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SCSZ/05/121 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/041 VAN 10 OKTOBER 2005 M.B.T. DE MEDEDELING 
VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN 
DOOR HET VLAAMS ZORGFONDS AAN DE ZORGKASSEN, MET HET OOG OP 
DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING (ELEKTRONISCH BERICHT 
A415) 
 
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 16 september 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 
 
1.1. Bij beraadslaging nr. 05/34 van 19 juli 2005 werden de verzekeringsinstellingen door 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid gemachtigd om, aan de hand van het 
elektronisch bericht A415, bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan het Vlaams 
Zorgfonds, met het oog op de toepassing van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap 
van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering voor wat betreft de 
zogenaamde “buitenlandse verzekerden” (personen die op basis van verordening (EEG) 
nr. 1408/71, uit eigen recht, sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat van de 
Europese Unie dan België, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in 
Zwitserland en ten laste van het betrokken land een recht op verstrekkingen in België 
genieten). 

 
Aan de hand van de in het elektronisch bericht A415 vervatte persoonsgegevens 
aangaande de (beroepsactieve en gepensioneerde) buitenlandse verzekerden kan er voor 
worden gezorgd dat de betrokkenen niet ambtshalve worden aangesloten bij de 
Vlaamse Zorgkas, dat eventueel betaalde bijdragen worden terugbetaald, dat eventuele 
tenlastenemingen worden stopgezet en dat de ledenbestanden van de diverse 
zorgkassen kunnen worden verbeterd. 

 
1.2. Het voorgaande vergt een verdere mededeling van de persoonsgegevens door het 

Vlaams Zorgfonds aan de zorgkassen. 
 
 Bij beraadslaging nr. 05/34 van 19 juli 2005 besliste het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid op eensluidend advies van het Auditoraat: 
 

“De mededeling door het Vlaams Zorgfonds aan de betrokken zorgkassen met het oog 
op het aanpassen van hun ledenbestanden zal gebeuren aan de hand van een specifiek 
elektronisch bericht dat nog ontwikkeld moet worden en waarvoor het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid in een machtiging zal moeten voorzien. 
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Een tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is niet vereist. 
 

Het Vlaams Zorgfonds dient er bij de ontwikkeling van het elektronisch bericht wel 
over te waken dat elke zorgkas slechts persoonsgegevens ontvangt over de bij haar 
aangesloten leden.” 

 
2. Het Vlaams Zorgfonds laat weten dat voor de verdere mededeling van 

persoonsgegevens aan de diverse zorgkassen gebruik zou worden gemaakt van 
hetzelfde elektronisch bericht A415.  

 
 Dat elektronisch bericht beantwoordde immers volledig aan de behoeften van de 

diverse zorgkassen. 
 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Het Vlaams Zorgfonds werd, 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, in het netwerk van de 
sociale zekerheid opgenomen. 

 
4. De voorliggende aanvraag heeft betrekking op de verdere mededeling van het 

elektronisch bericht A415 door het Vlaams Zorgfonds aan de diverse zorgkassen. Het 
Vlaams Zorgfonds werd zelf reeds bij beraadslaging nr. 05/34 van 19 juli 2005 door het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid gemachtigd om het elektronisch bericht A415 
te ontvangen. 

 
Het elektronisch bericht A415 bevat per betrokkene de categorie waartoe hij behoort 
(beroepsactieve buitenlandse verzekerde, gepensioneerde buitenlandse verzekerde of, 
in een later stadium, inkomende grensarbeider), de betrokken periode evenals enkele 
louter administratieve gegevens (zoals het nummer van het elektronisch bericht, de aard 
van het elektronisch bericht en de datum waarop het elektronisch bericht werd 
gecreëerd). 

 
5.1. Ingevolge het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart 1999 houdende de 

organisatie van de zorgverzekering vallen “buitenlandse verzekerden” niet onder het 
toepassingsgebied van het decreet. Dat wil zeggen dat bepaalde personen die wel 
binnen het Nederlands taalgebied wonen toch niet moeten aansluiten bij een erkende 
zorgkas en dat bepaalde personen die wel binnen het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad wonen toch niet kunnen aansluiten bij een erkende zorgkas. 

 
De mededeling door het Vlaams Zorgfonds aan de onderscheiden zorgkassen heeft 
betrekking op “buitenlandse verzekerden” die ten onrechte zijn aangesloten bij een 
erkende zorgkas. De zorgkassen worden aldus in staat gesteld om hun ledenbestanden 
aan te passen. 
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Het Vlaams Zorgfonds weet per betrokkene bij welke zorgkas deze is aangesloten. 
 
Overeenkomstig voormeld decreet van 30 maart 1999 registreren de zorgkassen immers 
de inlichtingen betreffende de aansluitingen, de aanvragen en de tenlastenemingen en 
leggen ze die voor aan het Vlaams Zorgfonds. 
 
Aldus verkeert het Vlaams Zorgfonds in de mogelijkheid om een juiste verdeling van 
de elektronische berichten A415 uit te voeren. 

 
5.2. De mededeling door het Vlaams Zorgfonds aan de zorgkassen beoogt de toepassing van 

het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart 1999 houdende de organisatie 
van de zorgverzekering voor wat betreft de “buitenlandse verzekerden” en beantwoordt 
bijgevolg aan een wettig doeleinde. 

 
Per betrokkene worden (naast enkele louter administratieve gegevens) enkel de 
categorie en de betrokken periode vermeld. De meegedeelde persoonsgegevens zijn 
derhalve, uitgaande van hogervermeld doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

 
5.3. Het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen werden bij het koninklijk besluit van 2 

augustus 2002 gemachtigd om het identificatienummer van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen te gebruiken, voor het vervullen van de taken in verband met de 
zorgverzekering waarmee zij belast zijn. 

 
 
Om deze redenen, verleent  
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid  
 
de machtiging aan het Vlaams Zorgfonds om de elektronische berichten A415 (ontvangen 
met toepassing van beraadslaging nr. 05/34 van 19 juli 2005) verder over te maken aan de 
bevoegde zorgkassen, om hen in staat te stellen hun ledenbestanden bij te werken. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


