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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/21/394 

 

 

BERAADSLAGING NR. 21/198 VAN 9 NOVEMBER 2021 MET BETREKKING TOT 

DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER BETALINGSUITSTELLEN 

EN BETALINGSPLANNEN TEN BEHOEVE VAN ZELFSTANDIGEN DOOR DE 

DIVERSE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN EN HET 

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER 

ZELFSTANDIGEN (RSVZ) AAN DE DIVERSE VERZEKERINGSINSTELLINGEN 

EN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

(RIZIV) VOOR HET BEPALEN VAN DE IMPACT VAN DE TOEGEKENDE 

BETALINGSVERSOEPELINGEN 

 

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

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

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 

april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Zelfstandigen moeten elk kwartaal sociale bijdragen betalen. Aldus bouwen zij rechten 

op binnen de sociale zekerheid, onder meer wat betreft de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen. Ze kunnen echter naar aanleiding van de 

coronacrisis versoepelingen voor de betaling van hun sociale bijdragen vragen, namelijk 

een betalingsuitstel en/of een betalingsplan. De toekenning van deze maatregelen inzake 

de betaling van de sociale bijdragen heeft een impact op de rechten binnen de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van de betrokkenen, meer 

bepaald bij het openen van het recht op geneeskundige verzorging van de beginnende 

zelfstandigen, het bewijzen van de wachttijd en het verlengen van het recht op 

geneeskundige verzorging. 
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2. De verzekeringsinstellingen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

willen nu persoonsgegevens van de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en het 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen verwerken, enkel over de 

personen die een activiteit als zelfstandige uitvoeren en in de periode van de bijzondere 

COVID-19-maatregelen (2020-2021) versoepelingen inzake de betaling van hun sociale 

bijdragen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen hebben genoten, om de impact 

daarvan op de eigen regeling na te gaan en op te volgen. 

 

3. De te verwerken persoonsgegevens hebben betrekking op de personen die een activiteit 

als zelfstandige uitvoeren en in de periode van de COVID-19-maatregelen op het vlak 

van de sociale bijdragen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen een betalingsuitstel 

en/of een betalingsplan hebben verkregen. Het niet op het geëigende ogenblik betalen van 

de sociale bijdragen kan immers een impact hebben op het recht op geneeskundige 

verzorging en uitkeringen van de betrokken zelfstandigen. 

 

4. Bij twee categorieën van zelfstandigen kan het niet betalen van de sociale bijdragen op 

korte termijn gevolgen hebben voor de opening van hun rechten op gezondheidszorgen. 

Die impact hangt samen met de voorwaarde dat de eerste kwartaalbijdrage moet betaald 

zijn opdat het recht effectief zou kunnen worden toegekend. De problematiek stelt zich 

in het bijzonder bij de beginnende zelfstandigen (omdat hun recht op de verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen slechts kan worden toegekend na de effectieve 

betaling van hun eerste trimestriële sociale bijdrage) en de zelfstandigen die een wachttijd 

moeten vervullen om hun rechten op de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen terug te openen nadat die eerder waren stopgezet wegens het niet betalen van 

de sociale bijdrage gedurende een periode van twee jaar (omdat deze effectieve betaling 

nodig is om het recht te openen). 

 

5. Bij de andere zelfstandigen is er op het vlak van gezondheidszorg pas een impact bij de 

verlenging van hun recht. Het recht op gezondheidszorg voor een zelfstandige wordt 

verlengd als de verzekeringsinstelling een bijdragebon (bewijs van verzekerbaarheid) 

ontvangt voor het referentiejaar (voor de verlenging van het recht op 1 januari 2022 moet 

de verzekeringsinstelling beschikken over een bijdragebon voor het jaar 2020). De 

bijdragebons worden maar opgesteld als het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 

der Zelfstandigen er weet van heeft dat de kwartaalbijdrage voor de vier kwartalen van 

een jaar werden betaald. De zelfstandigen die in de periode van de bijzondere COVID-

19-maatregelen uitstel van betaling van sociale bijdrage genieten, gaan deze bijdrage net 

niet hebben betaald. Ze hebben nog tot 15 december 2021 de tijd om de bijdrage van het 

vierde kwartaal van 2020 te betalen. Als het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 

der Zelfstandigen de bijdragebons pas opmaakt na het ontvangst van die laatste 

kwartaalbijdrage van 2020 worden de bijdragebons pas na 15 december 2021 opgemaakt. 

Dit betekent dat deze bijdragebons pas na de jaarwisseling zullen aankomen bij de 

verzekeringsinstellingen en dus te laat zullen komen voor een aansluitende verlenging 

van het recht op gezondheidszorg op 1 januari 2022. De betrokken zelfstandigen zullen 

begin 2022 dus eventueel enkele weken zonder recht op gezondheidzorg vallen. Dit recht 

zal weliswaar achteraf retroactief in orde worden gebracht maar het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering wil dergelijke situaties vermijden, zeker voor sociaal 

verzekerden die zich aan alle geldende afspraken en verplichtingen binnen hun statuut 

hebben gehouden. 
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6. Op het vlak van de erkenning van de arbeidsongeschiktheid en het recht op prestaties van 

de sector uitkeringen moeten de zelfstandigen principieel voldoen aan de voorwaarden 

inzake het vervullen van een wachttijd of, na het doorlopen van de wachttijd, het behoud 

van het recht op uitkeringen. Deze verzekerbaarheidsvoorwaarden worden door de 

bevoegde instellingen van sociale zekerheid geverifieerd op grond van de daartoe vereiste 

bijdragebetaling voor de betrokken kwartalen. 

 

7. De persoonsgegevens waarover het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering en de bevoegde verzekeringsinstellingen momenteel beschikken 

(over de activiteiten en de bijdragen) geeft de zelfstandigen met uitstel van betaling weer 

met de status “betaald” (ze worden geacht hun sociale bijdragen te hebben betaald). Op 

basis van deze informatie wordt dus voor een starter het recht op geneeskundige 

verzorging geopend zonder de effectieve betaling van de eerste kwartaalbijdrage. 

Hetzelfde geldt in het kader van een zelfstandige die een wachttijd moet vervullen om 

zijn recht op geneeskundige verzorging te openen nadat hij twee jaar zijn bijdrage niet 

betaalde of voor een zelfstandige die een wachttijd moet doorlopen of moet voldoen aan 

de voorwaarden inzake het behoud van het recht op uitkeringen om prestaties van de 

uitkerings- en moederschapsverzekering te genieten. Het recht wordt geopend alsof de 

zelfstandige in orde is met het betalen van diens sociale bijdragen. Daarna moet de 

verzekeringsinstelling door middel van het elektronisch bericht L410 controleren of de 

status “betaald” al dan niet vervangen werd door de status “onbetaald”. Indien dat 

daadwerkelijk het geval is, moeten de inschrijving en het recht als gerechtigde 

zelfstandige geannuleerd worden en/of moeten de verzekeringsinstellingen alsnog een 

wachttijd opleggen. 

 

8. De verzekeringsinstellingen moeten geval per geval nagaan (door een raadpleging binnen 

het netwerk van de sociale zekerheid) of de status van de bijdragebetaling wijzigde voor 

hun leden die ingeschreven zijn als gerechtigde zelfstandigen. Deze werkwijze is echter 

erg arbeidsintensief. De verzekeringsinstellingen willen daarom vooraf weten voor welke 

sociaal verzekerden zij (opnieuw) een L410-raadpleging moeten verrichten. Het feit dat 

het aantal zelfstandigen met uitstel van betaling van sociale bijdrage enorm is gestegen 

naar aanleiding van de COVID-19-pandemie maakt de huidige werkwijze moeilijk 

uitvoerbaar. 

 

9. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen zou aldus overgaan 

tot het opstellen van een lijst van de betrokkenen (de zelfstandigen die bepaalde 

betalingsversoepelingen hebben verkregen) en deze lijst overmaken aan de respectieve 

verzekeringsinstellingen. Die zouden hun raadplegingen – met toepassing van de 

beraadslaging nr. 02/093 van 15 oktober 2002 van het destijds dienaangaande bevoegde 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, zoals gewijzigd op 5 

april 2016, met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de 

socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen aan de verzekeringsinstellingen voor het 

vaststellen van de hoedanigheid van gerechtigde op de verzekering tegen 

arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen (elektronisch bericht L410) – dan 

dienovereenkomstig kunnen beperken tot de zelfstandigen met een betalingsuitstel en/of 

een betalingsplan in het kader van de COVID-19-pandemie. Ze zouden bijgevolg hun 

werkzaamheden (met inbegrip van de vereiste verwerkingen van persoonsgegevens) veel 

gerichter kunnen uitvoeren. 
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10. Om de rechten op geneeskundige verzorging en uitkeringen van de betrokkenen correct 

en tijdig te kunnen toekennen, vragen de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut 

voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen om een exhaustieve lijst, per kwartaal, 

van de zelfstandigen met betalingsversoepelingen van 13 maart 2020 (de datum van de 

aanvang van de bijzondere coronacrisismaatregelen) tot 31 december 2023 (de datum 

twee jaar na het einde van de bijzondere coronacrisismaatregelen). De bijdragen voor het 

jaar 2020 moeten worden betaald tegen eind 2021, de bijdragen voor het jaar 2021 moeten 

worden betaald tegen eind 2022. Voor de opening van het recht is de lijst van betrokkenen 

noodzakelijk tot eind 2022. Bijdragebons worden echter het jaar volgend op de betaling 

opgemaakt, dus voor de verlenging van het recht is de lijst van betrokkenen noodzakelijk 

tot eind 2023. Het zou gaan om ongeveer 174.000 betrokken sociaal verzekerden. Hun 

persoonsgegevens zouden als volgt worden verwerkt. De socialeverzekeringsfondsen 

creëren lijsten met de zelfstandigen met versoepelingen inzake de betaling van de sociale 

bijdragen en sturen die op naar het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen, dat ze samenvoegt tot één lijst en die overmaakt aan de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid. Die laatste bezorgt de lijst aan het Nationaal Intermutualistische 

College, dat aan de hand van zijn eigen sectoraal verwijzingsrepertorium de informatie 

per betrokken sociaal verzekerde overmaakt aan de bevoegde verzekeringsinstelling (elke 

verzekeringsinstelling ontvangt slechts persoonsgegevens van de eigen leden). 

 

11. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van zijn kant wenst toegang 

tot deze lijst ten behoeve van de Dienst voor Administratieve Controle, met het oog op 

de controle op het naleven van de bepalingen inzake de toekenning van rechten in 

uitvoering van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende 

de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 

op 14 juli 1994, in het bijzonder de artikelen 130 (wachttijd voor het recht op 

geneeskundige verstrekkingen), 252 (inschrijving en aansluiting bij een 

verzekeringsinstelling), 276 (bijdragebescheiden en documenten aan de hand waarvan de 

hoedanigheid van gerechtigde wordt vastgesteld) en 290 (minimumwaarde van de 

bijdragebescheiden voor de sector geneeskundige verzorging en de sector uitkeringen), 

en het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een 

uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen 

en van de meewerkende echtgenoten, in het bijzonder de artikelen 4 en 5 (bewijs van de 

hoedanigheid van gerechtigde). 

 

12. Per betrokkene vermeld op de lijst zouden de volgende persoonsgegevens ter beschikking 

worden gesteld: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de datum van de start 

van de zelfstandige activiteit, de datum van de aanvraag van het uitstel, de datum van de 

toekenning van het uitstel, de uiterste betalingsdatum, de periode, het bijdragetype, het 

betalingsstatuut (wel of niet betaald), het corona-afbetalingsplan (ja of neen) en het 

identificatienummer van het bevoegde socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen. De 

verzekeringsinstellingen moeten in staat zijn om na te gaan of de betrokken verzekerde 

na het verkrijgen van de betalingsversoepelingen in toepassing van de hogervermelde 

coronacrisismaatregelen zijn bijdrage na de versoepelingsperiode alsnog betaald heeft. 

Het niet betalen van de bijdrage heeft voor deze zelfstandigen immers een impact op hun 

recht op terugbetaling van gezondheidszorgen. 

 

13. De beraadslaging wordt gevraagd voor de duur van de periode waarin de bijzondere 

coronamaatregelen een impact kunnen hebben op de verzekerbaarheid van de 

zelfstandigen: de periode van de maatregelen en de twee daaropvolgende jaren. 



 5 

14. De persoonsgegevens zouden gedurende zes jaar worden bijgehouden, overeenkomstig 

artikel 168quinquies, § 8, en artikel 174, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 

(die bepalingen voorzien een verjaringstermijn van vijf jaar voor inbreuken begaan door 

sociaal verzekerden en voor de terugvordering van ten onrechte verleende prestaties in 

geval van bedrieglijke handelingen) en het koninklijk besluit van 25 november 1952 

houdende vaststelling der termijnen waarna het in het Rekenhof neergelegd archief mag 

vernietigd worden (dat voorziet een algemene bewaartermijn van zes jaar voor financiële 

stukken die aan het Rekenhof zijn overgemaakt). Voor zover de verzekeringsinstellingen 

persoonsgegevens raadplegen en de raadplegingen leiden tot een toekenning of een 

aanpassing van een recht binnen de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, zouden ze de persoonsgegevens gedurende een termijn van zes jaar bewaren. 

 

15. De bijkomende periode van één jaar na de toepasselijke verjaringstermijn stelt het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de verzekeringsinstellingen in 

staat om de nodige administratieve controles te verrichten en om zekerheid te krijgen over 

de definitieve uitputting van de toepasselijke procedures en rechtsmiddelen. 

 

16. De persoonsgegevens zouden uitsluitend toegankelijk zijn voor de medewerkers van de 

diensten ledenbeheer en verzekerbaarheid van de verzekeringsinstellingen (met het oog 

op de toekenning van rechten) en voor de medewerkers van de Dienst voor 

Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

(met het oog op de controle op het naleven van de bepalingen inzake de toekenning van 

rechten). Derden hebben geen toegang tot de persoonsgegevens. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

 Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité 

 

17. Krachtens artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid vereist iedere mededeling van 

persoonsgegevens door de ene instelling van sociale zekerheid (zoals het Rijksinstituut 

voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen voor 

zelfstandigen) aan de andere instelling van sociale zekerheid (zoals het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de verzekeringsinstellingen) een voorafgaande 

beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité. In het voorliggend geval is het informatieveiligheidscomité 

derhalve bevoegd om zich uit te spreken. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

18. Krachtens artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 

die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG is de verwerking van 

persoonsgegevens enkel rechtmatig indien en voor zover minstens één van de vermelde 

voorwaarden is vervuld. 
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19. De mededeling van persoonsgegevens door de socialeverzekeringsfondsen voor 

zelfstandigen en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan 

de verzekeringsinstellingen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 

voor het bepalen van de impact van betalingsversoepelingen, is rechtmatig in die zin dat 

ze noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, in de zin van artikel 6, 

1, eerste lid, c). 

 

20. In het kader van de coronacrisis werden specifieke maatregelen getroffen om de 

zelfstandigen enkele versoepelingen voor de betaling van hun sociale bijdragen aan te 

bieden, te weten een betalingsuitstel en/of een betalingsplan. De betalingsversoepelingen 

met betrekking tot de socialezekerheidsbijdragen voor de jaren 2020 en 2021, ten gunste 

van de zelfstandigen die zijn getroffen door de COVID19-crisis, worden toegestaan door 

de minister van Zelfstandigen. Er bestaan instructies aan de socialeverzekeringsfondsen 

voor zelfstandigen, die gelden als een herinnering met betrekking tot de mogelijkheid om 

de in de regelgeving voorziene individuele maatregelen – in het bijzonder artikel 48 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, dat de mogelijkheid biedt om in behartigenswaardige gevallen 

betalingsmaatregelen te treffen – toe te passen op bijzondere situaties van zelfstandigen 

die zich in een crisissituatie bevinden. De effectieve betaling van de sociale bijdragen van 

de zelfstandigen heeft echter bepaalde gevolgen voor hun rechten inzake de verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 

21. De artikelen 130, 252 en 276 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van 

de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en de artikelen 4 en 5 van het koninklijk 

besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een 

moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende 

echtgenoten bevatten specifieke bepalingen over de opening van het recht op de 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, meer bepaald inzake de 

wachttijd voor het recht op geneeskundige verstrekkingen, de inschrijving en de 

aansluiting bij een verzekeringsinstelling, de bijdragebescheiden en documenten 

waarmee de hoedanigheid van gerechtigde wordt vastgesteld en het bewijs van de 

hoedanigheid van gerechtigde. 

 

22. Het artikel 290 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994 bevat bepalingen over de minimumwaarde van de 

bijdragebescheiden voor de sectoren geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

23. Volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en 

tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens worden verzameld voor 

bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze 

vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden 

onverenigbaar is (beginsel van de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend 

zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden 
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verwerkt (beginsel van de minimale gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in 

een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 

geldende doeleinden noodzakelijk is (beginsel van de opslagbeperking) en moeten ze 

zodanig worden verwerkt, met passende technische of organisatorische maatregelen, dat 

een passende beveiliging gewaarborgd is en dat ze onder meer beschermd zijn tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging 

of beschadiging (beginsel van de integriteit en de vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

24. De verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel om de verzekeringsinstellingen in 

staat te stellen om op een correcte manier de rechten van zelfstandigen op geneeskundige 

verzorging en uitkeringen toe te kennen. Het uitstel van de betaling van sociale bijdragen 

kan een impact hebben op hun recht op geneeskundige verzorging en uitkeringen. Bij de 

beginnende zelfstandigen en de zelfstandigen die een wachttijd moeten vervullen om hun 

rechten op geneeskundige verzorging of uitkeringen te openen, is de informatie van 

belang voor de opening van dat recht als gerechtigde zelfstandige. Voor het recht op 

prestaties van de uitkerings- en moederschapsverzekering (met inbegrip van de 

mogelijkheid tot erkenning van de arbeidsongeschiktheid) is het principieel vereist dat de 

zelfstandige een wachttijd heeft doorlopen en na de wachttijd voldoet aan de voorwaarden 

inzake het behoud van het recht op uitkeringen. Die verzekerbaarheidsvoorwaarden 

worden nagegaan op grond van de vereiste bijdragebetaling voor de betrokken kwartalen. 

 

25. Krachtens artikel 130 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 moeten de gerechtigden 

voor wie de inschrijving of aansluiting moet worden beschouwd als een herinschrijving 

of heraansluiting en van wie de geldigheid van de vorige actie vervallen is omwille van 

de niet-nakoming van de persoonlijke bijdrageverplichtingen in verband met het recht op 

tegemoetkomingen een wachttijd van zes maanden volbrengen die aanvangt op de datum 

waarop de herinschrijving of heraansluiting uitwerking heeft. De verzekeringsinstelling 

gaat na of de minimumwaarde, gesteld voor het tijdvak van de wachttijd, bereikt wordt 

in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en desgevallend van de 

uitkeringsverzekering. Zij vordert eventueel een aanvullende bijdrage, volgens de regels 

vermeld in artikel 290 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996. 

 

26. Krachtens artikel 252 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 heeft de inschrijving van 

de zelfstandigen die onderworpen zijn aan de verplichte ziekteverzekering krachtens het 

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

zelfstandigen uitwerking op de eerste dag van het kwartaal waarin de hoedanigheid 

verworven werd, voor de gezondheidssector evenwel onder de opschortende voorwaarde 

van ofwel het betalen van de eerste driemaandelijkse sociale bijdrage (krachtens artikel 

13bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967) ofwel het verkrijgen van de 

bijdragevrijstelling voor deze eerste driemaandelijkse sociale bijdrage (met toepassing 

van artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967). 

 

27. Krachtens artikel 276 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 bewijzen de personen die 

voor het eerst de hoedanigheid van gerechtigde verkrijgen hun hoedanigheid als 

gerechtigde aan de hand van persoonsgegevens die door de socialeverzekeringsfondsen 

voor zelfstandigen worden meegedeeld binnen de maand na de aansluiting en waaruit 

blijkt dat deze personen met toepassing van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 

onderworpen zijn aan de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit. Voor de 
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sector van de gezondheidszorg worden die persoonsgegevens echter meegedeeld binnen 

de maand na ofwel het betalen van de eerste driemaandelijkse sociale bijdrage (krachtens 

artikel 13bis van het koninklijk besluit van 27 juli 1967) ofwel het verkrijgen van de 

bijdragevrijstelling voor deze eerste driemaandelijkse sociale bijdrage (met toepassing 

van artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967) en ze bevestigen dat de 

betrokkenen onderworpen zijn aan de verzekering tegen ziekte en invaliditeit en dat zij 

de eerste verschuldigde kwartaalbijdrage hebben betaald of daarvan werden vrijgesteld. 

 

28. Krachtens artikel 290 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 wordt de aanvullende 

bijdrage – te betalen indien de minimumwaarde van de bijdragebescheiden voor de sector 

geneeskundige verzorging en de sector uitkeringen niet wordt bereikt, ter dekking van het 

verschil – berekend in functie van het jaarloon van de betrokkene, met aftrek van (onder 

meer) het bedrag vermeld op de bijdragebons, en de verschuldigde bijdragen voor de 

sector geneeskundige verzorging en (desgevallend) voor de sector uitkeringen van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 

29. Voor de verlenging van het recht op gezondheidszorg is de persoonsgegevensuitwisseling 

belangrijk als voorafgaand bewijsstuk in afwachting van de effectieve beschikbaarheid 

van de bijdragebon. De hoedanigheid van gerechtigde biedt de mogelijkheid om het recht 

op geneeskundige verzorging toe te kennen als verschillende voorwaarden zijn vervuld. 

Het recht op gezondheidszorg van een zelfstandige wordt verlengd voor zover de 

verzekeringsinstelling een bijdragebon ontvangt voor het referentiejaar in kwestie (voor 

de verlenging van het recht op 1 januari 2022 moet zij beschikken over een bijdragebon 

voor het jaar 2020). Indien de zelfstandige in navolging van de bijzondere COVID-19-

maatregelen de sociale bijdragen voor de vier kwartalen van 2020 nog niet heeft betaald, 

zal de verzekeringsinstelling het recht op gezondheidszorg afsluiten op 31 december 2021 

tenzij ze beschikt over het bewijs dat de zelfstandige de bijzondere coronamaatregelen 

inzake de versoepeling van de betaling van de sociale bijdragen geniet binnen het sociaal 

statuut van de zelfstandigen. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

30. De persoonsgegevens hebben uitsluitend betrekking op de personen die een activiteit 

uitvoeren als zelfstandige en in de periode van de COVID-19-maatregelen een 

versoepeling van de betaling van de sociale bijdragen binnen het sociaal statuut van de 

zelfstandigen hebben genoten, onder de vorm van een betalingsuitstel en/of een 

betalingsplan. 

 

31. De mededeling blijft per betrokkene beperkt tot het identificatienummer van de sociale 

zekerheid, de datum van de start van de zelfstandigenactiviteit, de datum van de aanvraag 

van het uitstel, de datum van de toekenning van het uitstel, de uiterste betalingsdatum, de 

periode, het bijdragetype, het betalingsstatuut, het betalingsplan en de identiteit van het 

socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen. 

 

32. De verzekeringsinstellingen moeten op de hoogte zijn van de precieze status inzake de 

betaling van de sociale bijdragen aangaande elk lid dat als gerechtigde zelfstandige is 

ingeschreven. Zij willen in het kader van de bijzondere coronamaatregelen te weten 

komen voor welke personen zij in voorkomend geval een rechtmatige L410-raadpleging 

moeten verrichten om hun actuele situatie te achterhalen. 
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 Opslagbeperking 

 

33. De persoonsgegevens worden gedurende zes jaar bijgehouden. 

 

34. Volgens artikel 168quinquies, § 8, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, kan een 

uitsluiting of een geldboete niet meer worden uitgesproken vanaf de dag dat er vijf jaar 

verlopen zijn sinds het vergrijp is begaan. 

 

35. Volgens artikel 174, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, geldt er een 

bijzondere verjaringstermijn van vijf jaar als het ten onrechte verlenen van prestaties het 

gevolg is van bedrieglijke handelingen waarvoor de belanghebbende verantwoordelijk is. 

 

36. Het koninklijk besluit van 25 november 1952 houdende vaststelling der termijnen waarna 

het in het Rekenhof neergelegd archief mag vernietigd worden voorziet een algemene 

bewaartermijn van zes jaar voor de financiële stukken die aan het Rekenhof zijn 

overgemaakt. 

 

37. De bijkomende periode van één jaar na de toepasselijke verjaringstermijn biedt de 

organisaties ook de mogelijkheid om administratieve controles te verrichten en zich ervan 

te vergewissen dat de bedoelde procedures en rechtsmiddelen daadwerkelijk definitief 

uitgeput zijn. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

38. De verwerking van persoonsgegevens verloopt met de tussenkomst van de Kuispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid. De 

betrokkenen worden uitdrukkelijk, met een specifieke hoedanigheidscode, vermeld in het 

verwijzingsrepertorium bedoeld in artikel 6 van dezelfde wet. Aldus delen de partijen 

vooraf uitdrukkelijk aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mee dat zij een 

bepaald type dossier over de betrokken sociaal verzekerde beheren. 

 

39. De partijen houden bij de verwerking van de persoonsgegevens onverkort rekening met 

de door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

vastgestelde maatregelen met betrekking tot de informatieveiligheid (de “minimale 

veiligheidsnormen”). 

 

40. Ze houden voor het overige rekening met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 

en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere 

regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de 

Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens over betalingsuitstellen en betalingsplannen ten 

behoeve van zelfstandigen door de diverse socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en 

het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan de diverse 

verzekeringsinstellingen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 

voor het bepalen van de impact van de toegekende betalingsversoepelingen, zoals beschreven 

in deze beraadslaging, is toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter 

waarborging van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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). 


