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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/18/080 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/044 VAN 3 APRIL 2018 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 

VOOR DE TOEKENNING VAN DE SOCIALE BIJSLAG BIJ DE 

BASISKINDERBIJSLAG TEN BEHOEVE VAN PERSONEN DIE RECHT HEBBEN OP 

DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING VAN DE VERZEKERING VOOR 

GENEESKUNDIGE VERZORGING 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de aanvraag van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Bij beraadslaging nr. 16/08 van 2 februari 2016, laatst gewijzigd op 3 oktober 2017, die 

betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens voor de automatische toekenning 

van aanvullende rechten (project “geharmoniseerde sociale statuten”), ging het sectoraal 

comité akkoord met de ontwikkeling van een specifieke dienst die het mogelijk maakt om 

authentieke bronnen online te raadplegen en actuele persoonsgegevens te bekomen (in 

tegenstelling tot de verwerking in batch, waarbij het sociaal statuut van een persoon op één 

bepaald moment van het jaar ter beschikking wordt gesteld). Het sectoraal comité stelde wel 

dat elke mededeling van persoonsgegevens aan de hand van de nieuwe methode het voorwerp 

moet uitmaken van een voorafgaande machtiging van zijnentwege. 
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2. Het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap wil nu voor een onbepaalde duur gebruik 

maken van de webservice in kwestie voor de toekenning van de sociale bijslag bij de 

basiskinderbijslag aan personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging. 

 

3. Ingevolge het voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de 

gezinsbijslagen ontvangt elk kind hetzelfde basisbedrag aan kinderbijslag maar wordt een 

sociale bijslag betaald voor de kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming 

van de verzekering voor geneeskundige verzorging, dat wil zeggen de kinderen van een gezin 

waarin een begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging leeft. Het recht van het kind op een verhoogde tegemoetkoming 

van de verzekering voor geneeskundige verzorging, zoals bedoeld in artikel 37, § 19, van de 

wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, kan dus geopend worden door het kind zelf of door een 

gezinslid. 

 

4. Aldus wil het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap aangaande de kinderen voor wie 

zij kinderbijslag moet uitbetalen en aangaande hun respectieve gezinsleden kunnen nagaan 

of zij al dan niet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging, voor het eventueel toekennen van een sociale bijslag. Per 

betrokkene zouden het identificatienummer van de sociale zekerheid en de periode van het 

recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging 

(begindatum en einddatum) ter beschikking worden gesteld. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die volgens 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 vergt. 

 

6. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de toekenning van de sociale 

bijslag bij de basiskinderbijslag ten behoeve van personen die recht hebben op de verhoogde 

tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Volgens het 

voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de gezinsbijslagen 

ontvangen kinderen een sociale bijslag bij de basiskinderbijslag voor zover zijzelf of een 

gezinslid recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging. 

 

7. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Enerzijds 

hebben ze enkel betrekking op de begunstigde kinderen die tot de bevoegdheid van de 

Duitstalige Gemeenschap behoren en hun respectieve gezinsleden. Anderzijds wordt per 

betrokkene, geïdentificeerd met zijn identificatienummer van de sociale zekerheid, enkel de 

periode van het recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging ter beschikking gesteld. 

 



3 

 

 

8. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet rekening worden gehouden 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. 

 

9. Tevens moet rekening worden gehouden met de minimale veiligheidsnormen van het 

netwerk van de sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 

10. De voorliggende machtiging treedt in werking op het ogenblik van de inwerkingtreding van 

het voormelde voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de 

gezinsbijslagen, voor zover dat in zijn definitieve versie daadwerkelijk een sociale bijslag 

voorziet ten behoeve van kinderen die deel uitmaken van een gezin dat een lid met recht op 

een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging telt. 

 

 

  



4 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

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

gezondheid 
 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde persoonsgegevens onder de 

hogervermelde voorwaarden mee te delen aan het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, 

uitsluitend voor het toekennen van de sociale bijslag bij de basiskinderbijslag ten behoeve van 

personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging. 

 

Deze machtiging treedt in werking op het ogenblik van de inwerkingtreding van het voorontwerp 

van decreet van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de gezinsbijslagen, voor zover dat in zijn 

definitieve versie daadwerkelijk een sociale bijslag voorziet ten behoeve van kinderen die deel 

uitmaken van een gezin met een lid met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


