatie van zeevarenden onderworpen is aan de 

DMFA-aangifteplicht zal SIGEDIS de lonen en de prestaties uit de DMFA-

persoonsgegevensbank met de tussenkomst van de KSZ ontvangen en vervolgens 

verwerken in de loopbaanpersoonsgegevensbank die zij beheert. Voor wat betreft de 

lonen en prestaties vanaf het eerste kwartaal van het jaar 2018 zal SIGEDIS de 

persoonsgegevens in kwestie dus niet meer ontvangen via een specifiek jaarlijks 

bestand. 

 

 Ziekte en invaliditeit. De opdrachten van de HVKZ inzake beheer en uitbetaling van 

de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering zijn door de HZIV overgenomen. 

Om de rechten van de betrokkenen te waarborgen, willen de bevoegde partijen twee 

maandelijkse persoonsgegevensstromen creëren: enerzijds de mededeling door de 

RSZ aan de HZIV van de zogenaamde poollijst (de lijst van de personen die dienst 

willen nemen onder het Belgische koopvaardijstelsel, aldus het specifieke 

socialezekerheidsstelsel van de zeevarenden betreden en daardoor in aanmerking 

komen om rechten te putten uit de sociale zekerheid voor zeevarenden), anderzijds 

de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de HZIV aan de RSZ (voor het 

uitgebreide beheer van de poollijst, inzake arbeid, verlof, ziekte en werkloosheid), 

aan SIGEDIS (voor het bijwerken van de loopbaanpersoonsgegevensbank) en aan het 

federaal agentschap voor de kinderbijslag FAMIFED (voor het vaststellen van de 

rechten op kinderbijslag). Daarbij zou enkel het aantal dagen arbeidsongeschiktheid 

van de betrokkenen worden meegedeeld (geen bedragen). Het zou gaan om een 

dertigtal gevallen per maand. Deze persoonsgegevensuitwisselingen zouden in 2018, 

rekening houdend met de frequentie en de beperkte volumes, rechtstreeks (dus zonder 

de tussenkomst van de KSZ) gebeuren. Vanaf 2019 zouden de persoonsgegevens 

betreffende de ziekte en de invaliditeit worden opgenomen in de bestaande 

persoonsgegevensstroom A052, die ten behoeve van SIGEDIS zou worden 

uitgebreid met de notie “zeevarende” aangezien de betrokkenen een eigen berekening 

kennen bij de opbouw van hun pensioenrechten (op dit ogenblik maakt SIGEDIS 

reeds gebruik van het elektronisch bericht A052, de RSZ en FAMIFED nog niet). 

Het overmaken van de personen die op de poollijst zijn ingeschreven, door de RSZ 

aan de HZIV, zou echter zonder de tussenkomst van de KSZ blijven verlopen. 

 

Werkloosheid. Sinds 1 januari is de RSZ bevoegd voor de toekenning van de 

zogenaamde wachtgelden. Daartoe wordt de maandelijkse elektronische mededeling 
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(voor ongeveer dertig gevallen) van het aantal werkloosheidsdagen (de begindatum 

en de einddatum van de periode) door de RSZ aan de SIGEDIS ingevoerd, met de 

tussenkomst van de KSZ. Aldus kan SIGEDIS haar loopbaanpersoonsgegevensbank 

bijwerken. 

 

 Vakantiedagen. Enerzijds zou de RSZ, in zijn hoedanigheid van beheerder van de 

poollijst, het aantal vakantiedagen van de zeevarenden zelf in de DMFA verwerken 

en vervolgens door middel van het elektronisch bericht A820 overmaken aan de 

diverse gemachtigde actoren van de sociale sector (waaronder dus ook SIGEDIS). 

Anderzijds zou de RSZ jaarlijks (voor ongeveer zeventig gevallen) met de 

tussenkomst van de KSZ het aantal vaartdagen en het bedrag van de vakantiebijdrage 

meedelen aan de vakantiekas van het bijzonder stelsel van de zeevarenden. Voor de 

vaststelling van de vakantierechten op basis van de prestaties van 2017 zou in 2018 

echter nog de huidige bestaande werkwijze worden toegepast. 

 

 Kinderbijslag. Het stelsel van de kinderbijslag voor de zeevarenden is reeds 

geïntegreerd in FAMIFED. De RSZ zou de poollijst bezorgen aan FAMIFED vermits 

die laatste zich op die lijst baseert om kinderbijslagen toe te kennen. De maandelijkse 

uitwisseling van de persoonsgegevens zou zonder de tussenkomst van de KSZ 

verlopen (dus rechtstreeks tussen de twee bevoegde instellingen van sociale 

zekerheid). 

 

8. De afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid wordt door de betrokken openbare instellingen van sociale 

zekerheid verzocht om zich over het voorgaande uit te spreken. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

9. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid verleent in 

beginsel voor elke mededeling van persoonsgegevens door een instelling van sociale 

zekerheid een voorafgaande machtiging, krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid. 

 

10. Het lijkt aangewezen dat elke beraadslaging tot machtiging van de mededeling van 

persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid aan de HVKZ onverkort 

wordt gehandhaafd ten behoeve van de RSZ en de HZIV, voor zover die instaan voor 

het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de machtiging initieel werd verleend. 

Binnen die laatstgenoemde twee openbare instellingen van sociale zekerheid moeten 

vanzelfsprekend de nodige maatregelen worden getroffen om de verwerking van de 

ontvangen persoonsgegevens te laten geschieden volgens de wet van 8 december 

1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens. 
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11. Omgekeerd moeten ook de machtigingen voor de mededelingen door de HVKZ aan 

derde instanties worden behouden, voor zover zij voor het verwezenlijken van hun 

opdrachten nood hebben aan persoonsgegevens van de HVKZ die voortaan door de 

RSZ en de HZIV worden beheerd. Deze derde instanties moeten immers blijvend in 

de mogelijkheid worden gesteld om op een efficiënte wijze hun opdrachten te 

verwezenlijken aan de hand van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale 

zekerheid, ongeacht de openbare instelling van sociale zekerheid die 

verantwoordelijk is voor de verwerking van deze persoonsgegevens. 

 

12. Samengevat moeten de machtigingen waarbij een rol is weggelegd voor de HVKZ 

vanaf de integratie in de RSZ en de HZIV worden geïnterpreteerd als golden ze ten 

behoeve van deze laatste. De vroegere machtigingen moeten dus mutatis mutandis 

worden beschouwd als nieuwe machtigingen ten behoeve van respectievelijk de RSZ 

en de HZIV. 

 

13. Het sectoraal comité besliste reeds op een gelijkaardige wijze in beraadslaging nr. 

14/83 van 7 oktober 2014, bij de fusie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 

de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de Dienst voor de 

Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) tot de Dienst voor de Bijzondere Sociale 

Zekerheidsstelsels (DIBISS), in beraadslaging nr. 16/32 van 5 april 2016, bij de 

overname door de Federale Pensioendienst (FPD) van de bevoegdheden van de 

Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en de Dienst voor de Bijzondere 

Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) en in beraadslaging nr. 16/98 van 8 november 

2016 bij de fusie van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de 

Beroepsziekten (FBZ) tot het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (FEDRIS). 

 

14. Het sectoraal comité bevestigt bovendien dat de RSZ en de HZIV, als opvolger van 

de HVKZ dienaangaande, de lijst van de betrokken zeevarenden mogen overmaken 

aan de federale overheidsdienst Financiën in het kader van de inning van de 

bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (de RSZ voor de loontrekkenden, de 

HZIV voor de uitkeringsgerechtigden) en de identificatiepersoonsgegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid mogen aanwenden voor het uitvoeren van de 

opdrachten die ze van de HVKZ hebben overgenomen. Het stelt voorts vast dat de 

RSZ en de HZIV de betrokken sociaal verzekerden voortaan op de geëigende wijze, 

met een gepaste hoedanigheidscode, zullen vermelden in het verwijzingsrepertorium 

van de KSZ. Daarenboven gaat het ermee akkoord dat de organisaties die nu reeds 

toegang hebben tot de persoonsgegevensbanken DIMONA en DMFA, beheerd door 

de RSZ, ook de daarin opgenomen persoonsgegevens van de zeevarenden mogen 

verwerken, uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het verwezenlijken van 

hun opdrachten en voor zover dat verenigbaar is met de beraadslaging waarbij de 

toegang verleend werd. Ten slotte mogen de zeevarenden worden geïntegreerd in het 

elektronisch circuit van de bijdragebonnen, waardoor hun verzekerbaarheid kan 

worden geregeld. 

 

15. Wat betreft de nieuwe persoonsgegevensstromen oordeelt het sectoraal als volgt. 

 

https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/14_083_n158.pdf
https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/14_083_n158.pdf
https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/14_083_n158.pdf
https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/14_083_n158.pdf
https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/beraadslagingen/autorisaties/16032
https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/16_032_n066_0.pdf
https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/16_032_n066_0.pdf
https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/16_032_n066_0.pdf
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 SIGEDIS zal de persoonsgegevens inzake lonen en arbeidstijden van de zeevarenden 

in de loopbaanpersoonsgegevensbank bijwerken aan de hand van de DMFA-

persoonsgegevensbank, met de tussenkomst van de KSZ. SIGEDIS heeft nu al 

toegang tot de DMFA-persoonsgegevensbank, onder meer met toepassing van 

beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002, gewijzigd op 6 maart 2007. 

 

De RSZ zou de poollijst (de lijst van de sociaal verzekerden die onder het Belgisch 

koopvaardijstelsel en het bijzondere socialezekerheidsstelsel van de zeevarenden 

vallen) overmaken aan de HZIV en aan FAMIFED, opdat deze in staat zouden zijn 

om hun opdrachten uit te voeren ten opzichte van het correcte doelpubliek. Deze 

mededeling zou steeds geschieden zonder de tussenkomst van de KSZ. 

 

Van haar kant zou de HZIV het aantal dagen arbeidsongeschiktheid van de 

betrokkenen overmaken aan de RSZ (voor het beheren van de poollijst), SIGEDIS 

(voor het bijwerken van de loopbaanpersoonsgegevensbank) en FAMIFED (voor het 

vaststellen van de kinderbijslagrechten). Gelet op het beperkt aantal gevallen 

(ongeveer dertig per maand) mag die persoonsgegevensuitwisselingen in 2018 

zonder de tussenkomst van de KSZ gebeuren. Daarna zouden de persoonsgegevens 

inzake ziekte en invaliditeit worden opgenomen in een bestaande 

persoonsgegevensstroom, uitgebreid met de notie “zeevarende”, die aangewend zou 

worden door de RSZ, SIGEDIS en FAMIFED. Het betrokken elektronisch bericht 

A052 is nu reeds beschikbaar voor de RSZ en SIGEDIS, met toepassing van 

beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002, gewijzigd op 6 maart 2007. 

 

De RSZ zou ten slotte ook de volgende verwerkingen van persoonsgegevens 

verrichten: de mededeling van het aantal werkloosheidsdagen en het aantal 

vakantiedagen aan SIGEDIS, met de tussenkomst van de KSZ, voor het beheer van 

de loopbaanpersoonsgegevensbank en de jaarlijkse mededeling, ook met de 

tussenkomst van de KSZ, van het aantal vaartdagen en het bedrag van de 

vakantiebijdrage aan de vakantiekas van het bijzonder stelsel van de zeevarenden. 

 

De hogervermelde verwerkingen beantwoorden aan gerechtvaardigde doeleinden en 

zijn, uitgaande van die doeleinden, relevant en niet overmatig. 

 

16. De verwerking van de persoonsgegevens moet gebeuren met eerbiediging 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, hun 

uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 
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Om deze redenen, bepaalt 

 

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

de gezondheid 
 

dat de diverse machtigingen die door haarzelf of door haar voorganger werden verleend en 

die de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) als betrokken partij hebben (als 

meedelende instantie of ontvangende instantie) voortaan gelden voor de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid (RSZ) en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), 

in de mate dat zij haar taken overnemen. In de betrokken beraadslagingen moeten 

verwijzingen naar de eerstgenoemde openbare instelling van sociale zekerheid mutatis 

mutandis worden gelezen als verwijzingen naar de laatstgenoemde openbare instellingen 

van sociale zekerheid. 

 

Zij verleent tevens een machtiging voor de mededelingen van persoonsgegevens bedoeld 

in de punten 5 tot en met 7. 

 

 

 
 

 

 

 

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). 


