
© 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 

  

SCSZ/03/132 
 
BERAADSLAGING NR. 03/109 VAN 2 DECEMBER 2003 M.B.T. EEN VRAAG 
VANWEGE DE KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN DE NMBS MET 
BETREKKING TOT HET MEEDELEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN 
PERSOONLIJKE AARD BETREFFENDE EEN ERFLATER AAN ERFGENAMEN 
  
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 het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 4 november 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.  De Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS werd door de erfgenamen van een 

lid verzocht om mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot 
de tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging die aan dat lid werden uitgekeerd 
tijdens een bepaalde periode. 

 
Deze sociale gegevens van persoonlijke aard zouden met name worden aangewend voor 
het bepalen van het vermogen (en derhalve de nalatenschap) van betrokkene. 

 
 
B. PRECEDENTEN  
 
2.1.  Bij beraadslaging nr. 00/08 van 1 februari 2001 werd het (toenmalige) Ministerie van 

Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu door het Toezichtscomité bij de 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid gemachtigd om bepaalde sociale gegevens van 
persoonlijke aard mee te delen aan erfgenamen en rechthebbenden van overleden 
gehandicapte personen, doch enkel voor zover deze mededeling noodzakelijk is ter duiding 
van de uitbetaling van bepaalde vervallen maar nog niet uitbetaalde tegemoetkomingen ten 
gunste van de overledene en voor zover de beginselen vervat in de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de 
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
de verwerking van persoonsgegevens – voornamelijk die van finaliteit en proportionaliteit 
– worden geëerbiedigd.  

 
2.2. Anderzijds heeft het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid 

tijdens zijn vergadering van 17 augustus 1998 een verzoek van een verzekeringsinstelling 
tot mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard aan een erfgenaam verworpen. 
Deze hadden met name betrekking op de uitbetalingen die aan een andere erfgenaam 
werden gedaan naar aanleiding van het overlijden van de erflater.  
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 Het feit van de betaling en het bedrag ervan vormden volgens het Toezichtscomité in 
hoofde van de ontvanger beschermenswaardige persoonsgegevens.  

 
 
C. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3.1.   Zowel de wet van 15 januari 1990 als de wet van 8 december 1992 beogen de vrijwaring 

van de integriteit van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen; enkel gegevens 
die betrekking hebben op een natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. 

 
 Geen van beide wetten vereist echter dat deze persoon nog in leven is. Ook gegevens met 

betrekking tot (min of meer recentelijk) overleden personen dienen als persoonsgegevens 
te worden beschouwd. 

 
3.2. De hogervermelde mededeling door een ziekenfonds aan erfgenamen van een overleden 

lid betreft derhalve een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard buiten het 
netwerk van de sociale zekerheid. 

 
 Krachtens artikel 15, tweede lid, van de wet van 15 januari 1990 is voor deze medeling een 

principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid vereist. 
 
3.3.  Gelet op de omstandigheden van de aanvraag – een betwisting van de omvang van de 

nalatenschap van de betrokkene door haar kinderen – lijkt het niet aangewezen dat het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid een machtiging terzake zou verlenen.  

 
 Het sectoraal comité van de sociale zekerheid is van oordeel dat de betrokken sociale 

gegevens van persoonlijke aard slechts kunnen worden meegedeeld aan een rechter, binnen 
de voorwaarden beschreven in beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996 (punt 
3.1.2.). 

 
3.4. Het merkt bovendien op dat de mededeling van de terugbetaalde kosten voor 

geneeskundige verzorging geen doorslaggevende aanduiding geeft van het vermogen van 
betrokkene en derhalve niet pertinent is. 
 
 

Om deze redenen, verwerpt 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
deze aanvraag. 
  
 
 
  

Michel PARISSE 
Voorzitter 


