Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling «Sociale Zekerheid»

SCSZ/13/153

ADVIES NR. 13/64 VAN 2 JULI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME
GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN
HET CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID (CSB) HERMAN DELEECK VAN DE
UNIVERSITEIT ANTWERPEN VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE EVOLUTIE
VAN HET AANTAL GERECHTIGDEN OP DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING
VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN
UITKERINGEN SINDS 1998
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 1;
Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) Herman Deleeck van de
Universiteit Antwerpen;
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP
1.

Het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen wil
kunnen beschikken over bepaalde anonieme gegevens voor het onderzoeken van de evolutie
van, enerzijds, het aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sinds 1998 en, anderzijds, het
probleem van het niet-gebruik (de “non-take-up”) van het recht op de verhoogde
tegemoetkoming (het niet of slechts gedeeltelijk opnemen van voorzieningen door personen
die er recht op hebben).
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2.

Voor de uitvoering van het onderzoek zou er gebruik worden gemaakt van het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, van het verwijzingsrepertorium van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van specifieke elektronische berichten die met
de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden uitgewisseld. Er
worden tabellen op drie geografische niveaus gevraagd: het gewest, de provincie en de
gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

3.

De volgende tabel wordt gevraagd op het niveau van zowel het gewest als de provincie: het
aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen volgens leeftijdscategorie, geslacht en
hoedanigheidscode van 1998 tot en met 2012 (telkens de situatie op 1 januari).

4.

De volgende tabellen worden gevraagd op het niveau van de gemeente, voor de jaren 1998
tot en met 2004 (telkens de situatie op 1 januari):
-

-

5.

het aantal weduwnaars/weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen;
het aantal gerechtigden op het bestaansminimum en personen die van een openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn steun ontvangen die geheel of gedeeltelijk ten laste
wordt genomen door de federale staat;
het aantal gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en personen die het
recht op rentebijslag behouden;
het aantal gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor personen met een handicap
wordt verleend;
het aantal kinderen die recht hebben op de verhoogde kinderbijslag (regeling voor
arbeiders en zelfstandigen).
De volgende tabellen worden gevraagd op het niveau van de gemeente, voor de jaren vanaf
2005 tot en met 2012 (telkens de situatie op 1 januari) met betrekking tot de personen met
een recht op de verhoogde tussenkomst (in voorkomend geval wordt tevens het onderscheid
gemaakt tussen titularissen en personen ten laste):

-

-

-

het aantal personen die WIGW (weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde of wees),
resident ouder dan vijfenzestig jaar of overheidspersoneelslid dat sinds één jaar in
disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of gebrekkigheid zijn;
het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie (leefloon) en personen die van een
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn steun ontvangen die geheel of gedeeltelijk
ten laste wordt genomen door de federale staat;
het aantal gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, personen die het
recht op rentebijslag behouden en gerechtigden op de inkomensgarantie voor ouderen;
het aantal gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor personen met een handicap
wordt verleend;
het aantal kinderen met een handicap (gegevens beschikbaar vanaf 1 januari 2005);
het aantal gerechtigden die sedert minstens één jaar de hoedanigheid van volledig
werkloze hebben als bedoeld in de werkloosheidsreglementering;
het aantal gerechtigden die uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen
ingeschreven te hunnen laste;
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-

6.

het aantal rechthebbenden op een verwarmingstoelage die door het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn wordt toegekend;
het aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming gekend bij de Hulp- en
Voorzorgskas voor Zeevarenden;
het aantal rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming gekend bij de Dienst voor
de Overzeese Sociale Zekerheid;
het aantal personen met het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de OMNIOcategorie.
Daarnaast worden de volgende tabellen gevraagd (tot en met 2012, situatie op 1 januari of op
31 december van het voorafgaande jaar):

-

-

-

-

-

-

-

-

het aantal personen met recht op leefloon of equivalent leefloon (vanaf 2003);
het aantal personen met recht op leefloon of equivalent leefloon die het leefloon of het
equivalent leefloon ontvingen gedurende drie maanden ononderbroken of gedurende
minstens zes maanden onderbroken in het voorbije jaar (vanaf 2003);
het aantal personen met recht op leefloon of equivalent leefloon die het leefloon of het
equivalent leefloon ontvingen gedurende drie maanden ononderbroken of gedurende
minstens zes maanden onderbroken in het voorbije jaar en die de verhoogde
tegemoetkoming genoten (vanaf 2003);
het aantal personen met recht op leefloon of equivalent leefloon die het leefloon of het
equivalent leefloon ontvingen gedurende drie maanden ononderbroken of gedurende
minstens zes maanden onderbroken in het voorbije jaar en die de verhoogde
tegemoetkoming genoten als rechthebbende op maatschappelijke integratie (leefloon) of
als persoon die van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn steun ontvangt die
geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat (vanaf 2005);
het aantal personen met recht op de inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden (vanaf 2001);
het aantal personen met recht op de inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden die de verhoogde tegemoetkoming genoten (vanaf 2001);
het aantal personen met recht op de inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden die de verhoogde tegemoetkoming genoten als rechthebbende op
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, als persoon die het recht op rentebijslag
behoudt of als rechthebbende op de inkomensgarantie voor ouderen (vanaf 2005);
het aantal gerechtigden aan wie een toeslag voor personen met een handicap werd verleend
(inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden) (vanaf 2002);
het aantal gerechtigden aan wie een toeslag voor personen met een handicap werd verleend
(inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden) en die de verhoogde tegemoetkoming genoten (vanaf 2002);
het aantal gerechtigden aan wie een toeslag voor personen met een handicap werd verleend
(inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden) en die de verhoogde tegemoetkoming genoten als persoon ten
laste van een gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor personen met een handicap
wordt verleend (vanaf 2005);
het aantal kinderen met een handicap (vanaf 2002);
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-

7.

het aantal kinderen met een handicap die de verhoogde tegemoetkoming genoten (vanaf
2002);
het aantal kinderen met een handicap die de verhoogde tegemoetkoming genoten als kind
met een handicap (vanaf 2005).
De volgende tabellen worden gevraagd op het niveau van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn (volgens de gemeentecode, tot en met 2012, situatie op 1 januari of
op 31 december van het voorafgaande jaar):

-

-

-

-

-

-

-

het aantal personen met recht op leefloon (vanaf 2003);
het aantal personen met recht op leefloon die het leefloon ontvingen gedurende drie
maanden ononderbroken of gedurende minstens zes maanden onderbroken in het voorbije
jaar (vanaf 2003);
het aantal personen met recht op leefloon die het leefloon ontvingen gedurende drie
maanden ononderbroken of gedurende minstens zes maanden onderbroken in het voorbije
jaar en die de verhoogde tegemoetkoming genoten (vanaf 2003);
het aantal personen met recht op leefloon die het leefloon ontvingen gedurende drie
maanden ononderbroken of gedurende minstens zes maanden onderbroken in het voorbije
jaar, die de verhoogde tegemoetkoming genoten en het statuut bezitten van rechthebbende
op maatschappelijke integratie (leefloon) of persoon die van een openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn steun ontvangt die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen
door de federale staat (vanaf 2005);
het aantal personen met recht op equivalent leefloon (vanaf 2003);
het aantal personen met recht op equivalent leefloon die het equivalent leefloon ontvingen
gedurende drie maanden ononderbroken of gedurende minstens zes maanden onderbroken
in het voorbije jaar (vanaf 2003);
het aantal personen met recht op equivalent leefloon die het equivalent leefloon ontvingen
gedurende drie maanden ononderbroken of gedurende minstens zes maanden onderbroken
in het voorbije jaar en die de verhoogde tegemoetkoming genoten (vanaf 2003);
het aantal personen met recht op equivalent leefloon die het equivalent leefloon ontvingen
gedurende drie maanden ononderbroken of gedurende minstens zes maanden onderbroken
in het voorbije jaar, die de verhoogde tegemoetkoming genoten en het statuut bezitten van
rechthebbende op maatschappelijke integratie (leefloon) of persoon die van een openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn steun ontvangt die geheel of gedeeltelijk ten laste
wordt genomen door de federale staat (vanaf 2005);
de datum waarop het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn attesten is beginnen
uitwisselen via de Kruispuntbank;
de maandelijkse indicator van de intensiteit van het berichtenverkeer van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn.
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B. BEHANDELING
8.

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
de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf een advies te verlenen.

9.

De mededeling heeft wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen
gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens, en
beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, te weten het onderzoeken, door het Centrum voor
Sociaal Beleid (CSB) Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen, van de evolutie van
het aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen sinds 1998 en het probleem van het niet-gebruik
van het recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens aan het
Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen voor het
hogervermelde doeleinde.

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 : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83
11).

