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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/1 Medewerking Kruispuntbank.  Gerechtigden verhoogde 
tegemoetkoming.  Vrijstellingen.  Kennisname.

Met het oog op vrijstelling in de algemene provinciebelasting werd om de 
medewerking verzocht van de kruispuntbank van de sociale zekerheid. Het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid heeft op 5 april 2011, gewijzigd op 4 juni 
2013,  een principebeslissing genomen om in te stemmen met het bezorgen van 
een lijst met inwoners van de provincie Antwerpen die op 1 januari 2017 recht 
hebben op  verhoogde tegemoetkoming inzake de verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen onder de volgende voorwaarden:

De provincie kent aan één, meerdere of alle categorieën van gerechtigden op de 
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen een voordeel toe. Zij staaft dit aan de hand van een provinciaal 
reglement.

De provincie bezorgt aan de kruispuntbank van de sociale zekerheid de lijst van de 
personen die potentieel voor dat voordeel in aanmerking komen.

Op die lijst duidt de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan of de betrokkene 
op het referentietijdstip al dan niet gerechtigd is op de verhoogde tegemoetkoming 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Tussen de kruispuntbank van de sociale zekerheid en de provincie Antwerpen wordt 
een overeenkomst gesloten waarin melding wordt gemaakt van de voorwaarden 
van deze beraadslaging.  Alle provincieraadsleden worden in kennis gesteld van 
deze overeenkomst en ontvangen er een afschrift van.  De gevraagde 
persoonsgegevens worden slechts meegedeeld nadat de kruispuntbank van de 
sociale zekerheid een bewijs van deze inkennisstelling heeft ontvangen.

Uw raad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

De deputatie heeft in zitting van 6 april hiervan kennis genomen.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het verslag van de deputatie;

Gelet op artikel 65 van de provinciewet;

Gelet op de goedkeuring van de algemene provinciebelasting in de provincieraad 
van 2 december 2016;



Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de beslissing van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid en van de gezondheid, afdeling sociale zekerheid nr. 11/29 van 5 april 
2011, gewijzigd op 4 juni 2013,  tot mededeling van de persoonsgegevens door de 
kruispuntbank van de sociale zekerheid met het oog op de automatische 
toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op de 
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen.


