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TC/02/13 
 
 
BERAADSLAGING NR. 02/17 VAN 5 FEBRUARI 2002 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR HET MINISTERIE VAN 
SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU EN DE RIJKSDIENST 
VOOR PENSIOENEN AAN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN, VIA DE 
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN HET NATIONAAL 
INTERMUTUALISTISCH COLLEGE, MET HET OOG OP DE TOEKENNING VAN 
EEN FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING AAN CHRONISCH ZIEKEN 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank dd. 28 januari 2002; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 januari 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

Bij het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, werd voor de chronisch zieken voorzien in een jaarlijkse 
forfaitaire tegemoetkoming. De toepassing van deze maatregel, initieel slechts voorzien voor 
de periode van 1 juni 1998 tot 1 januari 1999, werd bij het koninklijk besluit van 16 december 
1998 verlengd tot 1 januari 2000 en vervolgens bij het koninklijk besluit van 20 december 
1999 verlengd voor onbepaalde duur. 
 
Het statuut van rechthebbende met een chronische ziekte wordt toegekend indien de 
betrokkene aan twee voorwaarden voldoet, waaronder het behoren tot één van de negen 
categorieën personen opgesomd in artikel 2, 2, van het koninklijk besluit van 2 juni 1998. 
Het ministerieel besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk 
besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 maart 1999, bepaalt de 
modaliteiten volgens dewelke wordt vastgesteld of een sociaal verzekerde tot één van deze 
categorieën behoort. 
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Enerzijds wordt de informatie betreffende de toekenning van een 
integratietegemoetkoming (categorie III of IV), bedoeld in artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende en de 
integratietegemoetkoming, of van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (categorie 
II, III of IV), bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende 
de tegemoetkoming voor de hulp aan bejaarden, aan de rechthebbende, bedoeld in artikel 
2, 2, e en f, van het koninklijk besluit van 2 juni 1998, verstrekt door het Ministerie van 



Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Hetzelfde geldt voor de informatie met 
betrekking tot het feit dat een rechthebbende voldoet aan de vereiste 
afhankelijkheidsvoorwaarden om een integratietegemoetkoming (categorie III of IV) of 
een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (categorie II, III of IV) te genieten, alhoewel 
hij de tegemoetkoming niet geniet omwille van de inkomensvoorwaarde die voorzien is in 
artikel 7, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten. 
 
Anderzijds wordt de informatie betreffende het genot van een tegemoetkoming voor hulp van 
derden, toegekend op basis van de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van 
tegemoetkomingen aan mindervaliden, door de rechthebbende, bedoeld in artikel 2, 2, g, van 
het koninklijk besluit van 2 juni 1998, verstrekt door het Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu of door de RVP. 
 
Het Toezichtscomité heeft bij beraadslagingen nrs. 98/53 van 7 juli 1998 en 99/61 van 4 
mei 1999 tijdelijke machtigingen verleend voor de elektronische mededeling van de 
nodige sociale gegevens van persoonlijke aard door het Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu en de RVP aan de verzekeringsinstellingen, via de 
Kruispuntbank en het NIC. Het betreft enerzijds een aantal gegevens met betrekking tot de 
inhoud van het elektronisch bericht (de uitgiftedatum, het nummer, de aard, het 
kalenderjaar, de beginmaand en de soort) en anderzijds een aantal gegevens met 
betrekking tot de chronisch zieke zelf (de doelgroep, de categorie van zelfredzaamheid, de 
erkenning, het INSZ, de naam en de twee voornamen). 

 
De voorliggende aanvraag heeft dezelfde machtiging als voorwerp maar voor onbepaalde 
duur. 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard binnen het netwerk 
van de sociale zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, 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. 
 
De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name het verlenen van een 
tegemoetkoming aan chronisch zieken. De meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke 
aard lijken, uitgaande van voormeld doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om deze redenen verleent, 
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het Toezichtscomité 
 
de machtiging aan het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de RVP 
om, via de Kruispuntbank en het NIC, aan de verzekeringsinstellingen volgende sociale 
gegevens van persoonlijke aard mee te delen met het oog op het verlenen van een 
tegemoetkoming aan chronisch zieken, met name : 
 
- de uitgiftedatum van het elektronisch bericht; 
- het nummer van het elektronisch bericht; 
- de aard van het elektronisch bericht; 
- het kalenderjaar van het elektronisch bericht; 
- de beginmaand van het elektronisch bericht; 
- de soort van het elektronisch bericht; 
- de doelgroep van de chronisch zieke; 
- de categorie van zelfredzaamheid van de chronisch zieke; 
- de erkenning van de chronisch zieke; 
- het INSZ van de chronisch zieke; 
- de naam en de twee voornamen van de chronisch zieke. 
 
De mededeling door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de 
RVP heeft betrekking op sociaal verzekerden bedoeld in artikel 2, 2, e, f, en g, van het 
koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 
juli 1994. 
 
 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim     
 Voorzitter 
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