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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/178 

 

  

BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT 

DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER VAN DE KINDERBIJSLAG (CADAF) VAN 

HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG DOOR HET 

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN 

EN DOOR HET SECUNDAIRE NETWERK ERVAN DAT IS SAMENGESTELD UIT DE 

SOCIAALVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN EN DE DIRECTIE-

GENERAAL ZELFSTANDIGEN VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE 

ZEKERHEID 

 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

Gelet op de aanvraag van het RSVZ van 10 augustus 2016; 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 23 augustus 2016; 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 

 

A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1.  Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen werd bij beraadslaging 

nr. 05/047 van 22 november 2005 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 

gemachtigd om het Kadaster van de Kinderbijslag te raadplegen, met als doel de cumulatie 

van kinderbijslag in de verschillende socialezekerheidsstelsels te vermijden of af te 

schaffen. 
 

2.   De dienst Reglementering van de Directie-Generaal Sociaal Beleid werd bij beraadslaging 

nr. 05/018 van 5 april 2005 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid gemachtigd 

om het Kadaster van de Kinderbijslag te raadplegen, met het oog op de uitvoering van de 

opdrachten die hem werden toevertrouwd bij het ministerieel besluit van 10 oktober 2002 

houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 
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houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en tot bepaling, 

voor wat deze Overheidsdienst betreft, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het 

koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de 

inwerkingstelling van de Federale Overheidsdiensten en de Programmatorische 

Overheidsdiensten. 

 

3.  Het RSVZ treedt op als beheersinstelling van een secundair netwerk in de zin van artikel 

1.6° van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van 

sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid. Het 

RSVZ is bevoegd om een aanvraag in te dienen voor rekening van die instellingen. 

 

4. Het RSVZ, de sociaalverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en de Directie-Generaal 

Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid wensen de machtiging te krijgen van het 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid voor het raadplegen van het Kadaster van de 

Kinderbijslag van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) voor een 

andere functionele behoefte van de zelfstandigensector, namelijk het beheer van de 

zelfstandigen die gelijkgesteld worden met de zelfstandigen in bijberoep. 

 

4.1. Het Kadaster van de Kinderbijslag wordt gevoed door de kinderbijslagfondsen bevoegd in 

het stelsel van de werknemers en door verschillende overheidsdiensten die de uitbetaling 

van de kinderbijslag aan FAMIFED hebben toevertrouwd. 

 

 De gegevens van de zelfstandigen zijn er tevens in opgenomen naar aanleiding van de 

overdracht van de kinderbijslag naar de Gemeenschappen en Gewesten (6e 

Staatshervorming) en de overname van het beheer van de kinderbijslag van de 

zelfstandigen door FAMIFED vanaf 1 juli 2014. 

 

 De aanvraag is een uitbreiding van de toegangsmachtiging tot het Kadaster van de 

Kinderbijslag van FAMIFED. De gevraagde gegevens zijn identiek aan de gegevens 

opgenomen in de bestaande machtigingen. De gegevens inzake de kinderbijslag van de 

zelfstandigen worden evenwel toegevoegd sinds 1 juli 2014. De gegevens worden gevraagd 

voor de hoedanigheidscode 002 (zelfstandige - sector 15). 

 

4.2. De aanvraag kadert in de verzekeringsplicht van de zelfstandigen en de vastlegging van hun 

bijdragereeks. Deze reeks legt de verschuldigde sociale bijdragen en de rechten van de 

zelfstandige vast. 

 

 Er moet worden bepaald of de zelfstandige activiteit als hoofd- of als bijberoep wordt 

uitgeoefend dan wel gelijkgesteld wordt met een bijberoep krachtens artikel 37 van het 

ARS (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). 

 

 De aanvraag van het RSVZ heeft als doelgroep de studenten - zelfstandigen waarop artikel 

37 van het ARS van toepassing is. 
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 Een student die zelfstandige is, kan immers onder bepaalde voorwaarden, onder meer 

inzake inkomen, vragen om in het sociaal statuut van de zelfstandigen te worden 

gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep met als gevolg dat hij slechts zeer lage 

sociale bijdragen moet betalen.  

 

 Onder student in de zin van artikel 37 van het ARS moet worden verstaan de onderworpene 

van minder dan vijfentwintig jaar die cursussen volgt of een stage doormaakt om te kunnen 

worden benoemd in een openbaar ambt of die, hoewel hij geen verplichte cursussen meer 

volgt, een verhandeling bij het einde van hogere studiën voorbereidt, in de zin van de 

wetgeving betreffende de gezinsbijslag der zelfstandigen.  

 

 Het CADAF moet worden geraadpleegd om na te gaan of de student nog steeds onder de 

toepassing van artikel 37 van het ARS valt. 

 

Indien de jongere geen student meer is in de zin van artikel 37 van het ARS, bijvoorbeeld 

wanneer hij zijn studies stopzet en werkzoekende wordt, voldoet hij niet meer aan de 

voorwaarden om van deze gelijkstelling te kunnen genieten.  

 

 Het is bijgevolg belangrijk dat de sociaalverzekeringsfondsen voor zelfstandigen zo snel 

mogelijk over deze gebeurtenis worden geïnformeerd om de toestand van betrokkene aan te 

passen naar zelfstandige in hoofdberoep, dit om te vermijden dat er verschuldigde bijdragen 

zouden moeten ingevorderd. 

 

5. Het CADAF zou aldus door de dossierbeheerders worden geraadpleegd om een beslissing 

te nemen in verband met de bijdragereeks, bijvoorbeeld bij de aansluiting van de 

zelfstandige; bij het achterhalen van de zelfstandigen die niet zijn aangesloten bij een 

sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen; bij de manuele controles na de automatische 

controles van de rechthebbenden op artikel 37. 

De raadpleging van het CADAF zou ook kunnen worden opgenomen in het jaarlijks 

geautomatiseerd programma waarbij de zelfstandigen in bijberoep en de rechthebbenden op 

artikel 37 van het ARS worden gecontroleerd. Dit bespaart de fondsen van het versturen 

van talrijke brieven naar de betrokken personen en instellingen. 

 

De verschillende verzoekers treden als volgt op: de bevoegde diensten van het RSVZ 

stellen de verzekeringsplicht vast, waaronder de bijdragereeks. De 

sociaalverzekeringsfondsen voor zelfstandigen zijn belast met de inning en de invordering 

van de verschuldigde sociale bijdragen (onder meer) in functie van de bijdragereeks. De 

FOD SZ / DG Zelfstandigen oefent door tussenkomst van de Directie-generaal 

Zelfstandigen (DG Zelfstandigen) van de FOD Sociale Zekerheid een administratief 

toezicht uit over de sociaalverzekeringsfondsen en controleert aldus alle aspecten op het 

vlak van het beheer van de socialezekerheidsdossiers zoals ze binnen de 

sociaalverzekeringsfondsen voor zelfstandigen worden verwerkt (inspectiedienst van de 

DG Zelfstandigen). 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

  

6.  Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale 

zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, 1
ste

 lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële 

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

vereist is. 

 

7. In artikel 4, §1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt het volgende 

bepaald: 

§1. Persoonsgegevens dienen: 

 

1° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt; 

 

 2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden 

verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 

relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 

toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden ; 

 

 3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden 

waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt; 

 

 4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt (…) ; 

 

 5° in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te 

worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden 

verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is (…). 

 

8.  De wettelijke basis van de aanvraag is artikel 37, § 1, 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. 

 De studenten die normaal sociale bijdragen in hoofdberoep verschuldigd zijn, kunnen 

echter vragen om gelijkgesteld te worden met personen die hun beroep in bijberoep 

uitoefenen als hun inkomen een bepaald grensbedrag niet overschrijdt. 

 

8.1. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de bepaling van de bijdragereeks. 

Deze reeks geeft aanleiding tot de vaststelling van de verschuldigde sociale bijdragen en 

van de rechten van de zelfstandigen. De mededeling heeft tevens tot doel een invordering 

van de verschuldigde bijdragen te vermijden, met name in de situaties waarin de jongere 

geen student meer is in de zin van artikel 37 van het ARS. Hij moet in dat geval als 

zelfstandige in hoofdberoep worden opgenomen en heeft geen recht meer op zeer lage 

sociale bijdragen. 
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8.2. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 

overmatig.   

 Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de 

sociaalverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en de Directie-Generaal Zelfstandigen van de 

FOD Sociale Zekerheid moeten immers kennis kunnen nemen van de personen die betrokken 

zijn bij de aanvraag, met name de studenten die zelfstandige zijn en die aan de voorwaarden 

van artikel 37 van het ARS voldoen. 

9. De mededeling van persoonsgegevens uit het Kadaster van de kinderbijslag van het 

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag geschiedt via de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid; hierdoor kan worden gewaarborgd dat de gegevens enkel betrekking hebben op 

de sociaal verzekerden die effectief bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen, bij de sociaalverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en bij de Directie-

Generaal Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid zijn gekend (filterfunctie van het 

verwijzingsrepertorium). 

 

 

Om deze redenen, 

 

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

Gezondheid 

 

verleent de machtiging aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, 

de sociaalverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en de Directie-Generaal Zelfstandigen van de 

FOD Sociale Zekerheid om via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de mededeling van 

persoonsgegevens uit het Kadaster van de kinderbijslag te krijgen, met het oog op de bepaling 

van de rechten van de zelfstandigen en van de door hen verschuldigde bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


