
 

 

 
 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 

 

 

SCSZG/15/124 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/047 VAN 7 JULI 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN VAN DE STAD GENT VOOR HET TOEKENNEN VAN HET LAGER 

TARIEF VOOR HET GEBRUIK VAN DE KLUSJESDIENST AAN INWONERS DIE 

RECHT HEBBEN OP DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING VAN DE 

VERPLICHTE 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, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Gent 

van 23 juni 2015; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Gent organiseert een 

eigen klusjesdienst waarop inwoners tegen betaling een beroep kunnen doen. Voor 

inwoners die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geldt een verlaagd tarief. 

 

2. Om de betrokkenen dienaangaande te informeren en om het verlaagd tarief op een 

eenvoudige wijze toe te passen, wil het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

van de stad Gent gebruik maken van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale 

zekerheid, namelijk een lijst van de inwoners van de stad Gent die over het hogervermelde 

statuut beschikken. 
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B. BEHANDELING 
 

3. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, 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 vergt. 

 

4. De mededeling beantwoordt aan een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het informeren 

van de betrokkenen over het verlaagd tarief bij het gebruik van de diensten van de 

klusjesdienst van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Gent en 

de effectieve toepassing van dat verlaagd tarief. 

 

5. Het sectoraal comité is van oordeel dat, om tegemoet te komen aan het 

evenredigheidsbeginsel, de volgende werkwijze gevolgd moet worden. De Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid ontvangt van de stad Gent de lijst van haar inwoners 

(geïdentificeerd aan de hand van hun identificatienummer van de sociale zekerheid), duidt 

op die lijst, na raadpleging van het verwijzingsrepertorium, aan welke sociaal verzekerden 

op het referentietijdstip recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (met vermelding van hun 

identificatienummer van de sociale zekerheid) en bezorgt de aldus aangevulde lijst aan het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Gent. Aldus zijn de 

meegedeelde persoonsgegevens, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter zake dienend 

en niet overmatig. Er wordt enkel aangeduid of de betrokkene op het referentietijdstip al 

dan niet gerechtigd was op de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 

6. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn van de stad Gent rekening houden met de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun respectieve 

uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgevende bepaling tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
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Gelet op het voorgaande, verleent 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de machtiging om aan het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn van de stad Gent op de hogervermelde wijze persoonsgegevens 

van personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen mee te delen, uitsluitend voor het informeren van de 

betrokkenen over het verlaagd tarief bij het gebruik van de diensten van de eigen klusjesdienst en 

de effectieve toepassing van dat verlaagd tarief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


