
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling «Sociale Zekerheid» 

 

 

SCSZG/16/069 

 

 

BERAADSLAGING NR. 02/093 VAN 15 OKTOBER 2002, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 

2016, M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE 

AARD DOOR DE SOCIALE-VERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN 

AAN DE VERZEKERINGS-INSTELLINGEN, VIA HET RSVZ, DE KRUISPUNTBANK 

EN HET NIC, MET ALS DOEL HET VASTSTELLEN VAN DE HOEDANIGHEID VAN 

GERECHTIGDE OP DE VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID TEN 

VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN – ELEKTRONISCH BERICHT L410 

 

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 auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 29 juli 2002 en van 14 maart 2016; 

 

Gelet op het verslag van de Voorzitter. 

 

 

1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Krachtens artikel 63 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van 

een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen komt het 

aan de verzekeringsinstellingen toe om een beslissing te nemen aangaande het 

verzekerbaarheidsstatuut van zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid. Ze wensen daartoe 

een beroep te doen op sociale gegevens van persoonlijke aard die hen ter beschikking 

worden gesteld door de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen. 

 

De artikelen 14 tot en met 18 van dat koninklijk besluit bepalen de voorwaarden die 

zelfstandigen dienen te vervullen om gerechtigd te zijn op de verzekering tegen 

arbeidsongeschiktheid.  

 

Vooreerst dient, alvorens een periode van arbeidsongeschiktheid in aanmerking kan genomen 

worden, de gerechtigde een wachttijd van zes maanden te hebben volbracht, die ingaat aan 

het begin van het eerste kalenderkwartaal waarvoor socialezekerheidsbijdragen werden 
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betaald (artikel 14). Bepaalde categorieën personen zijn evenwel van de wachttijd vrijgesteld 

(artikel 15). 

 

Vervolgens kunnen volgende periodes van arbeidsongeschiktheid worden erkend : 

 

- voor de zelfstandigen die een wachttijd van zes maanden dienen te doorlopen: de periodes 

van arbeidsongeschiktheid die aanvangen tijdens het kalenderkwartaal dat volgt op 

datgene tijdens hetwelk de wachttijd werd volbracht (artikel 17, § 1); 

 

- voor de zelfstandigen die geen wachttijd dienen te doorlopen: de periodes van 

arbeidsongeschiktheid die aanvangen tussen de dag waarop betrokkene de hoedanigheid 

van gerechtigde heeft verworven en het einde van het volgend kalenderkwartaal (artikel 

17, § 1); 

 

- de periodes van arbeidsongeschiktheden die aanvangen na de in artikel 17, § 1, vermelde 

tijdvakken, indien de betrokkene zijn hoedanigheid van gerechtigde bewijst voor het 

tweede en het derde kalenderkwartaal voorafgaand aan het kwartaal tijdens hetwelk de 

arbeidsongeschiktheid een aanvang nam (artikel 17, § 2).  

 

Een tijdvak van arbeidsongeschiktheid mag slechts erkend worden op voorwaarde dat er geen 

doorlopend tijdvak van meer dan dertig dagen verlopen is tussen de aanvangsdag van de 

arbeidsongeschiktheid en de laatste dag van een tijdvak waarvoor de hoedanigheid van 

gerechtigde behouden bleef (artikel 18). 

 

Het voorgaande impliceert dat de verzekeringsinstellingen voor het bepalen van de 

hoedanigheid van gerechtigde in hoofde van een zelfstandige dienen te beschikken over 

sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot meerdere kwartalen, te weten het 

lopende (d.i. het kwartaal waarin het risico zich voordoet) en de drie voorafgaande. 

 

Daartoe werd de gegevensstroom L410 ontwikkeld, waarbij de verzekeringsinstellingen, 

via het NIC, de Kruispuntbank en het RSVZ, aan de socialeverzekeringsfondsen voor 

zelfstandigen het INSZ van de zelfstandige en de betrokken periode meedelen. 

 

2. De wijzigingen in 2016 van de artikelen 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, maken de uitbreiding van de 

consultatiestroom L410 noodzakelijk om de verzekeringsinstellingen in de mogelijkheid te 

stellen de rechten op gezondheidszorg te beheren.  

 

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

de gerechtigden bedoeld in artikel 32, 1
ste

 lid, 1°bis, van de gecoördineerde wet (dat wil 

zeggen 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) voor de gezondheidssector uitwerking op de eerste dag 

van het kwartaal waarin de hoedanigheid verworven werd, onder de opschortende 

voorwaarde van ofwel de betaling van de eerste driemaandelijkse sociale bijdrage 

krachtens artikel 13bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, ofwel het 
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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. 

 

Krachtens artikel 276 bewijzen de personen die voor het eerst de hoedanigheid van 

gerechtigde verkrijgen hun hoedanigheid als gerechtigde aan de hand van gegevens die 

door de socialeverzekeringsfondsen 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 sector van de gezondheidszorg worden deze gegevens echter 

meegedeeld binnen de maand na ofwel de betaling van de eerste driemaandelijkse sociale 

bijdrage krachtens artikel 13bis van het koninklijk besluit van 27 juli 1967, ofwel het 

verkrijgen van een bijdragevrijstelling voor deze eerste driemaandelijkse sociale bijdrage 

met toepassing van artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967. Uit die 

gegevens blijkt dat deze personen onderworpen zijn aan de verplichte verzekering tegen 

ziekte en invaliditeit met toepassing van hetzelfde besluit en dat zij de eerste 

driemaandelijkse sociale bijdrage hebben betaald of hiervan vrijgesteld werden. 

 

Aan de hand van de gegevensstroom L410 kunnen de verzekeringsinstellingen aldus de 

betaal- of vrijstellingsstatus van de bijdrage opvragen voor het kwartaal dat overeenstemt 

met het eerste kwartaal van inschrijving of herinschrijving. 

 

3. Via de omgekeerde weg maken de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen 

vervolgens een antwoord over aan de verzekeringsinstellingen. Dit antwoord bevat naast 

enkele administratieve gegevens met betrekking tot het bericht zelf (het uniek nummer, het 

versienummer, de aanmaakdatum, het statuut en de begin- en einddatum van de 

geldigheidsperiode) per kwartaal (vier in totaal) de code “bijdragetoestand” en de ZIV-

code. 

 

De code “bijdragetoestand” geeft aan dat voor betrokkene niet betaald werd (00), dat voor 

betrokkene betaald werd (01) of dat voor betrokkene een vrijstelling van de Commissie 

voor Vrijstelling van Bijdragen geldt (02). De ZIV-code kan negentien waarden aannemen 

en geeft het socialezekerheidsstatuut van de betrokkene weer. 

 

 

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

4. Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard binnen het netwerk 

van de sociale zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, § 1, eerste lid, van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid een principiële machtiging van het Toezichtscomité vereist is. 

 

5. De mededeling beoogt wettige doeleinden, met name het vaststellen van de hoedanigheid 

van gerechtigde op de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van 

zelfstandigen enerzijds en het vaststellen van de effectiviteit van de rechten op 

terugbetaling van de gezondheidszorg voor bepaalde gerechtigden die in de hoedanigheid 

van zelfstandige zijn ingeschreven anderzijds, deze rechten zijn afhankelijk van de 

betaling van de eerste driemaandelijkse bijdrage. De meegedeelde sociale gegevens van 
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persoonlijke aard – per kwartaal de code “bijdragetoestand” en de ZIV-code – lijken, 

uitgaande van dit doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

 

 

Om deze redenen verleent 

 

het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en de Gezondheid 

 

de machtiging aan de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen om, aan de hand van het 

elektronisch bericht L410, via het RSVZ, de Kruispuntbank en het NIC, de bovenvermelde 

sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot het socialezekerheidsstatuut van 

zelfstandigen mee te delen aan de verzekeringsinstellingen teneinde deze laatsten in staat te 

stellen de hoedanigheid van gerechtigde op de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten 

voordele van zelfstandigen vast te stellen en om de opschortende voorwaarde op te heffen van 

de uitwerking van de inschrijving op de effectiviteit van de rechten op terugbetaling van de 

gezondheidszorg. 

 

De machtiging in het kader van het beheer van de rechten op gezondheidszorg wordt afhankelijk 

gesteld van de bekendmaking in het Belgische Staatsblad van de wijzigingen van de artikelen 

252 en 276 waarbij de effectiviteit van de rechten wordt opgeschort. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


