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TC/03/127 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/99 VAN 7 OKTOBER 2003 BETREFFENDE DE 
RAADPLEGING VAN HET REGISTER VAN DE SIS-KAARTEN DOOR DE DIENST 
VOOR DE OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 
 
 
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 Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid van 16 september 
2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 23 september 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN RECHTVAARDIGING  
 
1.1.  De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (hierna afgekort als DOSZ) wenst door 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid te worden gemachtigd om het register van 
de SIS-kaarten te kunnen raadplegen, aan de hand van de elektronische berichten I706 en 
I707, met het oog op het opvolgen van de levenscyclus van de SIS-kaarten van de sociaal 
verzekerden die onder één van de door de DOSZ beheerde stelsels vallen. 
 

1.2.  Krachtens artikel 40 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende 
uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart houdt de Kruispuntbank een 
centraal register van de SIS-kaarten bij met als doel de uitreiking, de vernieuwing, de 
vervanging en het gebruik van de SIS-kaarten op een beveiligde wijze te laten verlopen. 
Dit register omvat per SIS-kaart de volgende informatie: het INSZ van de betrokkene, de 
soorten gegevensgroepen die op de kaart voorkomen, de begin- en einddatum van 
geldigheid van de kaart, het logisch nummer van de kaart, het reeksnummer van de 
microchip van de kaart en de status van de kaart. 
 
Raadpleging I706. Aan de hand van het elektronische bericht I706 kunnen voor een 
bepaald INSZ en eventueel voor een bepaalde periode het aantal achtereenvolgens 
uitgereikte SIS-kaarten worden verkregen, met per kaart de vermelding van het logisch 
nummer, de geldigheidsperiode, de status in de levenscyclus van de kaart en de stand van 
personalisering. 
 
Raadpleging I707. Aan de hand van het bericht I707 kunnen voor een bepaald INSZ en 
een bepaald logisch kaartnummer de geldigheidsperiode van de kaart, de status in de 
levenscyclus van de kaart, de datum van aanmaak van de kaart, de status en datum van 
personalisering van de kaart, de status en datum van inomloopbrenging van de kaart, de 
datum en reden van annulering van de kaart en de datum en status van de fysische 
inlevering van de geannuleerde kaart worden verkregen. 
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2. BERAADSLAGING 
 
2.1.  Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard 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 sectoraal comité van de sociale zekerheid vereist is. 

 
2.2.  Ingevolge artikel 8 van het hogervermelde koninklijk besluit van 22 februari 1998 reikt 

de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) van ambtswege SIS-kaarten 
uit ten behoeve van de sociaal verzekerden die niet zijn aangesloten of ingeschreven bij 
een verzekeringsinstelling, onder wie de sociaal verzekerden verzekerd krachtens artikel 
8, eerste lid, a) tot c), van de wet van 16 juni 1960 die de organismen belast met het 
beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Kongo en Ruanda-
Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst of krachtens de 
artikelen 42, eerste lid, 1°, 43, 44, 45, 1°, en 46 van de wet van 17 juli 1963 betreffende 
de overzeese sociale zekerheid.  

 
Krachtens artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit dienen de andere sociaal verzekerden 
die onder één van de stelsels beheerd door de DOSZ vallen en die hun 
hoofdverblijfplaats in België hebben zich te wenden tot de DOSZ om hun SIS-kaart 
uitgereikt te krijgen door de HZIV.  
 
Artikel 39 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 bepaalt dat de DOSZ 
gemachtigd is tot het elektronisch raadplegen en bewaren van de sociale gegevens van 
persoonlijke aard die zijn opgenomen in de microchip van de SIS-kaart van de sociaal 
verzekerden van wie hij het dossier behandelt. 

 
2.3.  De DOSZ dient voor de sociaal verzekerden van wie hij het dossier behandelt te kunnen 

nagaan of de uitreiking, de vernieuwing en de vervanging van de SIS-kaart 
overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen verloopt. De 
elektronische berichten I706 en I707 bevatten de nodige (administratieve) informatie 
daartoe. De mededeling beantwoordt derhalve aan een gewettigd doeleinde. 
 
De tussenkomst van de Kruispuntbank, die met behulp van haar verwijzingsrepertorium 
haar filterfunctie vervult, verzekert dat de raadpleging van het register van de SIS-kaarten 
door de DOSZ enkel betrekking kan hebben op sociaal verzekerden over wie 
laatstgenoemde een dossier beheert. 
 
Gelet op deze elementen, beantwoordt de mededeling aan een gewettigd doeleinde en is 
zij uitgaande van dit doeleinde redelijkerwijze gerechtvaardigd. 
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Om deze redenen, verleent  
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de DOSZ de machtiging om het door de Kruispuntbank beheerde register van de SIS-kaarten te 
raadplegen aan de hand van de elektronische berichten I706 en I707, en dit voor de sociaal 
verzekerden van wie hij het dossier behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


