
  
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  «Sociale Zekerheid» 
 
 
 
SCSZ/09/114 
 
 
ADVIES NR 09/20 VAN 6 OKTOBER 2009 MET BETREKKING TOT EEN 
ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 FEBRUARI 1998 HOUDENDE 
UITVOERINGSMAATREGELEN INZAKE DE SOCIALE IDENTITEITSKAART 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid; 
 
Gelet op het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 
februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart; 
 
Gelet op de aanvraag tot advies die mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid bij het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
indiende op 28 augustus 2009; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 
september 2009; 
 
Gelet op het verslag van de voorzitter. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG TOT ADVIES 
 
1.1. De aanvraag beoogt het advies van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid in te winnen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen 
inzake de sociale identiteitskaart, dat door het Beheerscomité van de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid tijdens zijn vergaderingen van 25 
september 2007 en van 25 maart 2008 werd goedgekeurd. 

 
1.2. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de bepalingen van het koninklijk 

besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale 



 2

identiteitskaart in overeenstemming te brengen met diverse wettelijke en 
reglementaire bepalingen, in het bijzonder: 

 
- artikel 2 van het voormelde koninklijk besluit van 22 februari 1998 met de wet van 

26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de 
kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de 
zelfstandigen; 

 
- artikel 37 van het voormelde koninklijk besluit van 22 februari 1998 met het 

koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994; 

 
- artikel 41 van het voormelde koninklijk besluit van 22 februari 1998 met de wet 

van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen. 
 
1.3. Bij de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de 

integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging voor de zelfstandigen werden de kleine risico’s toegevoegd aan de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen. 

 
Deze uitbreiding heeft met name een impact op artikel 2 van het koninklijk besluit van 
22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart. 

 
Voortaan is het niet langer aangewezen te verwijzen naar het koninklijk besluit van 29 
december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de 
kloostergemeenschappen wordt verruimd, aangezien dit besluit werd opgeheven bij de 
wet van 26 maart 2007. De vermelding op de sociale identiteitskaart van het statuut 
van de sociaal verzekerde inzake de verzekering voor geneeskundige verstrekkingen 
zal niet langer verschillen naargelang de sociaal verzekerde een werknemer, 
zelfstandige of lid van een kloostergemeenschap is.  

 
Het toepassingsgebied van de dekking van de kleine risico’s, bedoeld in artikel 32 van 
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, werd immers verruimd tot de 
zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen bij de wet van 26 maart 
2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's 
in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen. 

 
1.4. Bij het koninklijk besluit van 5 juni 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 

juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 werd artikel 
159bis van het voormelde koninklijk besluit aangepast. 

 
Vooraleer dit artikel werd gewijzigd, kon de zorgverlener voor elke prestatie die onder 
de verplichte of facultatieve derdebetalersregeling viel van een gewaarborgde 
terugbetaling genieten indien hij het bewijs leverde dat hij de SIS-kaart had gebruikt 
om de gegevens m.b.t. de ziekteverzekering van de patiënt te raadplegen. 
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Voor elke prestatie die onder de verplichte of facultatieve derdebetalersregeling valt, 
kan de zorgverlener voortaan van een gewaarborgde terugbetaling genieten: 
 
- indien hij het bewijst levert dat hij het elektronische netwerk heeft gebruikt om de 

gegevens met betrekking tot de ziekteverzekering van de patiënt te raadplegen; 
 
- of indien hij het bewijst levert dat hij, indien het netwerk onmogelijk kan worden 

gebruikt, de SIS-kaart heeft gebruikt om de gegevens met betrekking tot de 
ziekteverzekering van de patiënt te raadplegen. 

 
Het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies aan het sectoraal comité werd 
overgemaakt heeft tot doel om, naar aanleiding van deze wijziging, de reglementering 
inzake de SIS-kaart hiermee in overeenstemming te brengen. 

 
In de huidige versie van artikel 37 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 
houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart wordt bepaald dat 
de sociaal verzekerde ertoe gehouden is zijn sociale identiteitskaart voor te leggen op 
verzoek van iedere zorgverlener die de derdebetalersregeling toepast enerzijds, en in 
de gevallen waarin de sociale identiteitskaart mag of moet worden gebruikt door de 
zorgverlener die de derdebetalersregeling toepast anderzijds. 

 
Het ontwerp van koninklijk besluit heeft enkel tot doel om uitdrukkelijk te vermelden 
dat artikel 37 van het voormelde koninklijk besluit van 22 februari 1998 geen afbreuk 
doet aan de bepalingen van artikel 159bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996. 
Beide reglementaire bepalingen worden aldus formeel in overeenstemming gebracht. 

 
Zolang het tussen de zorgverleners en de ziekenfondsen te implementeren elektronisch 
netwerk niet operationeel is en zolang de elektronische identiteitskaart niet volledig 
veralgemeend is bij de sociaal verzekerden, blijft de verplichting om de sociale 
identiteitskaart te gebruiken aldus de hoofdverplichting. 

 
1.5. De wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen heeft de benaming van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gewijzigd. 
 

De huidige versie van artikel 41 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 
houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart bepaalt dat “het 
centraal register van de sociale-identiteitskaarten mag worden geraadpleegd door de 
personen die gemachtigd zijn om de sociale-identiteitskaarten te gebruiken teneinde de 
geldigheid ervan te controleren, nadat zij hiervoor de toestemming hebben gekregen 
van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid”.  

 
Artikel 3 van het bijgevoegde ontwerp van koninklijk besluit heeft enkel tot doel om 
de benaming “Toezichtscomité” te wijzigen in “sectoraal comité van de sociale 
zekerheid en van de gezondheid”. Aldus zullen de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het 
koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de 
sociale identiteitskaart formeel in overeenstemming worden gebracht. 
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2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG TOT ADVIES 
 
2.1. Artikel 2, laatste alinea, van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende 

maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve 
van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de 
wet van 26 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot 
vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels bepaalt dat “de Koning, bij een in 
Ministerraad overlegd besluit, na advies van het Toezichtscomité kan bepalen dat 
andere vermeldingen op de kaart worden aangebracht. Tegelijkertijd bepaalt Hij op 
basis van welke gegevensbestanden deze vermeldingen op de kaart worden 
aangebracht”. 

 
In artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale 
identiteitskaart  wordt de aanduiding van het statuut van de sociaal verzekerde inzake 
verzekering voor geneeskundige verstrekkingen gewijzigd. 

 
Artikel 5 van het voormelde koninklijk besluit van 18 december 1996 regelt het 
verplichte en facultatieve gebruik van de sociale identiteitskaart door de instellingen 
van sociale zekerheid en door de natuurlijke of rechtspersonen die de 
derdebetalersregeling toepassen. 

 
De laatste alinea van het voormelde artikel 5 bepaalt dat “de Koning overigens, bij een 
in Ministerraad overlegd besluit, na advies van het Toezichtscomité, andere 
instellingen of categorieën van natuurlijke of rechtspersonen kan toelaten of 
verplichten gebruik te maken van de sociale identiteitskaart van de sociaal 
verzekerden waarmee zij in relatie zijn, voor de doeleinden die Hij bepaalt”. 

 
In artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies aan het Comité 
werd overgemaakt, wordt voorzien in een aanpassing van het gebruik van de sociale 
identiteitskaart door de zorgverleners die de derdebetalersregeling toepassen. 

 
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is bijgevolg 
gemachtigd om een advies te verlenen over het ontwerp van koninklijk besluit tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende 
uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart. 

 
2.2. In het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies aan het sectoraal comité werd 

overgemaakt, wordt de regeling m.b.t. de SIS-kaart enkel formeel in overeenstemming 
gebracht met de wettelijke en reglementaire wijzigingen, zonder dat de draagwijdte 
van de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende 
uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart enigszins wordt gewijzigd. 

 
 Het ontwerp doet bijgevolg geen afbreuk aan de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de sociaal verzekerden. 
 
Om deze redenen, 
 
verleent de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
en van de gezondheid 
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een gunstig advies m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale 
identiteitskaart. 

 

 

 

 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11)  

 
 

 



 


