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SCSZ/05/69 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN 
HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE 
CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) – TOEPASSING VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 DECEMBER 2002 
 
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 12 mei 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 
 
1.1. Bij wet van 24 mei 1994, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 juli 1994, 

werd een wachtregister opgericht voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of 
die vragen om als vluchteling te worden erkend.  

 
In dat register, dat binnen iedere gemeente wordt bijgehouden, worden ingeschreven op 
de plaats waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben gevestigd de kandidaat-vluchtelingen 
die niet in een andere hoedanigheid in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven. 

 
Ingevolge de wijziging die door artikel 8 van de wet van 24 mei 1994 werd aangebracht 
in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen worden de kandidaat-vluchtelingen die in het wachtregister zijn 
ingeschreven eveneens in het Rijksregister ingeschreven en worden de negen verplichte 
gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, van de voormelde wet van 8 
augustus 1983, wat hen betreft, eveneens geregistreerd in deze op centraal niveau 
bijgehouden geïnformatiseerde databank. Het betreft de naam en voornamen, de 
geboorteplaats en –datum, het geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de plaats en 
datum van overlijden, het beroep, de burgerlijke staat en de samenstelling van het gezin.  
 
In het Rijksregister wordt daarenboven melding gemaakt van, enerzijds, het register waarin 
de betrokkene is ingeschreven (ofwel de bevolkings- of vreemdelingenregisters, ofwel de 
registers gehouden in de diplomatieke zendingen en de consulaire posten in het buitenland, 
ofwel het wachtregister) en, anderzijds, de administratieve toestand van de kandidaat-
vluchtelingen.  

 
1.2. Onder administratieve toestand dienen, krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 

februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en 
tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in 
te voeren, te worden verstaan: 
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1° de datum waarop de status van vluchteling is aangevraagd en de overheid 
waarbij die aanvraag is ingediend; 

 
2° de woonplaats die de kandidaat-vluchteling heeft gekozen krachtens de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 

 
3° ieder identiteitsdocument of ander document dat in aanmerking kan worden 

genomen om de identiteit van de kandidaat-vluchteling vast te stellen; 
 

4° de andere namen of schuilnamen waaronder de kandidaat-vluchteling eveneens 
bekend is; 

 
5° de datum van aankomst in België en het land van herkomst; 

 
6° de beslissingen betreffende de aanvraag van de kandidaat-vluchteling, genomen 

door de bevoegde Minister of zijn gemachtigde, door de Commissaris-generaal 
voor de vluchtelingen en de staatlozen of zijn adjunct en door de Vaste 
Beroepscommissie voor Vluchtelingen; 

 
7° de beroepen die tegen de in 6° bedoelde administratieve beslissingen werden 

ingesteld bij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, 
de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, de Raad van State en, in 
voorkomend geval, de rechtbanken van de Rechterlijke Orde, alsook de 
beslissingen, adviezen, vonnissen en arresten die op die beroepen zijn gewezen; 

 
8° de datum van kennisgeving of betekening aan de kandidaat-vluchteling van de 

in 6° en 7° bedoelde beslissingen, adviezen, vonnissen en arresten; 
 
9° in voorkomend geval, de verplichte plaats van inschrijving, die door de Minister 

of zijn gemachtigde werd vastgesteld met toepassing van de wet van 15 
december 1980; 

 
10° eventueel, de datum waarop een maatregel tot verwijdering van het grondgebied 

is genomen, de datum waarop de kandidaat-vluchteling er in kennis van is 
gesteld, en de datum waarop deze het grondgebied effectief heeft verlaten; 

 
11° het dossiernummer dat door de Dienst Vreemdelingenzaken is toegekend; 
 
12° het voorlopig persoonlijk nummer dat door de Dienst Vreemdelingenzaken aan 

de kandidaat-vluchteling is toegekend; 
 

 
 
13° in voorkomend geval, de datum waarop de status van vluchteling is toegekend 

en de overheid die deze beslissing heeft genomen of de datum van intrekking 
van de aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling; 
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14° het adres aangegeven bij de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de directeurs van de 
opvangcentra voor vluchtelingen en de Raad van State. 

 
2.  Bij koninklijk besluit van 2 december 2002, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 

van 27 januari 2003, werden de instellingen van sociale zekerheid gemachtigd om het 
wachtregister te raadplegen.  

 
 In het Verslag aan de Koning wordt evenwel verduidelijkt: “Het is het Toezichtscomité 

van de Kruispuntbank dat, voor elke instelling, zal nagaan voor welke taken en tot 
welke gegevens de toegang moet verleend worden.”. 

 
3. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) dient, net als de 

overige instellingen van sociale zekerheid, te kunnen beschikken over de negen 
gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, van de wet van 8 augustus 1983 – 
net zoals het kan beschikken over die gegevens voor wat betreft de sociaal verzekerden 
die in de bevolkings- of vreemdelingenregisters zijn ingeschreven – en over de aanduiding 
van het register waarin de betrokkene is ingeschreven (artikel 3, eerste lid, 10°, van de 
wet van 8 augustus 1983). 

 
4. Ingevolge artikel 159 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt in de schoot van het 
RIZIV een Dienst voor Administratieve Controle ingesteld, die er mee belast is in te staan 
voor de administratieve controle op de prestaties van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging, van de uitkeringsverzekering en van de moederschapsverzekering, alsmede 
voor de administratieve controle op het inachtnemen van de bepalingen van de 
gecoördineerde wet en haar uitvoeringsbesluiten. 

 
5.1. Deze administratieve controle heeft onder meer betrekking op de verzekerbaarheid inzake 

geneeskundige verzorging, die als doel heeft na te gaan of betrokkene alle voorwaarden 
vervult (en blijft vervullen) om te kunnen genieten van de terugbetalingen van de 
geneeskundige verstrekkingen. 

 
 Artikel 32 van dezelfde wet bepaalt wie rechthebbende is op geneeskundige 

verstrekkingen en sluit in zijn eerste lid, 15°, uitdrukkelijk uit: de vreemdelingen die niet 
van rechtswege tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk zijn toegelaten of 
die niet zijn gemachtigd tot vestiging of tot een verblijf van meer dan zes maanden. 

 
Artikel 128quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994 bepaalt dat (onder meer) de vreemdelingen die van 
rechtswege toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden, de 
vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een verblijf van onbepaalde duur en de kandidaat-
vluchtelingen van wie de aanvraag ontvankelijk werd verklaard door de Dienst 
Vreemdelingenzaken of door het Commisariaat-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen niet uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van artikel 32, eerste lid, 15°, van 
de gecoördineerde wet, dat de rechthebbenden op geneeskundige verstrekkingen bepaalt. 
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Ingevolge artikel 134 van hetzelfde koninklijk besluit is de in artikel 32, eerste lid, 15°, 
van de gecoördineerde wet bedoelde gerechtigde een trimestriële bijdrage verschuldigd, 
behalve indien hij het bewijs levert dat het totaal jaarlijks bedrag van de inkomsten van 
zijn gezin een bepaald bedrag niet overschrijdt; dat bewijs wordt geleverd door 
ondertekening van een verklaring op erewoord, waarvan de juistheid wordt nagegaan door 
de Dienst voor Administratieve Controle. 

 
5.2. De Dienst voor Administratieve Controle onderzoekt voor elke betrokkene of hij het 

vereiste administratief statuut heeft om als zogenaamde “resident” te worden 
ingeschreven, of hij zijn verzekerbaarheid inzake geneeskundige verzorging heeft 
behouden (aan deze verzekerbaarheid komt een einde wanneer betrokkene het bevel krijgt 
om het land te verlaten), of de personen die als persoon te zijnen laste zijn ingeschreven 
daadwerkelijk deel uitmaken van zijn gezin en of hij op het ogenblik dat om terugbetaling 
van geneeskundige verstrekkingen wordt gevraagd nog wel degelijk in België verblijft. 

 
Het wachtregister vormt voor de Dienst voor Administratieve Controle een belangrijk 
hulpmiddel bij het verrichten van dat onderzoek. 

 
5.3. Aldus wenst de Dienst voor Administratieve Controle volgende persoonsgegevens te 

raadplegen in het wachtregister, waarover hij voor de uitvoering van zijn opdrachten 
zou moeten kunnen beschikken. 

 
6.1. Persoonsgegevens aangaande het administratief statuut van de betrokkene, nodig om 

diens verzekerbaarheid inzake geneeskundige verzorging te bepalen: 
 

- de datum waarop de status van vluchteling is aangevraagd en de overheid waarbij die 
aanvraag is ingediend; 

 
- de datum van aankomst in België en het land van herkomst; 
 
- de beslissingen betreffende de aanvraag van de kandidaat-vluchteling, de ingestelde 

beroepen en de eindbeslissingen; 
 

- de datum waarop een maatregel tot verwijdering van het grondgebied is genomen, de 
datum waarop de kandidaat-vluchteling er van in kennis is gesteld en de datum 
waarop deze het grondgebied effectief heeft verlaten; 

 
- de datum waarop de status van vluchteling is toegekend en de overheid die deze 

beslissing heeft genomen of de datum van intrekking van de aanvraag tot erkenning 
van de hoedanigheid van vluchteling. 

 
6.2. Persoonsgegevens aangaande de lokalisatie van de betrokkene, nodig om hem te kunnen 

contacteren: 
 

- de woonplaats die de kandidaat-vluchteling heeft gekozen; 
 

- de verplichte plaats van inschrijving; 
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- het adres aangegeven bij de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de directeurs van de opvangcentra 
voor vluchtelingen en de Raad van State. 

 
6.3. Persoonsgegevens aangaande de identiteit van de betrokkene, nodig om hem eenduidig te 

kunnen identificeren: 
 

- ieder identiteitsdocument of ander document dat in aanmerking kan worden genomen 
om de identiteit van de kandidaat-vluchteling vast te stellen. 

 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
7. Aan de behoeften van de Dienst voor Administratieve Controle kan worden voldaan met 

de elektronische berichten R006, H206, H207, H211 en H214. 
 

Bericht Inhoud van het bericht 
de datum van aankomst van de betrokkene in België R006 het land van herkomst van de betrokkene 
de datum waarop de betrokkene de status van vluchteling heeft aangevraagd 
de overheid waarbij de betrokkene de status van vluchteling heeft aangevraagd 
de initiële beslissingen van de bevoegde instanties 
de beroepen die tegen de initiële beslissingen van de bevoegde instanties werden 
ingesteld 
de beslissingen die op de beroepen zijn gewezen 
de datum van kennisgeving of betekening van de beslissingen aan de betrokkene 
(*) 
de datum waarop een maatregel tot verwijdering van het grondgebied is genomen 
de datum waarop de betrokkene in kennis is gesteld van de maatregel 
de datum waarop de betrokkene het grondgebied effectief heeft verlaten 
de datum waarop de status van vluchteling is toegekend 
de overheid die de status van vluchteling heeft toegekend 

H206 

de datum van intrekking van de aanvraag 
H207 de verplichte plaats van inschrijving van de betrokkene (OCMW of 

opvangcentrum) 
H211 het document dat is gebruikt om de identiteit van de betrokkene vast te stellen 

de woonplaats van de betrokkene H214 het adres aangegeven bij de betrokken instanties 
 
8. De aanvraag van het RIZIV, voor wat betreft de raadpleging van het wachtregister door de 

Dienst voor Administratieve Controle, beantwoordt aan wettige doeleinden. 
 
 De gewenste persoonsgegevens zijn, uitgaande van die doeleinden, ter zake dienend en 

niet overmatig. 
 
 
Om deze redenen,  
 
verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de machtiging aan de Dienst voor 
Administratieve Controle van het RIZIV om het wachtregister te raadplegen, aan de hand van de 
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elektronische berichten R006, H206, H207, H211 en H214, voor de sub 5 beschreven 
doeleinden. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


