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SCSZ/07/096  
 
 
BERAADSLAGING NR. 07/025 VAN 5 JUNI 2007 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE ELEKTRONISCHE 
BERICHTEN A003 EN A036 AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING IN HET KADER VAN ZIJN 
CONTROLEOPDRACHTEN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1, eerste lid; 
 
Gelet op het verzoek van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 mei 
2007; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. De Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering heeft onder meer tot opdracht om toe te zien op het naleven 
van de bepalingen vervat in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, ingevolge dewelke aan bepaalde categorieën sociaal verzekerden het recht op de 
verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen wordt toegekend. 

 
1.2. De persoonsgegevens vervat in de elektronische berichten A003 en A036 stellen de 

betrokken instellingen van sociale zekerheid in staat om te achterhalen welke sociaal 
verzekerden potentieel in aanmerking komen voor het verkrijgen van het recht op de 
verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen omdat ze tot een welbepaalde categorie van sociaal 
verzekerden behoren. 

 
 Het elektronisch bericht A003 wordt meegedeeld door de uitbetalingsinstellingen voor 

werkloosheidsuitkeringen (voor wat betreft de werklozen, de gecontroleerde werklozen 
die sedert ten minste twaalf maanden de hoedanigheid van volledig werkloze hebben of 
de gecontroleerde werklozen van ten minste vijftig jaar die sedert ten minste twaalf 
maanden de hoedanigheid van volledig werkloze hebben), door de federale 
overheidsdienst Sociale Zekerheid (voor wat betreft de gerechtigden op een 
tegemoetkoming voor personen met een handicap) dan wel door de Rijksdienst voor 
Pensioenen via het Pensioenkadaster (voor wat betreft de gepensioneerden met een 
inkomensgarantie voor ouderen). Bij beraadslaging nr. 94/18 van 19 augustus 1994, 
beraadslaging nr. 97/41 van 24 juni 1997 en beraadslaging nr. 99/71 van 15 juni 1999 
heeft het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een 
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principiële machtiging verleend met betrekking tot de mededeling van het 
elektronisch bericht A003 aan de verzekeringsinstellingen, via de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid en het Nationaal Intermutualistisch College. 

 
 Het elektronisch bericht A036 wordt meegedeeld door de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn via de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 
Integratie (voor wat betreft de leefloongerechtigden, de gerechtigden op een equivalent 
leefloon en de gerechtigden op een maatschappelijke dienstverlening). Bij 
beraadslaging nr. 99/88 van 5 oktober 1999 en beraadslaging nr. 00/36 van 7 maart 
2000 heeft het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een 
principiële machtiging verleend met betrekking tot de mededeling van het elektronisch 
bericht A036 aan de verzekeringsinstellingen, via de programmatorische 
overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid en het Nationaal Intermutualistisch College. 

 
1.3. In het kader van zijn controleopdrachten wenst de Dienst voor Administratieve 

Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, net als de 
verzekeringsinstellingen, toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens vervat in de 
elektronische berichten A003 en A036. 

 
 Ingevolge artikel 159 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt in de 
schoot van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een Dienst voor 
Administratieve Controle ingesteld die instaat voor de administratieve controle op de 
prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en op het 
inachtnemen van de bepalingen van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en haar 
uitvoeringsbesluiten. 

 
 De Dienst voor Administratieve Controle ziet er meer bepaald op toe dat de 

verzekeringsinstellingen de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake naleven. 
 
 De Dienst voor Administratieve Controle dient onder meer toe te zien op het naleven 

van de bepalingen van artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, dat het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen regelt. 

 
1.4. De Dienst voor Administratieve Controle vraagt om een machtiging voor een 

onbepaalde duur vermits diens opdracht onbeperkt in de tijd is. 
 
 De persoonsgegevens van de elektronische berichten A003 en A036 zouden uitsluitend 

worden aangewend om de controleopdracht van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering inzake de toekenning van het recht op de verhoogde 
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen mogelijk te maken. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1, 

eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling 
sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid vereist is. 

 
2.2. Het elektronisch bericht A003 bevat, behalve enige administratieve gegevens 

(waaronder de betrokken periode) en identificatiegegevens van de betrokkene 
(waaronder het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid), het statuut van de 
betrokkene die in aanmerking komt voor de toepassing van de verhoogde 
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen of de sociale maximumfactuur. 

 
 Op basis van het elektronisch bericht A003 wordt door de verzekeringsinstellingen 

onderzocht of de betrokkene recht heeft, enerzijds, op de verhoogde tegemoetkoming 
van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en, 
anderzijds, op de toepassing van het systeem van de sociale maximumfactuur. 

 
 De mededeling van het elektronisch bericht A003 beoogt wettige doeleinden, met name 

de controle door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering op het 
naleven door de verzekeringsinstellingen van de bepalingen van artikel 37, § 19, van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

 
2.3. Het elektronisch bericht A036 bevat, behalve enige administratieve gegevens 

(waaronder de betrokken periode) en identificatiegegevens van de betrokkene 
(waaronder het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid), het type sociaal 
voordeel (leefloon, equivalent leefloon of maatschappelijke dienstverlening) dat in 
aanmerking komt voor de toepassing van de verhoogde tegemoetkoming van de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of de sociale 
maximumfactuur. 

 
 Op basis van het elektronisch bericht A036 wordt door de verzekeringsinstellingen 

onderzocht of de betrokkene recht heeft, enerzijds, op de verhoogde tegemoetkoming 
van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en, 
anderzijds, op de toepassing van het systeem van de sociale maximumfactuur. 

 
 De mededeling van het elektronisch bericht A036 beoogt wettige doeleinden, met name 

de controle door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering op het 
naleven door de verzekeringsinstellingen van de bepalingen van artikel 37, § 19, van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

 
 De meegedeelde persoonsgegevens lijken, uitgaande van voormeld doeleinde, ter zake 

dienend en niet overmatig. 
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2.4. Zoals opgemerkt, kunnen de verzekeringsinstellingen nu reeds beschikken over de 
persoonsgegevens vervat in de elektronische berichten A003 en A036. 

 
 Ingevolge artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie 

van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van 
sociale zekerheid is een machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
en van de gezondheid niet vereist voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen 
enerzijds het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en anderzijds het 
Nationaal Intermutualistisch College of de verzekeringsinstellingen, wanneer deze 
uitwisseling nodig is om de taken uit te voeren die hen zijn toevertrouwd door of 
krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling betreffende de sociale zekerheid. 

 
 Het voorgaande houdt in dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

de betrokken persoonsgegevens zonder machtiging zou kunnen bekomen vanwege de 
verzekeringsinstellingen zelf. Het verkiest evenwel een rechtstreekse mededeling door 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
de machtiging aan de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen, de federale 
overheidsdienst Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Pensioenen en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn om de persoonsgegevens vervat in de elektronische berichten 
A003 en A036 met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mee te 
delen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met het oog op het 
nazicht op het naleven door de verzekeringsinstellingen van de bepalingen van artikel 37, § 
19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 
 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 


