
 

  
 
 
 

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

 
 
 
SCSZ/10/045 
 
 
ADVIES NR 10/08 VAN 6 APRIL 2010 BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN HET IWEPS MET HET OOG OP EEN ONDERZOEK 
NAAR DE RECHTHEBBENDEN 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 5, § 1; 
 
Gelet op de aanvraag van het IWEPS van 15 maart 2010;  
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 19 maart 
2010; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) heeft in 

het kader van zijn beleidsondersteunende taak twee missies: domeinoverschrijdend 
wetenschappelijk onderzoek verrichten en strategisch advies verlenen. Het IWEPS is onder 
meer belast met het inzamelen, het opslaan en het exploiteren van gegevens noodzakelijk 
voor het voeren van een regionaal beleid. 

 
2. Het IWEPS wordt voor deze opdracht belast met het bestuderen van de sociale cohesie op 

gemeentelijk niveau. Het wil meer bepaald de bijzondere categorie van de rechthebbenden 
op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen onderzoeken op lokaal niveau. De bedoeling is om de gezinnen die genieten 
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van dit stelsel in kaart te brengen en om na te gaan of er een sterke heterogeniteit bestaat op 
lokaal niveau. 

 
3. Om deze lokale ongelijkheid te kunnen opsporen is het belangrijk een onderscheid te 

kunnen maken volgens leeftijd en volgens de categorie van rechthebbende (de zogenaamde 
hoedanigheidscode). 

 
4. Het doel van het onderzoek is het analyseren van de verdeling van rechthebbenden op de 

verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen en deze resultaten te vergelijken met andere lokale cijfers waarover het IWEPS 
beschikt (fiscale gegevens, arbeidsmarktgegevens,…). Ook de evolutie van het aantal 
rechthebbenden en van de verdeling volgens de categorieën zal onderzocht worden.  

 
5. Het IWEPS wenst een aantal statistieken te bekomen over de populatie van de 

rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, zowel over de hoofdbegunstigden als over de personen ten laste, 
alsook over de personen die vallen onder het Omnio-statuut (dit kan toegekend worden aan 
personen met een laag gezinsinkomen waardoor ze onder meer recht hebben op een hogere 
terugbetaling van hun ziektekosten). Concreet worden volgende drie tabellen gevraagd, per 
gemeente: 

 
 -  het totaal aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; 
 

-  het totaal aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen per gemeente en volgens leeftijdsklasse; 

 
-  het totaal aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen volgens hoedanigheidscode. 
 
 
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. 

 Voor zover voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vooraf een advies te 
verlenen, behalve indien de mededeling wordt verricht aan de Ministers die de sociale 
zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare 
instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de 
Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau. 
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7. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door 
de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

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

zekerheid. 
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan het IWEPS. 
 
 
 
 
 
 
 

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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