Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/18/266

BERAADSLAGING NR. 18/154 VAN 6 NOVEMBER 2018 OVER DE MEDEDELING VAN
PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID AAN GEMEENTES EN PROVINCIES VOOR DE AUTOMATISCHE
TOEKENNING VAN AANVULLENDE VOORDELEN AAN INWONERS DIE RECHT
HEBBEN OP DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING VAN DE VERZEKERING
VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN – ONLINE
RAADPLEGING VAN AUTHENTIEKE BRONNEN IN HET KADER VAN HET
PROJECT “GEHARMONISEERDE SOCIALE STATUTEN”
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in
het bijzonder artikel 114;
Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot
wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april
2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 97;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

Heel wat gemeentes en provincies kennen aan hun inwoners voordelen toe voor zover zij
recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, onder meer ingevolge artikel 37 van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14
juli 1994.

2.

Met het oog op de automatische toekenning van deze voordelen vragen sommige van die
gemeentes en provincies aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om het statuut
inzake “gerechtigde op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen” van hun inwoners te kunnen raadplegen. Met de

1

inlichtingen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zijn zij in staat om automatisch
belastingvrijstellingen of belastingverminderingen (of andere voordelen) toe te kennen.
3.

De voorliggende aanvraag strekt ertoe om aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
op een algemene wijze een beraadslaging te verlenen voor de mededeling van
persoonsgegevens aan gemeentes en provincies voor zover zij aan de volgende voorwaarden
voldoen. Het betreft hoofdzakelijk dezelfde voorwaarden als vermeld in de beraadslaging nr.
11/29 van 5 april 2011, gewijzigd op 4 juni 2013 en op 5 april 2016, van het (voorheen
bevoegde) sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. Die laatste
beraadslaging betreft eveneens de mededeling van persoonsgegevens aan gemeentes en
provincies met het oog op het toekennen van aanvullende voordelen, zij het op een andere
wijze. In dit geval zal de verwerking van persoonsgegevens geschieden door een online
raadpleging van de authentieke bronnen in het kader van het project “geharmoniseerde
sociale statuten”, zoals geregeld bij de beraadslaging nr. 18/46 van 3 april 2018, gewijzigd
op 6 november 2018, van het informatieveiligheidscomité.
De gemeente of de provincie in kwestie kent aan de gerechtigden op de verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een
voordeel toe (belastingverminderingen, belastingvrijstellingen, enkele gratis huisvuilzakken,
kortingen voor activiteiten, goedkope maaltijden,…), bewijst dat aan de hand van een
gemeentelijk of provinciaal reglement en deelt aan de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid mee welke personen potentieel voor het bekomen van dat voordeel in aanmerking
komen (die personen worden daarbij geïdentificeerd met hun identificatienummer van de
sociale zekerheid).
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid meldt uitsluitend dat de betrokkene op het
referentietijdstip al dan niet gerechtigd is op de verhoogde tegemoetkoming van de
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Zij sluit met de gemeente of de
provincie een overeenkomst waarin melding wordt gemaakt van de voorwaarden van deze
beraadslaging. Alle betrokken raadsleden worden in kennis gesteld van deze overeenkomst
en ontvangen er een kopie van. De gevraagde persoonsgegevens worden slechts meegedeeld
nadat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een bewijs van deze inkennisstelling heeft
ontvangen.

4.

Voor zover een gemeente of provincie voor de toekenning van een aanvullend voordeel een
beroep doet op een verwerker, gebeurt dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 28 van
de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad
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. Voor zover diverse gemeentes of provincies voor de toekenning van een
aanvullend voordeel samen een beroep doen op dezelfde verwerker, waarborgen zij dat de
persoonsgegevens van een persoon van hun grondgebied uitsluitend worden verwerkt door
die verwerker en niet verder ter beschikking worden gesteld van andere gemeentes of
provincies die op deze verwerker een beroep doen.
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B.

BEHANDELING

5.

Volgens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vereist elke mededeling van
persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid aan een andere instelling van
sociale zekerheid of aan een andere instantie dan een federale overheidsdienst, een
programmatorische overheidsdienst of een federale instelling van openbaar nut een
voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
informatieveiligheidscomité.

6.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de automatische toepassing
van een aanvullend voordeel ten behoeve van gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming
van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Ze beantwoordt aldus aan
het beginsel van de doelbinding.

7.

De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en
niet overmatig. Er wordt enkel aangeduid of de betrokkene op het referentietijdstip al dan
niet gerechtigd is op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen (zonder verdere verduidelijking aangaande het statuut). Aldus
wordt het beginsel van de minimale gegevensverwerking gerespecteerd.

8.

Voor zover de gemeentes en provincies de verwerkte persoonsgegevens slechts bijhouden
zolang dat noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het hogervermelde doeleinde en zij
ze daarna vernietigen, beantwoordt de verwerking ook aan het beginsel van de
opslagbeperking.

9.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens wordt rekening gehouden met de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid 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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
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Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan
gemeentes en provincies, met het oog op de automatische toekenning van aanvullende rechten aan
de gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, zoals beschreven in deze beraadslaging, toegestaan is mits wordt
voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het
bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking,
opslagbeperking en informatieveiligheid.

Bart VIAENE

De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38, 1000 Brussel.
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