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TC/03/112 
 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/85 VAN 22 JULI 2003 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET 
HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING  
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 juli 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
De zorgverzekering, ingesteld bij het Vlaamse decreet van 30 maart 1999 houdende de 
organisatie van de zorgverzekering, geeft gebruikers, onder bepaalde voorwaarden en ten 
belope van een jaarlijks maximumbedrag, recht op tenlastenemingen door een zorgkas van 
kosten voor niet-medische hulp- en dienstverlening. Elke persoon die binnen het 
Nederlandse taalgebied woont, dient daartoe aangesloten te zijn bij één van de zeven 
erkende zorgkassen of bij de Vlaamse Zorgkas en een ledenbijdrage te betalen. De 
ledenbijdrage voor het jaar 2003 werd vastgelegd op € 25, behalve voor de personen die op 
1 januari 2002 recht hadden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, die slechts € 10 dienen te betalen (zie artikel 17 
van het Besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, 
de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de 
tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering). 
 
De vijf door de ziekenfondsen opgerichte zorgkassen (de Christelijke Mutualiteiten 
Zorgkas Vlaanderen, de Neutrale Zorgkas Vlaanderen, de Zorgkas van de Liberale 
Ziekfondsen, de Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten en de Zorgkas van de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen) doen voor het achterhalen van het statuut van de bij hen 
aangeslotenen een beroep op de sociale gegevens van persoonlijke aard die door het 
betrokken ziekenfonds gekend zijn. Om Zorgkas DKV Belgium, OMOB-Zorgkas en de 
Vlaamse Zorgkas eveneens in staat te stellen de bijdragevermindering toe te passen voor 
de leden die op 1 januari 2002 recht hadden op een verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 1, tweede lid, en § 19, van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, werd de Kruispuntbank bij beraadslaging nr. 02/115 van 3 
december 2002 door het Toezichtscomité gemachtigd om eenmalig bepaalde sociale 
gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan het Vlaams Zorgfonds. 
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Vooreerst bezorgt het Vlaams Zorgfonds aan de Kruispuntbank een bestand met de 
rijksregisternummers van de personen die zijn aangesloten bij Zorgkas DKV Belgium, 
OMOB-Zorgkas en de Vlaamse Zorgkas. De Kruispuntbank vervolledigt dit bestand 
vervolgens met de vermelding of deze personen op 1 januari 2002 al dan niet recht hadden 
op een verhoogde tegemoetkoming en bezorgt het daarna terug aan het Vlaams Zorgfonds. 
Ten slotte maakt het Vlaams Zorgfonds aan de drie betrokken zorgkassen een bestand met 
de sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot hun respectieve leden over. 
 
Het Vlaams Zorgfonds laat echter weten dat de mededeling door de Kruispuntbank enkel 
betrekking heeft op gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en niet op hun rechthebbenden. De drie 
betrokken zorgkassen beschikken derhalve niet over voldoende informatie om een correcte 
inning van de ledenbijdrage voor het jaar 2003 uit te voeren. 
 
De voorliggende aanvraag heeft bijgevolg betrekking op de mededeling van de identiteit 
van de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) aan het Vlaams Zorgfonds, via de Kruispuntbank, met het 
oog op een correcte inning van de ledenbijdrage voor het jaar 2003. 
 
 

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waarvoor krachtens 
artikel 15 van de Kruispuntbankwet een principiële machtiging van het Toezichtscomité 
vereist is. 
 
De mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door het RIZIV aan Zorgkas 
DKV Belgium, OMOB-Zorgkas en de Vlaamse Zorgkas, met het oog op het toepassen van 
de ledenbijdragevermindering voor het jaar 2003, verloopt als volgt. Het Vlaamse 
Zorgfonds maakt aan het RIZIV, via de Kruispuntbank, een bestand over met de 
rijksregisternummers van de personen die zijn aangesloten bij Zorgkas DKV Belgium, 
OMOB-Zorgkas en de Vlaamse Zorgkas. Het RIZIV vervolledigt dit bestand met de 
vermelding of deze personen op 1 januari 2002 al dan niet recht hadden op een verhoogde 
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en 
bezorgt het daarna terug aan het Vlaams Zorgfonds, via de Kruispuntbank. Het Vlaams 
Zorgfonds, ten slotte, maakt aan de drie betrokken zorgkassen een bestand met de sociale 
gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot hun respectieve leden over. De 
mededeling beantwoordt aldus aan de beginselen van finaliteit en proportionaliteit. 
 
Gelet op het dringend karakter van de mededeling en omwille van technische redenen 
verbonden aan de standaardisering van de elektronische berichten zou de Kruispuntbank 
het bestand van het Vlaams Zorgfonds echter niet toetsen aan haar verwijzingsrepertorium. 
 
Het niet-toetsen van het bestand aan het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank 
geldt enkel voor de mededeling van de identiteit van de rechthebbenden die dit statuut 
hadden op datum van 1 januari 2002. Elke toekomstige mededeling van sociale gegevens 
van persoonlijke aard dient wél het voorwerp uit te maken van een dergelijke toetsing. 



 

 
 

4 

  

 
Het Vlaams Zorgfonds dient met de drie betrokken zorgkassen overeen te komen dat deze 
de bekomen sociale gegevens van persoonlijke aard slechts mogen aanwenden voor zover 
dit noodzakelijk is voor het automatisch toekennen van de vermindering van de bijdrage 
voor de Vlaamse Zorgverzekering.  
 
De zorgkassen dienen daarenboven garanties te bieden met betrekking tot de integriteit van 
de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie de meegedeelde sociale gegevens van 
persoonlijke aard betrekking hebben. 
 
 

 
 
Om deze redenen verleent, 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging aan het RIZIV om eenmalig volgens de hogervermelde modaliteiten het statuut 
inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (op datum van 1 januari 
2002) van de personen aangesloten bij een niet door een ziekenfonds opgerichte zorgkas via de 
Kruispuntbank en het Vlaams Zorgfonds mee te delen aan Zorgkas DKV Belgium, OMOB-
Zorgkas en de Vlaamse Zorgkas.  
 
 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 
 


