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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 
 

 

SCSZG/18/079 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/043 VAN 3 APRIL 2018 OVER DE UITWISSELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE FEDERALE PENSIOENDIENST (FPD), HET 

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV), 

DE HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (HZIV) EN DE 

VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE 

REGELGEVING INZAKE DE ERKENDE SLACHTOFFERS VAN DADEN VAN 

TERRORISME 

 

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; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het hoofdstuk 5 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut 

van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van 

medische zorg ingevolge daden van terrorisme (retroactief in werking getreden, met 

ingang van 22 maart 2016) regelt de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige 

verzorging van (rechtstreekse en onrechtstreekse) slachtoffers van daden van terrorisme. 

Zij beschikken over bijzondere voorwaarden voor de tegemoetkomingen waarop ze recht 

hebben en voor de manier waarop in hun geneeskundige verzorging tussengekomen 

wordt. Aldus wordt, bijvoorbeeld, sommige zorg, zoals psychologische ondersteuning, 

die in principe niet terugbetaalbaar is, toch terugbetaald en wordt het persoonlijk aandeel 

bijkomend ten laste genomen. De aanvullende vergoedingen worden terugbetaald door 
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de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, die op de hoogte wordt gebracht 

door de verzekeringsinstelling van de betrokkene. 

 

2. Opdat de verzekeringsinstellingen in staat zouden zijn om ten aanzien van de erkende 

slachtoffers van daden van terrorisme rekening te houden met de voorziene specifieke 

tegemoetkomingsmodaliteiten, moeten zij hun identiteit en hun statuut kennen. De 

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering moet in de mogelijkheid worden gesteld 

om aan de betrokkenen die niet bij een verzekeringsinstelling zijn aangesloten de 

tegemoetkomingen rechtstreeks toe te kennen. 

 

3. De voormelde wet van 18 juli 2017 voorziet dienovereenkomstig de volgende 

uitwisselingen van persoonsgegevens: 

 

- de mededeling van de identiteit van de erkende slachtoffers van daden van terrorisme 

door de ter zake bevoegde Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering; 

 

- (als de persoon wel aangesloten is bij een verzekeringsinstelling) de mededeling van 

de identiteit van de betrokkene door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering aan de bevoegde verzekeringsinstelling, die dan de 

verschuldigde terugbetalingen kan toekennen; 

 

- (als de persoon niet aangesloten is bij een verzekeringsinstelling) de mededeling van 

de identiteit van de betrokkene door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, die 

dan de verschuldigde terugbetalingen kan toekennen. 

 

4. De Directie Toegankelijkheidsgegevens van de Dienst voor Administratieve Controle 

van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering zou instaan voor de 

hogervermelde uitwisselingen van persoonsgegevens. De voorliggende aanvraag tot 

machtiging heeft enkel betrekking op de mededeling van persoonsgegevens door de 

Federale Pensioendienst, die inmiddels de bevoegdheden van de Directie-Generaal 

Oorlogsslachtoffers van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft 

overgenomen, aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 

 

5. De verdere mededeling van de persoonsgegevens in kwestie door het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering aan de diverse verzekeringsinstellingen en aan de 

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering vergt geen machtiging van het sectoraal 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid, volgens het koninklijk besluit van 4 

februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke 

aard tussen instellingen van sociale zekerheid. 

 

6. De mededeling betreft de identiteit van de erkende (rechtstreekse of onrechtstreekse) 

slachtoffers van daden van terrorisme (met hun naam, voornaam en identificatienummer 

van de sociale zekerheid) en meer specifiek de beslissing tot toewijzing van het specifiek 

statuut (met vermelding van de datum van de gebeurtenis die de aanleiding heeft gegeven 

en de datum van beslissing). 
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7. De eerste uitwisseling heeft betrekking op de persoonsgegevens van alle slachtoffers die 

reeds over een erkenning beschikken (een beperkte groep van ongeveer vijfhonderd 

sociaal verzekerden). Hun situatie kan dan zo spoedig mogelijk geregeld worden. De 

persoonsgegevens worden uitgewisseld met een beveiligd mailbericht. Eventuele nieuwe 

erkenningsbeslissingen zouden worden overgemaakt wanneer nieuwe feiten dat 

noodzakelijk maken. 

 

8. Omwille van de dringendheid van de eerste uitwisselingsoperatie voor de bestaande 

slachtoffers sinds 22 maart 2016 wordt gevraagd de Federale Pensioendienst 

(Directoraat-Generaal Oorlogsslachtoffers) de mogelijkheid te bieden om de 

persoonsgegevens rechtstreeks mee te delen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (Directie Toegankelijkheidsgegevens), zonder de tussenkomst 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

9. De aanvraag beoogt aldus het in staat stellen van de betrokken instellingen van sociale 

zekerheid om de specifieke regelgeving inzake de erkende slachtoffers van daden van 

terrorisme toe te passen. Daartoe moeten zij de identiteit en het statuut van de (huidige 

en toekomstige) betrokkenen kennen. De nodige persoonsgegevens zouden hun worden 

bezorgd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, die ze zelf zou 

ontvangen van de Federale Pensioendienst. 

 

10. Binnen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering zouden de 

persoonsgegevens enkel worden verwerkt door de administratieve medewerkers van de 

Directie Toegankelijkheidsgegevens van de Dienst voor Administratieve Controle. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

11. De mededeling van de identiteit van de erkende slachtoffers van daden van terrorisme 

door de Federale Pensioendienst aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering vergt een principiële machtiging van de afdeling sociale 

zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, 

overeenkomstig artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

12. De mededeling van persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk 

de toepassing van de regelgeving inzake de erkende slachtoffers van daden van 

terrorisme. De (relatief weinige) personen die over dat statuut beschikken, hebben met 

toepassing van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van 

nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van 

medische zorg ingevolge daden van terrorisme recht op een bijzondere regeling inzake 

de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De regelgeving bepaalt 

ook uitdrukkelijk de verwerking van de persoonsgegevens door de bevoegde instellingen 

van sociale zekerheid, in het bijzonder de mededeling van de identiteit van de personen 

door de Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid (sinds de overheveling van de bevoegdheid ter zake gaat het om de Federale 

Pensioendienst) aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 
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13. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. Ze blijven beperkt tot de identiteit van de erkende 

(rechtstreekse of onrechtstreekse) slachtoffers van daden van terrorisme (naam, 

voornaam en identificatienummer van de sociale zekerheid), de beslissing tot toewijzing 

van het specifiek statuut, de datum van de bepalende gebeurtenis en de datum van de 

beslissing. De eerste mededeling van persoonsgegevens betreft alle bestaande 

erkenningen en geschiedt in één beweging. In geval van andere daden van terrorisme 

zullen nieuwe erkenningen en nieuwe mededelingen plaats vinden, in voorkomend geval 

op een andere wijze. 

 

14. De verdere mededeling van de persoonsgegevens in kwestie door het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering aan de diverse verzekeringsinstellingen en aan de 

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering vergt geen machtiging van het sectoraal 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid, volgens het koninklijk besluit van 4 

februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke 

aard tussen instellingen van sociale zekerheid. Een loutere kennisgeving volstaat 

dienaangaande. Het sectoraal comité stelt vast dat die kennisgeving inmiddels werd 

verricht. 

 

15. De eerste uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Federale Pensioendienst en het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering geschiedt rechtstreeks, zonder de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14, 

vierde lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Eventuele latere mededelingen van 

persoonsgegevens moeten volgens het sectoraal comité met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gebeuren, tenzij afdoende kan worden 

aangetoond waarom deze geen meerwaarde kan bieden. 

 

16. De betrokken partijen moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens 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 uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 

die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. De verwerking van de 

persoonsgegevens moet voorts geschieden conform de minimale veiligheidsnormen die 

werden vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid en werden goedgekeurd door het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid. 
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Gelet op het voorgaande machtigt 

 

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

gezondheid 
 

de Federale Pensioendienst (Directoraat-Generaal Oorlogsslachtoffers) om de identiteit van de 

erkende slachtoffers van daden van terrorisme mee te delen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- 

en Invaliditeitsverzekering (Directie Toegankelijkheidsgegevens), enkel voor de toepassing 

van de regelgeving inzake de erkende slachtoffers van daden van terrorisme, vervat in de wet 

van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de 

toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden 

van terrorisme. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


