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TC/03/123 
 
 
BERAADSLAGING NR 03/97 VAN 7 OKTOBER 2003 BETREFFENDE DE 
MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE 
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN BELGACOM MET HET 
OOG OP HET TOEPASSEN VAN HET SOCIAAL TELEFOONTARIEF 
 
 
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 en het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 1 september 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN RECHTVAARDIGING  
 
1.1.  Elke persoon die aan de voorwaarden voor de toekenning van het sociaal telefoontarief van 

Belgacom beantwoordt en van dit tarief wenst te genieten, moet hiervoor bij Belgacom een 
aanvraag indienen. Bij beraadslaging nr. 98/66 van 13 oktober 1998 werd de 
Kruispuntbank door het Sectoraal comité van de sociale zekerheid gemachtigd om 
bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan Belgacom met het oog 
op een efficiëntere toekenning van het sociaal telefoontarief. Belgacom maakt sindsdien 
jaarlijks aan de Kruispuntbank een lijst over van alle personen aan wie het sociaal 
telefoontarief wordt aangerekend, waarna de Kruispuntbank op die lijst per betrokkene 
aanduidt of hij er al dan niet nog recht op heeft en de lijst vervolgens aan Belgacom 
terugbezorgt. Aldus kan Belgacom nagaan welke van de personen die vroeger reeds van 
het sociaal telefoontarief genoten (en hiertoe zelf een aanvraag hebben ingediend), 
momenteel nog steeds aan de voorwaarden voor het toekennen ervan voldoen. Aan deze 
personen (en enkel aan deze) wordt het sociaal telefoontarief automatisch toegekend (zij 
dienen met andere woorden niet telkens een nieuwe aanvraag in te dienen). 
 
Volgende werkwijze wordt gevolgd. 
 
Belgacom maakt aan de Kruispuntbank een lijst over van de personen aan wie het sociaal 
telefoontarief wordt aangerekend, met vermelding van hun naam, voornaam, geslacht, 
geboortedatum en klantnummer, waarna de Kruispuntbank de nodige fonetische 
opzoekingen verricht om het INSZ van de betrokkenen te achterhalen (Belgacom zelf mag 
het INSZ niet gebruiken).  
 
Aan de hand van de gevonden INSZ wordt door de Kruispuntbank nagegaan of de 
betrokkenen nog steeds voldoen aan de voorwaarden om van het sociaal telefoontarief te 
kunnen genieten. Dit gebeurt door een toetsing aan het verwijzingsrepertorium van de 
Kruispuntbank, met name sector 28 (“RIZIV – verhoogde tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen”), categorieën 001 (“weduwen, 
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invaliden, gepensioneerden en wezen”), 003 (“gewaarborgd inkomen voor bejaarden en 
recht op rentebijslag”) en 004 (“tegemoetkomingen aan gehandicapten”). 

 
Het resultaat van de toetsing wordt aan Belgacom meegedeeld aan de hand van het 
Belgacomklantnummer van de betrokkene (de Kruispuntbank houdt de link bij tussen het 
Belgacomklantnummer van de betrokkene en diens INSZ – het INSZ van de betrokkene 
wordt derhalve NIET meegedeeld). 
 

 
1.2. De voormelde mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard beantwoordt 

evenwel niet afdoende aan de behoeften van Belgacom. Belgacom is ertoe gehouden om 
voor een aantal welbepaalde categorieën van minderbedeelden een sociaal telefoontarief 
toe te passen: de gepensioneerden en mindervaliden die genieten van een verhoogde 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Belgacom zal deze beide 
categorieën (de gepensioneerden en mindervaliden) voortaan zelf aanduiden vermits de 
Kruispuntbank de selectie niet zelf kan doorvoeren op basis van haar 
verwijzingsrepertorium (het RIZIV geeft enkel de bovengenoemde categorieën mee: de 
categorie 001 is enerzijds ruimer dan de notie “mindervalide” en de categorie is anderzijds 
003 beperkter dan de notie “gepensioneerde”). 

 
 
1.3.  Voortaan zou de Kruispuntbank de INSZ van de sociaal verzekerden die door Belgacom 

werden aangeduid als gepensioneerde of mindervalide toetsen aan volgende criteria. 
 
Wat betreft de gepensioneerden: deze moeten minimum 65 jaar oud en alleenwonend zijn; 
indien ze aan de minimumleeftijd beantwoorden doch niet alleenwonend zijn, mogen er 
geen samenwonenden zijn ouder dan 18 jaar en jonger dan 60 jaar, uitgezonderd wanneer 
alle samenwonenden ouder dan 18 jaar en jonger dan 60 jaar een handicap van minstens 
66% hebben. Daarenboven moeten de gepensioneerden gekend zijn als behorende tot 
sector 28 (met uitzondering van de categorieën 002 en 006). 
 
Wat betreft de mindervaliden: deze moeten minimum 18 jaar oud en alleenwonend zijn; 
indien ze aan de minimumleeftijd beantwoorden doch samenwonen, mag dit maximaal in 
een familieverband van drie personen zijn (inclusief de minderinvalide). Daarenboven 
moeten de mindervaliden gekend zijn als behorende tot sector 28 (met uitzondering van de 
categorieën 002 en 006). 
 
 

1.4.  De door de Kruispuntbank aan Belgacom te verschaffen sociale gegevens van persoonlijke 
aard zouden, zoals voorheen, beperkt blijven tot de aanduiding of betrokkene al dan niet 
nog steeds in aanmerking komt voor de toepassing van het sociaal telefoontarief, zeker 
volgens strengere selectiecriteria, maar die beter beantwoorden aan de noden van 
Belgacom.  

 
 
2. BERAADSLAGING 
 
2.1. Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard buiten het netwerk, 

waarvoor krachtens artikel 15, tweede lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende 
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oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid een principiële 
machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid vereist is. 

 
 
2.2.  De mededeling beantwoordt aan wettige doeleinden, met name de automatische 

toekenning van een aanvullend recht (het sociaal telefoontarief) aan bepaalde categorieën 
sociaal verzekerden.  

 
 De meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard blijven beperkt tot de aanduiding 

of betrokkene al dan niet nog steeds in aanmerking komt voor de toepassing van het 
sociaal telefoontarief en lijken derhalve, uitgaande van voormeld doeleinde, ter zake 
dienend en niet overmatig. 

 
 
2.3.  Er wordt op gewezen dat ingevolge artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 de 

instanties die aanvullende rechten toekennen, verplicht zijn de daartoe benodigde sociale 
gegevens van persoonlijke aard die in het netwerk beschikbaar zijn, uitsluitend bij de 
Kruispuntbank op te vragen. Aldus wordt de rechthebbenden zoveel mogelijk moeite en 
administratieve rompslomp bespaard. 

 
 
 
 
Om deze redenen verleent  
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging om de onder 1. vermelde sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan 
Belgacom, met het oog op de automatische toekenning van het sociaal telefoontarief aan 
bepaalde categorieën sociaal verzekerden. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 

 
 


