
 

 

 
 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 

 

 

SCSZ/13/131 

 

 

BERAADSLAGING NR 11/029 VAN 5 APRIL 2011, GEWIJZIGD OP 4 JUNI 2013, 

MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR 

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN GEMEENTES EN 

PROVINCIES MET HET OOG OP DE AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN 

AANVULLENDE VOORDELEN AAN INWONERS DIE RECHT HEBBEN 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, § 1, tweede lid; 

 

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 maart 

2011 en 23 mei 2013; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Heel wat gemeentes en provincies kennen aan hun inwoners (hoofdzakelijk fiscale) 

voordelen toe voor zover zij recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, onder meer ingevolge artikel 

37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

 

2. Met het oog op de automatische toekenning van deze voordelen vragen sommige van deze 

gemeentes en provincies aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de 

mededeling van de lijst van de betrokken inwoners. De Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid ontvangt daartoe vanwege de gemeentes en provincies de lijst van hun 

(belastingplichtige) inwoners en duidt daarop de personen aan die recht hebben op de 

verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen. Met die lijst kunnen de gemeentes en provincies dan automatisch een 

belastingvrijstelling of een belastingvermindering (of andere voordelen) toekennen. 
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3. De voorliggende aanvraag strekt er toe de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op een 

algemene wijze te machtigen tot de mededeling van persoonsgegevens aan gemeentes en 

provincies voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan. 

 

 De gemeente of de provincie in kwestie kent aan de gerechtigden op de verhoogde 

tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een 

voordeel toe (een belastingvermindering, een belastingvrijstelling, een aantal gratis 

huisvuilzakken,…). Zij staaft dat aan de hand van een gemeentelijk of provinciaal 

reglement. 

 

 De gemeente of de provincie bezorgt aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de 

lijst van de personen die potentieel voor dat voordeel in aanmerking komen (voor 

belastingvoordelen zijn dat bijvoorbeeld alle belastingplichtige inwoners). 

 

 Op die lijst duidt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan of de betrokkene op het 

referentietijdstip al dan niet gerechtigd is op de verhoogde tegemoetkoming van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 

 Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de gemeente of provincie wordt een 

overeenkomst gesloten waarin melding wordt gemaakt van de voorwaarden van deze 

beraadslaging. Alle gemeenteraadsleden of provincieraadsleden worden in kennis gesteld 

van deze overeenkomst en ontvangen er een afschrift van. De gevraagde persoonsgegevens 

worden slechts meegedeeld nadat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een bewijs 

van deze inkennisstelling heeft ontvangen. 

 

4. De gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals gekend bij het Rijksinstituut voor Ziekte- 

en Invaliditeitsverzekering, de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden en de Dienst 

voor de Overzeese Sociale Zekerheid, zijn opgenomen in het verwijzingsrepertorium, dat 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beheert overeenkomstig artikel 6 van de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid (deze openbare instellingen van sociale zekerheid hebben uitdrukkelijk 

aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid laten weten dat zij de betrokkenen 

beschouwen als gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen). 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, tweede 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 

vergt. 

 

6. De mededeling beantwoordt aan een gerechtvaardigd doeleinde, met name de 

automatische toepassing van een aanvullend voordeel ten behoeve van gerechtigden op de 

verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen. 
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7. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en 

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

niet gerechtigd is op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 

8. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dienen de gemeentes en provincies 

rekening te 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. 

 

 

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 gemeentes en provincies 

onder de hogervermelde voorwaarden persoonsgegevens met betrekking tot de gerechtigden op 

de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen over te maken, uitsluitend met het oog op de automatische toekenning van 

aanvullende rechten. 

 

De wijzigingen aan deze beraadslaging aangebracht op 4 juni 2013 treden in werking op 1 

januari 2014. 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


