
© 2003 KSZ-BCSS http://www.ksz-bcss.fgov.be 
 

 
 

Dit document wordt u aangeboden door de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

 
 

Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat 
de bron en het URL vermeld worden 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kruispuntbank 
van de 

Sociale Zekerheid 
 
 

Sint-Pieterssteenweg 375 
B-1040 BRUSSEL 

 
 

Tel: +32 2 741 83 11 
Fax: +32 2 741 83 00 



 

 
 

2 

  

 
TC/03/73 
 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/51 VAN 6 MEI 2003 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE DOSZ EN DE HVKZ 
AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN IN HET KADER VAN DE 
TOEPASSING VAN DE MAXIMUMFACTUUR – UITBREIDING VAN DE 
MACHTIGING VERVAT IN BERAADSLAGING NR. 02/64 VAN 13 MEI 2002 
 
   
Gelet op de Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 
de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2e lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 22 april 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. CONTEXT VAN DE AANVRAAG 
 

Bij beraadslaging nr. 02/64 van 13 mei 2002 machtigde het Toezichtscomité het RIZIV om, via 
de Kruispuntbank, voor de sociaal verzekerden behorende tot een gezin dat het wettelijk 
bepaalde bedrag aan persoonlijke aandelen in de kosten van geneeskundige verzorging heeft 
bereikt en voor hetwelk de sociale franchise niet werd toegepast, een aantal sociale gegevens van 
persoonlijke aard mee te delen aan de Federale Overheidsdienst Financiën, met het oog op de 
toepassing van het derde luik van de Maximumfactuurmaatregel.  
 
Het systeem van de Maximumfactuur beoogt de financiële toegankelijkheid van de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging te verbeteren door de kosten van geneeskundige 
verzorging van eenieder te beperken tot een bepaald maximumbedrag, dat varieert in functie van 
het inkomen van het gezin waartoe men behoort of in functie van de sociale categorie waar men 
deel van uitmaakt. 
 
Het derde luik van de Maximumfactuurmaatregel1 behelst met name de toekenning van het 
voordeel door de verzekeringsinstellingen aan elk gezin dat een laag of bescheiden inkomen heeft 
(tot €13.400 of €20.600), waarbij het bezit van dit inkomen wordt nagegaan in samenwerking 
met het RIZIV en de Federale Overheidsdienst Financiën. 
 

                     
1 De Maximumfactuurmaatregel bestaat uit drie luiken: de Maximumfactuur vastgesteld op grond van de sociale 

categorie van de rechthebbende (de vroegere “sociale franchise”), de Maximumfactuur vastgesteld op grond 
van het gezinsinkomen van de rechthebbende en uitgevoerd door de Administratie van de Ondernemings- en 
Inkomensfiscaliteit (de vroegere “fiscale franchise”) en de Maximumfactuur vastgesteld op grond van het 
gezinsinkomen van de rechthebbende en uitgevoerd door de verzekeringsinstellingen. 
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Vanaf het ogenblik dat het gezin een grensbedrag van €450 of €650 aan persoonlijke aandelen in 
de kosten van geneeskundige verzorging bereikt, wordt de verzekeringstegemoetkoming in de 
kosten van geneeskundige verzorging aan honderd procent toegekend. 
 
De verzekeringsinstellingen houden per gezin het bereikte totaal bedrag aan persoonlijke 
aandelen in de kosten van geneeskundige verzorging bij. Indien dit totaal bedrag het wettelijk 
bepaalde bedrag bereikt en indien de sociale franchise nog niet werd toegepast, maken de 
verzekeringsinstellingen de identificatiegegevens van de leden van het betrokken gezin over aan 
de Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV.  
 
Vervolgens maakt de Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV voor de betrokken 
sociaal verzekerden, via de Kruispuntbank, een aanvraag tot het bekomen van 
persoonsgegevens over aan de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze aanvraag bevat het 
aanslagjaar, het INSZ van de belastingplichtigen, het MAF-nummer en de RIZIV-code.  
 
In antwoord op de ontvangen aanvragen maakt de Federale Overheidsdienst Financiën via de 
Kruispuntbank persoonsgegevens met betrekking tot de fiscale inkomsten van betrokkenen over 
aan de Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV (per aanslagjaar en per gezinslid). 
 
Ten slotte telt de Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV de inkomensgegevens van 
de verschillende leden van het gezin samen, vergelijkt het totaal met de gestelde grensbedragen 
en deelt aan de verzekeringsinstellingen de informatie mee die deze laatsten in staat moet stellen 
een beslissing te nemen aangaande de toekenning van het voordeel van de Maximumfactuur. In 
hogervermelde beraadslaging nr. 02/64 van 13 mei 2002 werd uitdrukkelijk vermeld dat de 
persoonsgegevens met betrekking tot de fiscale inkomsten van betrokkenen niet worden 
meegedeeld aan de verzekeringsinstellingen. De mededeling door het RIZIV zou beperkt blijven 
tot de categorie waartoe betrokkene behoort voor de toepassing van de Maximumfactuur. Het 
Toezichtscomité stemde er evenwel mee in dat, indien de Administratie van de Ondernemings- en 
Inkomensfiscaliteit aan de Dienst voor Administratieve Controle meedeelt dat een rechthebbende 
van het betrokken gezin niet belastingplichtig is of dat ze geen inlichtingen over hem bezit, de 
Dienst voor Administratieve Controle die informatie samen met het totaal van de inkomens van 
de andere rechthebbenden van het gezin zou doorsturen naar de verzekeringsinstelling die het 
dossier beheert. Deze mededeling door het RIZIV aan de verzekeringsinstellingen heeft tot doel 
de bevraging van de leden van het betrokken gezin tot een minimum te beperken. Enkel de 
sociaal verzekerden over wie geen informatie beschikbaar is bij de Administratie van de 
Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit dienen een verklaring op erewoord met betrekking tot hun 
inkomen aan de verzekeringsinstelling over te maken. Voor de andere gezinsleden wordt het 
totaal van de inkomens aan de verzekeringsinstellingen meegedeeld, opdat deze laatsten – in 
combinatie met de gegevens die blijken uit de verklaringen op erewoord – de toepasselijkheid 
van de Maximumfactuur zouden kunnen nagaan. 
 
De Maximumfactuur vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbende en 
uitgevoerd door de verzekeringsinstellingen wordt geregeld in Afdeling III van Hoofdstuk IIIbis 
van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de wet van 5 juni 
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2002, en in het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van 
Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

 
 
2. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

De voorliggende aanvraag heeft betrekking op de uitbreiding van de hogervermelde machtiging 
tot de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en de Hulp- en Voorzorgskas voor 
Zeevarenden (HVKZ). 
 
Krachtens twee ontwerpen van koninklijk besluit2 wordt de regeling van de Maximumfactuur 
vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbende uitgevoerd door de DOSZ en 
de HVKZ, met toepassing van de bepalingen van Afdeling III van Hoofdstuk IIIbis van Titel III 
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de wet van 5 juni 2002, en het 
hogervermeld koninklijk besluit van 15 juli 2002. 
 
De toepassing van de Maximumfactuur door de DOSZ en de HVKZ zou volgens dezelfde 
werkwijze als beschreven onder 1. gebeuren, met als enige bijzonderheid dat beide voormelde 
instellingen van sociale zekerheid zowel de rol van het RIZIV als de rol van de 
verzekeringsinstellingen in zich verenigen. 
 
De DOSZ en de HVKZ houden per gezin het bereikte totaal bedrag aan persoonlijke aandelen 
in de kosten van geneeskundige verzorging bij. Indien dit totaal bedrag het wettelijk bepaalde 
bedrag bereikt en indien de sociale franchise nog niet werd toegepast, maken ze de 
identificatiegegevens van de leden van het betrokken gezin via de Kruispuntbank over aan de 
Federale Overheidsdienst Financiën. Deze laatste maakt vervolgens in antwoord op de 
ontvangen aanvragen via de Kruispuntbank persoonsgegevens met betrekking tot de fiscale 
inkomsten van betrokkenen over aan de DOSZ en de HVKZ (per aanslagjaar en per gezinslid). 
Ten slotte tellen de DOSZ en de HVKZ de inkomensgegevens van de verschillende leden van 
het gezin samen, vergelijken het totaal met de gestelde grensbedragen en nemen een beslissing 
aangaande de toekenning van het voordeel van de Maximumfactuur. Enkel de sociaal 
verzekerden over wie geen informatie beschikbaar is bij de Federale Overheidsdienst Financiën 
dienen een verklaring op erewoord met betrekking tot hun inkomen aan de DOSZ en de HVKZ 
over te maken. 
 
 

3. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

                     
2 Enerzijds het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitkeringen voor geneeskundige verzorging ten laste 

van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid, anderzijds het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 tot wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- 
en voorzorgskas voor zeevarenden. 
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Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard buiten het netwerk van 
de sociale zekerheid, waarvoor, krachtens artikel 15, tweede lid, van de wet van 15 januari 
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, 
een machtiging van het Toezichtscomité vereist is.  
 
De mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de DOSZ en de HVKZ aan de 
Federale Overheidsdienst Financiën, via de Kruispuntbank, beoogt een gewettigd doeleinde, met 
name de toepassing van de Maximumfactuurmaatregel. De meegedeelde identificatiegegevens 
(het aanslagjaar, het INSZ-nummer van de belastingplichtigen, het MAF-nummer en de RIZIV-
code) zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 
 
Een machtiging van het Toezichtscomité is niet vereist voor de mededeling door de Federale 
Overheidsdienst Financiën aan de DOSZ en de HVKZ, via de Kruispuntbank. Het betreft 
immers een mededeling van persoonsgegevens door een instantie van buiten het netwerk, die niet 
onderworpen is aan een machtiging van het Toezichtscomité. 

 
 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
de uitbreiding van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 02/64 van 13 mei 2002 tot de mededeling 
van sociale gegevens van persoonlijke aard door de DOSZ en de HVKZ aan de Federale 
Overheidsdienst Financiën, met het oog op de toepassing van de Maximumfactuurmaatregel, op 
voorwaarde dat de onder punt 2 (alinea 2) vermelde twee ontwerpen van koninklijk besluit 
daadwerkelijk tot stand komen. 
 
Deze mededeling dient via de Kruispuntbank te verlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 


