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Bewijsrecht en informatietechnologie; de aanpak van de Belgische
sociale zekerheid
* F. Robben

De Belgische sociale zekerheid is zich volop aan het informatiseren. Steeds meer informatie wordt elektronisch ingezameld, verwerkt en bewaard. Dit stelt een
aantal problemen op het vlak van de bewijskracht van
de gegevens. Gezien een initiatief tot aanpassing van
een aantal gemeenrechtelijke bewijsregels om aan
deze problemen het hoofd te bieden, uitbleef, werd inmiddels een specifieke oplossing uitgewerkt binnen de
sector van sociale zekerheid. De aanpak, die allicht model kan staan voor een meer algemene bewijsregeling
inzake nieuwe technologieën in België, wordt in deze
bijdrage beschreven.

1. Inleiding
1. De Belgische sociale zekerheid vormt sedert een
aantal jaren het voorwerp van doorgedreven InformatiserJngsinspannlngen. Tussen de ruim 2000 Belgische
instellingen van sociale zel^erheid wordt een netwerk
voor elektronische gegevensuitwisseling gespannen,
beheerd door een nieuw opgerichte parastataie, de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Bedoeling is
te komen tot een situatie waarbij informatie nodig voor
de vaststelling van sociale rechten, zoals werkloosheidsuitkeringen of gezinsbijslagen, of voor de inning
van bijdragen tot financiering van de sociale zekerheid,
nog slechts eenmaal worden ingezameld bij de sociale
verzekerden of hun werkgevers, en dit ten tiehoeve
van het systeem in zijn geheel. Een insteiiing die de gegevens concreet behoeft, kan dan eerst via het netwerk
nagaan of de benodigde inlichtingen niet reeds bij een
zusterinstelling aanwezig zijn. Slechts wanneer dit niet
het geval is, dient zij andere bronnen aan te boren. Om
één en ander vlot te laten verlopen, beschikt de Kruispuntbank over een verwijzingsrepertorium waarin wordt
aangegeven welke soorten gegevens betreffende welke persoon bij welke instelling van sociale zekerheid beschikbaar zijn. De inhoudelijke gegevens zelf worden
evenwel op een gedistribueerde en gedecentraliseerde
wijze bewaard.
Dit samenwerkingsmodel, dat moet leiden tot een snellere en efficiëntere afhandeling van sociale dossiers,
met minder administratieve rompslomp voor de sociale
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verzekerden, hun werkgevers en de instellingen van sociale zekerheid, werd reeds in een vroeger nummer
van dit tijdschrift gedetailleerd beschreven.'
2. Inmiddels is het netwerk reeds in aanzienlijke mate
uitgebouwd, en staan een aantal omkaderende juridische regelingen in de steigers. Basismaatregelen inzake gegevenbescherming zijn reeds in de wet tot
oprichting van de Kruispuntbank zelf voorzien, en worden op dit ogenblik geconcretiseerd in een aantal uitvoeringsbesluiten.
De Kruispuntbankwet zelf bevat evenwei geen bepalingen met betrekking tot de bewijskracht van de elektronisch vastgelegde of uitgewisselde gegevens. Ten tijde
van de uitvaardiging van de Kruispuntbankwet lag immers een aanpassing van de gemeenrechtelijke bewijsregeling in het licht van de technologische evolutie in
het verschiet. Er werd toen dan ook voor geopteerd
geen eigen regeling voor de sociale zekerheid uit te
vaardigen. Vermits het vooropgestelde algemene initiatief op zich liet en nog steeds laat wachten, zijn inmiddels wel specifieke bepalingen uitgewerkt voor de
sociale sector, die allicht in zekere mate model zullen
staan voor de nog steeds venwachtte algemene reglementering.
Na een korte probleemstelling, wordt in wat volgt de regeling voor de sociale-zekerheidssector beschreven en
summier geëvalueerd.^
2. Probleemstelling
3. De bewijsrechtelijke problemen waarmee de zich informatiserende Belgische sociale zekerheid wordt geconfronteerd, zijn tweeërlei.
4. Vooreerst worden steeds meer documenten nodig
voor de toepassing van de sociale zekerheid, die voorheen aan de daarmee belaste instellingen op papier
werden overgemaakt, langs elektronische weg verstrekt. Zo geschiedt de aangifte door de werkgevers
van de ionen en arbeidstijden van de tewerkgestelde
werknemers voor het overgrote deel met behulp van
magneetbanden of diskettes, of is het opvragen van papieren uittreksels uit bevolkingsregister bij de gemeenten vervangen door een (on-line)ondervraging van het
rijksregister.^ in de nabije toekomst is bovendien voorzien dat heel wat papieren attesten met betrekking tot
sociale rechten, die worden uitgewisseld tussen instellingen van sociale zekerheid, worden vervangen door
elektronisch gegevensverkeer.
Art. 1341 Burgerlijk Wetboek vereist voor rechtshandelingen met een waarde boven 15 OOG BF evenwel in beginsel een ondertekend schriftelijk bewijs. Het is
duidelijk dat de sociale bijdragen of rechten, met het
oog op de inning of uitkering waarvan de elektronische
documenten worden ingezameld, dit bedrag omzeggens steeds overschrijden. Om te vermijden dat de informatiseringsinspanningen van de instellingen van
sociale zekerheid bron zouden zijn van ernstige risico's
bij juridische betwistingen, is de absolute vereiste van
een bewijs door geschrift onhoudbaar.
5. In de tweede plaats bieden de nieuwe technologieën
steeds meer aantrekkelijke mogelijkheden tot elektronische opslag en archivering van gegevens. De originelen, zowel van papieren als van elektronische aard,
worden daarbij gekopieerd naar en bijgehouden op
automatisch toegankelijke magnetische of optische dragers. De blijvende parallelle bewaring van de originelen
is, zeker bij papier, zeer kostelijk. Het duurzaam bewaren van bepaalde magnetische originelen is zelfs onmogelijk, gezien de dragers na verloop van tijd onleesbaar
worden.
Principieel hebben kopieën evenwel geen bewijskracht
en kunnen ze het origineel niet vervangen, wanneer dit
niet wordt voorgelegd en het bestaan ervan wordt betwist. Weliswaar kan de tegenpartij aan zijn recht om
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de voorlegging van het origineel te vorderen, verzaken,
hetzij op voorhand, bij overeenkomst, hetzij ter gelegenheid van een betwisting. Het afsluiten van een bewijsovereenkomst met elke sociale verzekerde en elke
werkgever is evenwel ondenkbaar, en het rekenen op
de goodwill van de tegenpartij bij een eventueel geschil
biedt de instellingen van sociale zekerheid uiteraard
geen rechtszekerheid. Om de mogelijke efficiëntieverhoging en kostenbesparing ten gevolge van elektronische of optische opslag niet zonder meer te
ondermijnen, is ook hier een nuancering van de bewijsregels gepast.
3. De bewijskracht van informatie die elektronisch wordt overgemaakt aan de instellingen van
sociale zekerheid
6. Per analogie met de vroeger bestaande papieren informatiestroom naar de instellingen van sociale zekerheid, zouden de documenten die nu elektronisch
worden overgemaakt, deels als een origineel kunnen
worden beschouwd (bijvoorbeeld een werkgeversaangifte), deels als kopie van een (meestal elektronisch)
origineel (bijvoorbeeld een elektronisch uittreksel uit het
rijksregister."
7. Met betrekking tot de elektronische originelen overgemaakt aan de instellingen van sociale zekerheid, werd
het niet nodig geacht wettelijk of reglementair in te grijpen in afwijking van het gemeen bewijsrecht. De uitzonderingen vervat in het Burgerlijk Wetboek, en de
interpretatie daaraan gegeven door rechtspraak en
rechtsleer, lijken een voldoende rechtsbasis te verstrekken om de toelaatbaarheid van de elektronische dragers als bewijsmiddel te waarborgen. Uiteraard is het
de rechter die oordeelt over het relatieve gewicht of de
bewijswaarde van deze middelen. Naarmate de rechter
overtuigd wordt van de betrouwbaarheid van de gebruikte elektronische middelen, zal ook de bewijswaarde stijgen.
8. Een eerste uitzondering op de verplichting tot voorlegging van een schriftelijk bewijs ligt vervat in art. 1347
Burgerlijk Wetboek. Dit artikel stelt dat art. 1341 geen
toepassing vindt indien er een begin van bewijs door
geschrift aanwezig is, uitgaande van of toegeëigend
door degene tegen wie het wordt ingeroepen en waardoor het beweerde waarschijnlijk wordt gemaakt. In dat
geval mag het begin van bewijs door geschrift worden
aangevuld met getuigenissen of vermoedens.
Welnu, alle elektronische originelen die aan de instellingen van sociale zekerheid worden overgemaakt via
magneetbanden of diskettes worden vergezeld van een
samenvattende papieren staat, die wordt opgesteld
door de verzender en die een aantal controle-elementen (zoals het aantal meegedeelde records, allerlei subtotalen en totalen,...) bevat om de foutloosheid van de
transmissie te verifiëren. Ons inziens vormt deze samenvattende staat een begin van geschreven bewijs in
de zin van art. 1347 Burgerlijk Wetboek, dat kan worden aangevuld met getuigenissen en vermoedens.
9. Daarenboven bepaalt art. 1348 Burgerlijk Wetboek
dat voor het bewijs van rechtshandelingen met een
waarde hoger dan 15 000 BF geen ondertekend schriftelijk bewijs nodig is indien de schuldeiser zich in de
mogelijkheid bevond dergelijk bewijs te verschaffen.
Deze onmogelijkheid kan materieel of moreel zijn. in
Frankrijk wordt alvast algemeen de stelling aanvaard
dat het vast en algemeen gebruik om geen geschrift te
eisen als morele onmogelijkheid kan worden gekwalificeerd.^ Ook in de recente Belgische rechtspraak vond
deze visie reeds navolging.^
In de sector van de sociale zekerheid is de elektronische gegevensuitwisseling tussen de betrokken instellingen niet louter een gebruik; ze wordt zelfs verplicht
gesteld door de Kruispuntbankwet. A fortiori mag hier
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