
 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

 

 

 

SCSZ/13/067 

 

 

ADVIES NR. 13/39 VAN 5 MAART 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING 

VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

VOOR DE VASTSTELLING VAN HET AANTAL MEDISCHE ONDERZOEKEN 

ONDERGAAN DOOR RECHTHEBBENDEN OP DIVERSE FEDERALE VOORDELEN 

 

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 de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid van 14 februari 2013; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 februari 2013; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid wil nagaan hoeveel medische onderzoeken 

rechthebbenden op diverse voordelen op federaal niveau ondergaan en is daarbij in het 

bijzonder geïnteresseerd in de mogelijke cumulatie van meerdere voordelen op een bepaald 

moment in de tijd of de mogelijke vervanging van het ene voordeel door het andere voordeel 

doorheen de tijd. Zowel bij cumulatie als bij vervanging is het mogelijk dat de rechthebbende 

meerdere opeenvolgende medische onderzoeken dient te ondergaan. De analyse van de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid beoogt een rationalisatie van deze medische 

onderzoeken. 
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2. Om zijn analyse te verwezenlijken, wenst de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 

gebruik te maken van anonieme gegevens gecreëerd aan de hand van het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming. De tabellen in kwestie worden gevraagd voor ieder 

kwartaal dat beschikbaar is in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, 

beginnende met het laatste kwartaal van 2003. 

 

3. Vooreerst heeft de mededeling betrekking op het aantal personen die enkel voorkomen in één 

van de volgende statuten (naar gelang het statuut worden niet enkel de gevallen met een 

erkenning en een recht beschouwd maar tevens de gevallen met alleen een erkenning). 

 

- integratietegemoetkoming; 

- inkomensvervangende tegemoetkoming; 

- tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

- verhoogde kinderbijslag (nieuwe regeling); 

- verhoogde kinderbijslag (oude regeling); 

- verlengde kinderbijslag; 

- gewone tegemoetkoming; 

- bijzondere tegemoetkoming; 

- tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen aan bejaarden; 

- tegemoetkoming voor hulp van derden; 

- recht op een parkeerkaart of BTW-verlaging maar geen andere tegemoetkoming; 

- primaire arbeidsongeschiktheid; 

- invaliditeit; 

- tegemoetkoming voor hulp van derden voor personen met een invaliditeitsuitkering; 

- tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval (privésector); 

- vergoeding voor hulp van derden in het kader van een arbeidsongeval (privésector); 

- tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een beroepsziekte (privésector); 

- blijvende arbeidsongeschiktheid na een beroepsziekte (privésector); 

- vergoeding voor hulp van derden in het kader van een beroepsziekte (privésector); 

- ambtshalve pensioen wegens ziekte (statutair overheidspersoneel), ambtshalve pensioen 

wegens tijdelijke lichamelijke ongeschiktheid (statutair overheidspersoneel), ambtshalve 

pensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid (statutair overheidspersoneel), 

rente wegens arbeidsongeval of beroepsziekte (overheidssector), verminderde prestaties 

met toepassing van de arbeidsongevallen- en beroepsziektenregelgeving 

(overheidssector), vergoedingspensioen voor militairen of vergoeding voor militaire 

oorlogsslachtoffers. 

 

4. Vervolgens betreft de mededeling het aantal personen die twee of meerdere van de 

hogervermelde statuten cumuleren of die één of meerdere van de hogervermelde statuten 

cumuleren met één of meerdere van de volgende statuten: 

 

- recht op leefloon of equivalent leefloon; 

- recht op inkomengarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden; 

- werkend; 

- werkzoekend zonder begeleidingsuitkering of volledig bruggepensioneerd; 

- werkzoekend met begeleidingsuitkering; 

- vrijstelling van inschrijving als werkzoekende. 
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5. Ten slotte behelst de mededeling het aantal personen die op het einde van het kwartaal 

voldoen aan één en slechts één van de volgende statuten: 

 

- persoon met een uitkering aan personen met een handicap; 

- recht op een parkeerkaart of BTW-verlaging maar geen andere tegemoetkoming; 

- persoon is primair arbeidsongeschikt; 

- persoon is invalide; 

- persoon heeft recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval; 

- persoon heeft recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid na beroepsziekte; 

- persoon heeft recht op een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid en is ten laste 

van de Pensioendienst voor de Overheidssector. 

 

6. De tabel vermeld onder 5. wordt verder ingedeeld volgens het statuut van het betrokken 

kwartaal, volgens de leeftijdsklasse en volgens de onderstaande statuten in de 

daaropvolgende kwartalen: 

 

- persoon met een uitkering aan personen met een handicap; 

- recht op een parkeerkaart of BTW-verlaging maar geen andere tegemoetkoming voor 

personen met een handicap; 

- persoon is primair arbeidsongeschikt; 

- persoon is invalide; 

- persoon heeft recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid als gevolg van een 

arbeidsongeval; 

- persoon heeft recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid als gevolg van een 

beroepsziekte; 

- persoon heeft recht op een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid en is ten laste 

van de Pensioendienst voor de Overheidssector; 

- recht op leefloon of equivalent leefloon; 

- recht op inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden; 

- werkend; 

- werkzoekend zonder begeleidingsuitkering of volledig bruggepensioneerd; 

- werkzoekend met begeleidingsuitkering; 

- vrijstelling van inschrijving als werkzoekende; 

- overleden; 

- rest. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

7. 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. 
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8. Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens in enkele uitzonderingsgevallen 

vooraf een advies te verlenen. 

 

9. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de 

bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

10. De mededeling beoogt het vaststellen van het aantal medische onderzoeken ondergaan door 

rechthebbenden op diverse federale voordelen en het rationaliseren van deze medische 

onderzoeken, hetgeen nuttig lijkt 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 de hogervermelde anonieme gegevens aan de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


