
 

 

 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/177 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

WERKLOOSHEIDSKASSEN, DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN EN DE 

DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN HET 

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING (RIZIV), 

HET NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH COLLEGE EN DE 

VERZEKERINGSINSTELLINGEN  

 

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 Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 

14 oktober 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 

oktober 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Bij beraadslaging nr. 94/18 van 19 augustus 1994
1
 van het Sectoraal Comité van de 

Sociale Zekerheid en van de Gezondheid werd de machtiging verleend voor de 

                                                 
1
  Zie beraadslaging nr. 94/18 van 19 augustus 1994 betreffende een aanvraag van het RIZIV met als 

doel de mededeling van sociale persoonsgegevens door de OCMW's, de werkloosheidskassen, de 

Rijksdienst voor Pensioenen en het Ministerie van Sociale Voorzorg aan het Nationaal 

Intermutualistisch College (NIC). 
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mededeling van gegevens door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

(OCMW), de werkloosheidskassen, de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) via het 

Nationaal Intermutualistisch College aan de verzekeringsinstellingen zodat zij een 

beslissing kunnen nemen met betrekking tot een vermindering van het bedrag ten 

laste van de rechthebbende bij ziekenhuisopname (het zogenaamd 'persoonlijk 

aandeel'), de sociale derde-betalersregeling of de verhoogde tegemoetkoming. Deze 

drie maatregelen moeten de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk maken. 

 

2. De voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde tussenkomst werden 

ondertussen gewijzigd. In het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de 

verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt bepaald dat de verhoogde 

tegemoetkoming op twee manieren wordt toegekend: 

 

- automatisch op basis van een voordeel waarvan de sociaal verzekerde geniet of op 

basis van de situatie waarin hij zich bevindt; 

- na een inkomensonderzoek door de verzekeringsinstelling. 

 

3. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt automatisch toegekend aan de 

personen die een leefloon ontvangen, die erkend zijn als persoon met een handicap 

en aan ouderen die een gewaarborgd inkomen of een rentebijslag ontvangen.  

 

4. Om een beslissing te kunnen nemen over de toekenning van de verhoogde 

tegemoetkoming moeten de verzekeringsinstellingen over het bewijs beschikken 

dat de personen op één van de voormelde statuten recht hebben. Hiertoe hebben ze 

attesten nodig van de instellingen van sociale zekerheid die voor de verschillende 

materies zijn bevoegd. 

 

5. Wat de langdurige werklozen betreft, wordt in de artikelen 17, 18 en 23 van 

voormeld koninklijk besluit van 15 januari 2014 bepaald dat zij moeten aantonen 

dat zij over bescheiden inkomens beschikken enkel voor de maand die voorafgaat 

aan de maand waarin de aanvraag tot toekenning van de verhoogde 

tegemoetkoming is ingediend en niet voor een referentieperiode van 1 jaar zoals 

voorzien in de wetgeving. Het statuut van langdurige werkloze is immers een 

aanduiding voor de stabiliteit van de ontvangen inkomens. 

 

6. Bij beraadslaging n° 94/18 van 19 augustus 1994 werd de machtiging verleend voor 

de uitwisseling van de volgende gegevens tussen de betrokken instellingen: 

 

Identificatiegegevens: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam 

en voornaam. 

 

Sociale persoonsgegevens: de instelling die het attest aflevert, de code ter 

aanduiding van de aard van het attest (nieuw, annulering of rechtzetting), de aard 
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van de uitkering, de datum van afgifte van het attest, de beginmaand van de 

uitkering en het kalenderjaar waarop het attest betrekking heeft. 

 

7. Met betrekking tot de werkloosheidssector delen de werkloosheidskassen tevens 

sociale persoonsgegevens mee over de werkloosheidsperiode en de hoedanigheid 

van betrokkene als volledige werkloze met gezinslast of als volledige alleenstaande 

werkloze gedurende die periode. 

 

8. Naar aanleiding van de hervorming van de verhoogde tussenkomst o.a. door het 

koninklijk besluit van 15 januari 2014 moeten de gegevens met betrekking tot de 

werkloosheidssector worden aangepast. De verzekeringsinstellingen wensen 

voortaan de twee volgende sociale persoonsgegevens te ontvangen: 

 

- het aantal dagen werkloosheid voor de maand van het attest; 

- de aanduiding van samenwoonst met betrekking tot het aantal gecontroleerde 

dagen (binaire code waarbij wordt aangeduid of er al dan niet samenwoonst is voor 

het totaal aantal gecontroleerde dagen). 

 

9. De verzekeringsinstellingen hebben de gegevens met betrekking tot het aantal 

dagen werkloosheid tijdens de maand van het attest nodig om een beslissing te 

kunnen nemen met betrekking tot de toekenning van de verhoogde 

tegemoetkoming in de gezondheidszorg met toepassing van artikel 18 van 

voormeld koninklijk besluit van 15 januari 2014. In dit artikel zijn immers een paar 

uitzonderingen voorzien op de noodzaak om over een bescheiden inkomen te 

beschikken tijdens de referentieperiode, o.a. voor de personen in 

arbeidsongeschiktheid en de werkzoekenden die reeds een bepaald aantal dagen 

hebben in dat statuut.  

 

10. De verzekeringsinstellingen zijn de authentieke bron van het aantal dagen 

arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidkassen zijn de authentieke bron van het 

aantal dagen werkloosheid. De verzekeringsinstellingen hebben dan ook behoefte 

aan het aantal dagen werkloosheid om een beslissing te kunnen nemen in 

overeenstemming met artikel 18 van het koninklijk besluit van 15 januari 2014.  

 

11. Bij de toekenning van het persoonlijk aandeel en de sociale derde-betalersregeling 

wordt bovendien rekening gehouden met de samenwoonst. De 

verzekeringsinstellingen hebben dus de aanduiding van samenwoonst met 

betrekking tot het aantal gecontroleerde dagen nodig om te kunnen beslissen over 

beide voormelde voordelen.  

 

12. De Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV wenst, in het kader van 

zijn controleopdracht zoals voorzien in artikel 159 van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, tevens toegang te krijgen tot deze gegevens voor de 

administratieve controle op de prestaties van de verzekering voor geneeskundige 

verzorging, van de verzekering voor uitkeringen en de moedersschapsverzekering.  
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

13. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door de werkloosheidskassen, de 

Rijksdienst voor Pensioenen en de Directie-Generaal Personen met een handicap 

van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Nationaal Intermutualistisch 

College (NIC) en de verzekeringsinstellingen waarvoor 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 vereist is. 

 

14. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name het nemen van een 

beslissing met betrekking tot het persoonlijk aandeel, de sociale derde-

betalersregeling of de toekenning van de verhoogde tussenkomst door de 

verzekeringsinstellingen en met betrekking tot de administratieve controle door het 

RIZIV.  

 

15. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. De verzekeringsinstellingen werden reeds 

gemachtigd om het merendeel van deze gegevens te ontvangen bij beraadslaging 

nr. 94/18 van 19 augustus 1994 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 

en van de Gezondheid. De bijkomende gegevens die worden gevraagd zijn 

noodzakelijk om hun opdrachten te kunnen uitvoeren. Het RIZIV moet deze 

gegevens ook krijgen om zijn opdracht inzake administratieve controle te kunnen 

uitvoeren. 

 

16. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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Om deze redenen, verleent 

 

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

van de gezondheid 
 

de machtiging aan de werkloosheidskassen, de Rijksdienst voor Pensioenen en de 

Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid om voormelde persoonsgegevens mee te delen aan het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), aan het Nationaal Intermutualistisch College 

(NIC) en aan de verzekeringsinstellingen via de KSZ, met het oog op de uitvoering van 

hun opdrachten. 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


