
 
 
 
 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 
Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/10/068 
 
 
ADVIES NR 10/15 VAN 1 JUNI 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID VOOR HET 
BEKOMEN VAN ANONIEME GEGEVENS MET HET OOG OP EEN 
ONDERZOEK OVER DE EVOLUTIE VAN HET BUDGET VOOR DE 
TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 2;  
 
Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van 23 april 
2010; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 
mei 2010; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  
 
1. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Sociale Zekerheid) wenst te 

kunnen antwoorden op vragen over de evolutie van het budget voor de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap. De verticale opdeling van het 
stelsel van sociale bescherming van personen met een handicap in verschillende 
deelstelsels belemmert het zicht op verschuivingen tussen de deelstelsels van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, de werkloosheid, de pensioenen of het leefloon 
naar de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, en omgekeerd. 
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2.  De FOD Sociale Zekerheid wenst meer bepaald een antwoord op de volgende 
vragen te vinden:  

 
a) voor de personen die in het betrokken jaar het recht op een 

inkomensvervangende tegemoetkoming hebben geopend: in andere welke 
sector, geïntegreerd in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 
bescherming, zijn deze personen gekend in de maand die voorafgaat aan het 
kwartaal waarin ze het recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming 
hebben geopend? 

 
b) voor de personen die in het betrokken jaar het recht op een 

inkomensvervangende tegemoetkoming hebben verloren: in welke andere 
sector, geïntegreerd in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 
bescherming, zijn deze personen gekend in het kwartaal dat volgt op de maand 
waarin ze het recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming hebben 
verloren? 

 
c) voor de personen aan wie het Directoraat-generaal Personen met een handicap 

in de maand december van het betrokken jaar de inkomensvervangende 
tegemoetkoming heeft uitbetaald: in welke andere sector, geïntegreerd in het 
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, hebben deze personen – 
ingedeeld per leeftijdscohorte (21-29 jaar, 30-39 jaar, 40-49 jaar, 50-59 jaar, 
60-64 jaar, 65-69 jaar, 70-79 jaar, 80-110 jaar) – ook een uitbetaling ontvangen 
in het vierde kwartaal van het betrokken jaar? 

 
d) voor de personen aan wie het Directoraat-generaal Personen met een handicap 

in de maand december van het betrokken jaar de integratietegemoetkoming 
heeft uitbetaald: in welke andere sector, geïntegreerd in het datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming, hebben deze personen – ingedeeld per 
leeftijdscohorte (21-29 jaar, 30-39 jaar, 40-49 jaar, 50-59 jaar, 60-64 jaar, 65-
69 jaar, 70-79 jaar, 80-110 jaar) – een uitbetaling ontvangen in het vierde 
kwartaal van het betrokken jaar? 

 
e) voor de personen aan wie het Directoraat-generaal Personen met een handicap 

in de maand december van het betrokken jaar de tegemoetkoming voor hulp 
aan bejaarden heeft uitbetaald: in welke andere sector, geïntegreerd in het 
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, hebben deze personen – 
ingedeeld per leeftijdscohorte (21-29 jaar, 30-39 jaar, 40-49 jaar, 50-59 jaar, 
60-64 jaar, 65-69 jaar, 70-79 jaar, 80-110 jaar) – een uitbetaling ontvangen in 
het vierde kwartaal van het betrokken jaar? 

 
3. De volgende variabelen worden gedefinieerd en, op basis van de gegevens van de 

FOD Sociale Zekerheid, opgenomen in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 
bescherming:  
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a) de aanduiding of er al dan niet een nieuw recht op een inkomensvervangende 
tegemoetkoming is geopend;  

b) de aanduiding of het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming al dan 
niet is verstreken; 

c) de aanduiding of er al dan niet een uitbetaling van een inkomensvervangende 
tegemoetkoming is; 

d) de aanduiding of er al dan niet een uitbetaling van een 
integratietegemoetkoming is; 

e) de aanduiding of er al dan niet een uitbetaling is van de tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden. 

 
4.  De FOD Sociale Zekerheid wenst over de volgende tabellen per jaar te kunnen 

 beschikken:  
 

a) het aantal personen dat in de loop van het jaar een nieuw recht op de 
inkomensvervangende tegemoetkoming heeft geopend, volgens de 
leeftijdsklasse en de socio-economische positie in het kwartaal dat voorafgaat 
aan de opening van het nieuwe recht (laatste kwartaaldag); 
 

b) het aantal personen waarvoor het recht op de inkomensvervangende 
tegemoetkoming in de loop van het jaar is verstreken, volgens de 
leeftijdsklasse en de socio-economische positie in het kwartaal dat volgt na het 
verstrijken van het recht (laatste kwartaaldag); 
 

c) het aantal personen dat in december een uitbetaling heeft ontvangen in het 
kader van een inkomensvervangende tegemoetkoming, volgens de 
leeftijdsklasse en de socio-economische positie in het vierde kwartaal van het 
betrokken jaar (laatste kwartaaldag); 
 

d) het aantal personen dat in december een uitbetaling heeft ontvangen in het 
kader van een integratietegemoetkoming, volgens de leeftijdsklasse en de 
socio-economische positie in het vierde kwartaal van het betrokken jaar 
(laatste kwartaaldag); 
 

e) het aantal personen dat in december een uitbetaling heeft ontvangen in het 
kader van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, volgens de 
leeftijdsklasse en de socio-economische positie in het vierde kwartaal van het 
betrokken jaar (laatste kwartaaldag); 

 
5. De gegevens zullen pas aan de FOD Sociale Zekerheid worden meegedeeld nadat 

de gegevens van deze laatste in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 
bescherming zijn ingeladen.  

 
 
 
 



 4

 
B.  BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  

6.  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. 

 
7. Voor zover de voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens, 

dient de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid en van de Gezondheid vooraf een advies te verlenen. 

 
8. De mededeling lijkt nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

zekerheid. 
 
 
Om deze redenen, verleent 
  
de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 
van de Gezondheid 
 
een positief advies voor de mededeling van de voormelde anonieme gegevens, op de 
hogervermelde wijze, aan de FOD Sociale Zekerheid met het oog op een studie over de 
evolutie van het budget voor de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.  
 
 
 
 
 
 

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). 
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