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SCSZ/05/145 
 
 
ADVIES NR. 05/25 VAN 20 DECEMBER 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN GEMEENSCHAPPEN, GEWESTEN, PROVINCIES, 
GEMEENTEN EN OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN – 
AANTAL RECHTHEBBENDEN OP DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING VAN 
DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN 
 
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 ontvangen op 30 november 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  

 
1.1. Bij advies nr. 97/05 van 11 september 1997 verleende het Toezichtscomité bij de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een gunstig advies met betrekking tot de 
mededeling door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan gemeenschappen, 
gewesten, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het aantal 
“weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen” op hun grondgebied. 

 
De term “weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen” had daarbij eigenlijk 
betrekking op de weduwen en weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen voor 
zover zij, overeenkomstig artikel 37, § 1, van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen (de zogenaamde “WIGW’s”). 

 
1.2. Inmiddels zijn de categorieën rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen uitgebreid (zie artikel 37, § 
19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) en is de Kruispuntbank van Sociale 
Zekerheid in staat om aan de gemeenschappen, de gewesten, de gemeenten en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn meer gedetailleerde (maar nog steeds 
anonieme) gegevens afkomstig van diverse instellingen van sociale zekerheid ter 
beschikking te stellen. 

 
De voorliggende aanvraag heeft tot doel het advies nr. 97/05 van 11 september 1997 in 
die zin aan te passen. 

 
Tevens wordt voorgesteld om de mogelijke bestemmelingen uit te breiden met de 
provincies. 
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B. BESCHIKBARE ANONIEME GEGEVENS 
 

2.1. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bezit een door bepaalde instellingen van 
sociale zekerheid – met name de ziekenfondsen, het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering, de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden en de Dienst 
voor de Overzeese Sociale Zekerheid – ter beschikking gesteld overzicht van de 
personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, overeenkomstig één van volgende 
bepalingen: 

 
- artikel 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (informatie ter 
beschikking gesteld door de ziekenfondsen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering); 

 
- artikel 78bis van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en 

samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden 
(informatie ter beschikking gesteld door de Hulp- en Voorzorgskas voor 
Zeevarenden); 

 
- artikel 8 van de wet van 30 juni 1960 die de organismen belast met het beheer van 

de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi 
onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst, en die waarborg 
draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van 
deze werknemers verzekerd of artikel 49 van de wet van 17 juli 1963 betreffende 
de overzeese sociale zekerheid (informatie ter beschikking gesteld door de Dienst 
voor de Overzeese Sociale Zekerheid). 

 
2.2. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is daarbij in staat om een onderscheid te 

maken tussen de eigenlijke “gerechtigden” op de verhoogde tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en hun “personen ten laste”. 

 
2.3. Aldus kent de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid volgende categorieën 

rechthebbenden. 
 

- “de gepensioneerden, de weduwnaars en weduwen, de wezen en degenen die 
invaliditeitsuitkeringen genieten (…) die voldoen aan de inkomensvoorwaarden 
zoals ze door de Koning zijn vastgesteld bij in Ministerraad overlegd besluit” 
(voor de gerechtigden en de personen ten laste respectievelijk hoedanigheidscode 
001 en 011 van sector RIZIV); 

 
-  “de gerechtigden aan wie het leefloon, ingevoerd bij de wet van 26 mei 2002, 

wordt toegekend” en “de gerechtigden aan wie een OCMW steun verleent die 
geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste wordt genomen op grond van 
de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende de tenlasteneming van 
de steun toegekend door de OCMW’s” (voor de gerechtigden en de personen ten 
laste respectievelijk hoedanigheidscode 002 en 012 van sector RIZIV); 
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-  “de gerechtigden die een bij de wet van 1 april 1969 ingesteld gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden genieten, de gerechtigden die met toepassing van artikel 
21, § 2, van dezelfde wet het recht op de rentebijslag behouden en de 
rechthebbenden op de inkomensgarantie voor ouderen ingesteld bij de wet van 22 
maart 2001” (voor de gerechtigden en de personen ten laste respectievelijk 
hoedanigheidscode 003 en 013 van sector RIZIV); 

 
-  “de gerechtigden aan wie één van de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 27 

februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten wordt 
verleend” (voor de gerechtigden en de personen ten laste respectievelijk 
hoedanigheidscode 004 en 014 van sector RIZIV); 

 
-  “de kinderen, ingeschreven als gerechtigden, die, op grond van een lichamelijke of 

geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 %, de medische voorwaarden 
vervullen om het recht te openen op kinderbijslag waarvan het bedrag is verhoogd 
overeenkomstig artikel 47 van de gecoördineerde wetten betreffende de 
kinderbijslagen voor loonarbeiders of krachtens artikel 20 van het koninklijk 
besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van 
de zelfstandigen” (voor de gerechtigden en de personen ten laste respectievelijk 
hoedanigheidscode 005 en 015 van sector RIZIV); 

 
- “de in artikel 32, eerste lid, 3°, bedoelde gerechtigden (= de werknemers in 

gecontroleerde werkloosheid) die langdurig werkloos zijn overeenkomstig de 
modaliteiten bedoeld in het tweede lid” (voor de gerechtigden en de personen ten 
laste respectievelijk hoedanigheidscode 006 en 016 van sector RIZIV); 

 
- “de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen overeenkomstig artikel 
78bis van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936” (voor de gerechtigden en de 
personen ten laste respectievelijk hoedanigheidscode 002 en 012 van sector 
HVKZ); 

 
- “de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen overeenkomstig artikel 
8 van de wet van 30 juni 1960 of artikel 49 van de wet van 17 juli 1963 betreffende 
de overzeese sociale zekerheid” (voor de gerechtigden en de personen ten laste 
respectievelijk hoedanigheidscode 002 en 012 van sector DOSZ). 
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C. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3.1. Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gegevens bij de instellingen van sociale 
zekerheid, slaat ze op, voegt ze samen en deelt ze mee aan de personen die ze nodig 
hebben voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de 
conceptie en het beheer van de sociale zekerheid.  

 
Voor zover voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid vooraf een advies te verlenen. 

 
3.2. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzoekt het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid om een gunstig advies voor de mededeling aan gemeenschappen, 
gewesten, provincies, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 
het aantal personen op hun grondgebied die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
eventueel verder onderverdeeld in functie van de criteria bedoeld in 2.2. en 2.3. en in 
functie van (een combinatie van) persoons- en socio-economische kenmerken zoals de 
leeftijdsklasse, het geslacht, de statistische sector, de nationaliteit, het soort 
gezinssamenstelling of de nomenclatuurcode van de socio-economische positie van de 
betrokkenen. 

 
 De mededeling zou gebeuren in de vorm van een tabel die het totaal aantal personen 

zou aangeven dat aan elke combinatie van criteria voldoet, zonder enige rechtstreekse 
of onrechtstreekse verwijzing naar de identiteit van de betrokkenen. 

 
4.1. De mededelingen die onder deze machtiging vallen, hebben tot doel het realiseren van 

studies door voormelde autoriteiten met het oog op het uitstippelen van een sociaal 
beschermingsbeleid in het kader van hun respectievelijke bevoegdheden, en dit ten 
behoeve van personen die aan een specifieke regeling inzake sociale zekerheid zijn 
onderworpen (cf. 2). 

 
4.2. Het betreft anonieme gegevens, die enkel betrekking hebben op het 

bevoegdheidsterritorium van de aanvrager.  
 
 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dient er over te waken dat de mededeling 

onder geen beding betrekking heeft op persoonsgegevens en zal de hiertoe vereiste 
maatregelen nemen. 
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Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
onder voormelde voorwaarden en modaliteiten een gunstig advies met betrekking tot de 
mededeling door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan gemeenschappen, 
gewesten, provincies, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het 
aantal personen op hun grondgebied die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van 
de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, eventueel verder 
onderverdeeld in functie van de criteria bedoeld in 2.2. en 2.3. en in functie van (een 
combinatie van) persoons- en socio-economische kenmerken van de betrokkenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Michel PARISSE 

Voorzitter 


