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SCSZ/05/05 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/004 VAN 18 JANUARI 2005, GEWIJZIGD OP 17 
OKTOBER 2006, M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR 
DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET VLAAMS 
ZORGFONDS MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE 
ZORGVERZEKERING – NIEUWE WERKWIJZE 
  
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 ontvangen op 22 december 2004; 
 
Gelet op de brief van de Kruispuntbank van 2 oktober 2006; 
 
Gelet op het verslag van de voorzitter. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 

 
1.1. De zorgverzekering, ingesteld bij het Vlaams 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.  

 
 Voor de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geldt een verminderde 
ledenbijdrage. 

 
1.2. 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 persoonsgegevens die door het betrokken 
ziekenfonds gekend zijn. 

 
Om Zorgkas DKV Belgium, ETHIAS-Zorgkas en de Vlaamse Zorgkas eveneens in 
staat te stellen de bijdragevermindering toe te passen voor de leden die recht hebben op 
een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen 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 van de Sociale Zekerheid bij beraadslaging nr. 
02/115 van 3 december 2002 door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de 
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Sociale Zekerheid gemachtigd om voor het jaar 2003 bepaalde persoonsgegevens mee 
te delen aan het Vlaams Zorgfonds. 

 
1.3. Deze mededeling door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid had echter enkel 

betrekking op de eigenlijke gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en niet op de personen ten 
laste.  

 
 De drie betrokken zorgkassen beschikten derhalve niet over voldoende informatie om 

een correcte inning van de ledenbijdrage voor het jaar 2003 uit te voeren.  
 
 Daarom werd het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering bij 

beraadslaging nr. 03/85 van 22 juli 2003 door het Toezichtscomité bij de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd om de identiteit van voormelde 
personen ten laste mee te delen aan het Vlaams Zorgfonds, via de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid, met het oog op een correcte inning van de ledenbijdrage voor het 
jaar 2003. 

 
1.4. De machtigingen vervat in beide voormelde beraadslagingen werden door het Sectoraal 

comité van de sociale zekerheid bij beraadslaging nr. 04/05 van 20 februari 2004 
verlengd tot het jaar 2004, dus voor de mededeling van persoonsgegevens betreffende 
de personen die op 1 januari 2003 recht hadden op een verhoogde tegemoetkoming van 
de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 
De consideransen 7.2. tot 9 van deze beraadslaging bepalen echter het volgende: 

 
  “De mededeling beantwoordt aldus aan de beginselen van finaliteit en 

proportionaliteit. 
 
Gelet op het dringende karakter van de mededeling en omwille van technische 
redenen verbonden aan de standaardisering van de elektronische berichten zou de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid het bestand van het Vlaams Zorgfonds 
ook deze keer niet toetsen aan haar verwijzingsrepertorium. Het 
verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bestaat 
onder meer uit het personenrepertorium, dat per sociaal verzekerde aangeeft in 
welke sectoren van de sociale zekerheid hij over een dossier beschikt en dat 
permanent en rechtstreeks wordt gevoed en bijgewerkt door de instellingen van 
sociale zekerheid. In voorliggend geval zal de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid het inputbestand van het Vlaams Zorgfonds niet vooraf controleren om 
na te gaan of betrokkenen wel degelijk in het personenrepertorium werden 
geïntegreerd. 
 
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.  
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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.  
 
Verdere mededelingen 
 
Volgens het auditoraatsrapport zal een nieuwe werkwijze worden ontwikkeld 
(integratie in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid en raadpleging van dit repertorium) voor de toekomstige mededelingen 
vanaf 2005 (de personen die op 1 januari van het voorbije jaar recht hebben op 
een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen). 

 
Het Comité neemt akte van deze verbintenis en vestigt bijgevolg de aandacht op 
het feit dat de huidige vereenvoudigde procedure, die door de nieuwe procedure 
zal worden vervangen, geen aanleiding meer zal geven tot nieuwe 
verlengingsaanvragen. Zoals tijdig aangekondigd zal de nieuwe procedure aan het 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid moeten worden voorgelegd.” 

 
  (…) 
 
2.1. De voorliggende aanvraag heeft betrekking op de mededeling van persoonsgegevens 

betreffende de personen die op 1 januari van het betrokken jaar recht hadden op een 
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, met het oog op de toepassing van de zorgverzekering vanaf het jaar 2005. 

 
2.2.  In het auditoraatsrapport wordt opgemerkt dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering inmiddels niet enkel de gerechtigden op de verhoogde 
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in 
het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
geïntegreerd heeft (hoedanigheidscodes 001 tot en met 006) maar tevens hun personen 
ten laste (hoedanigheidscodes 011 tot en met 016). Hetzelfde geldt voor de Hulp- en 
Voorzorgskas voor Zeevarenden (sector 009 – hoedanigheidscodes 002 en 012) en de 
Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (sector 020 – hoedanigheidscodes 002 en 
012). 
 
Het Vlaams Zorgfonds van zijn kant heeft al de personen die bij een zorgkas zijn 
aangesloten eveneens in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid geïntegreerd. 

 
Het Auditoraat vestigt de aandacht erop dat het voorgaande de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid in staat zou stellen om op een efficiënte en veilige wijze 
persoonsgegevens ter beschikking te stellen van het Vlaams Zorgfonds. 
 
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou immers voor alle door het Vlaams 
Zorgfonds in het verwijzingsrepertorium geïntegreerde personen nagaan of ze al dan 
niet eveneens in het verwijzingsrepertorium zijn geïntegreerd met één van de 
hoedanigheidscodes uit de sector “verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 
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geneeskundige verzorging en uitkeringen” (sector 028) of uit de hogervermelde 
sectoren 009 (Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden) en 020 (Dienst voor de 
Overzeese Sociale Zekerheid). Vervolgens zou de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid de lijst van betrokkenen overmaken aan het Vlaams Zorgfonds, dat zou 
zorgen voor de verdere dispatching naar de betrokken zorgkassen. 
 
Aldus zou worden gewaarborgd dat enkel persoonsgegevens worden meegedeeld die 
betrekking hebben op personen die bij de betrokken zorgkas zijn aangesloten. 
 

 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3.   Het Vlaams Zorgfonds werd op 27 januari 2004, met toepassing van het koninklijk 

besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot 
sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en 
Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, door het 
Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het netwerk van de 
sociale zekerheid opgenomen, na gunstig advies van het Sectoraal comité van de 
sociale zekerheid (advies nr. 04/03 van 6 januari 2004). 

 
Het betreft aldus een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk waarvoor 
krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 een principiële 
machtiging van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid vereist is. 

 
4.1.  Overeenkomstig 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 bedraagt de 
jaarlijkse bijdrage vanaf het jaar 2003 25 euro, behalve voor de personen die recht 
hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, voor wie een bijdrage van 10 euro geldt. De betrokkenen 
dienen recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het 
jaar van de betaling van de bijdrage (dus de personen die bijvoorbeeld op 1 januari 
2004 recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen betalen 10 euro voor 2005). 
 

4.2. Het Vlaams Zorgfonds dient met de betrokken zorgkassen, aan wie het de ontvangen 
persoonsgegevens verder doorstuurt, overeen te komen dat deze de bekomen 
persoonsgegevens 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 
persoonsgegevens betrekking hebben. 
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4.3. De mededeling heeft enkel betrekking op personen die door het Vlaams Zorgfonds in 
het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werden 
geïntegreerd, dat wil zeggen personen van wie de betrokken zorgkas zelf uitdrukkelijk 
heeft verklaard dat ze bij haar zijn aangesloten. Aldus wordt gewaarborgd dat elke 
zorgkas slechts mededeling bekomt van persoonsgegevens aangaande de eigen leden. 

 
Het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bestaat 
onder meer uit het personenrepertorium, dat per sociaal verzekerde aangeeft in welke 
sectoren van de sociale zekerheid hij over een dossier beschikt en dat permanent en 
rechtstreeks wordt gevoed en bijgewerkt door de instellingen van sociale zekerheid. 

 
4.4. De mededeling door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Vlaams 

Zorgfonds beoogt het toepassen van de bijdragevermindering in de zorgverzekering 
vanaf het jaar 2005 en beantwoordt aan de beginselen van finaliteit en proportionaliteit. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging voor de mededeling van bovenvermelde persoonsgegevens door de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de betrokken zorgkassen, via het Vlaams 
Zorgfonds, met het oog op het toepassen van de zorgverzekeringsbijdragevermindering vanaf 
het jaar 2005, overeenkomstig bovenvermelde modaliteiten. 
 
 
 
 
 
  

Willem DEBEUCKELAERE 
Voorzitter 


