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SCSZ/07/039 
 
 
BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE 
GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
AAN HET VLAAMS ZORGFONDS 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; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 6 
februari 2007; 
 
Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Ingevolge artikel 4, § 1 en § 2, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 

maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering moet elke persoon die 
binnen het Nederlands taalgebied woont aangesloten zijn bij een erkende zorgkas en 
kan elke persoon die binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad woont zich 
vrijwillig aansluiten bij een erkende zorgkas. 
 
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. 
 

1.2. Het personeel toepassingsgebied van voormelde regeling dient echter enigszins te 
worden genuanceerd. 

 
Enerzijds vallen de voormelde personen voor wie uit eigen recht, op grond van de 
aanwijzingsregels van verordening (EEG) nr. 1408/71, het socialezekerheidsstelsel van 
een andere lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de 
Europese Economische Ruimte van toepassing is, overeenkomstig artikel 4, § 2bis, 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. 

 
Anderzijds bepaalt artikel 4, § 2ter, dat elke persoon die niet in België woont en voor 
wie uit eigen recht, omwille van tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied, op grond 
van de aanwijzingsregels van verordening (EEG) nr. 1408/71, het 
socialezekerheidsstelsel van België van toepassing is, aangesloten moet zijn bij een 
erkende zorgkas en dat elke persoon die niet in België woont en voor wie uit eigen 
recht, omwille van tewerkstelling in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, op grond 
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van de aanwijzingsregels van verordening (EEG) nr. 1408/71, het 
socialezekerheidsstelsel van België van toepassing is, vrijwillig kan aansluiten bij een 
erkende zorgkas. Dat wil zeggen dat bepaalde personen die niet binnen het Nederlands 
taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wonen toch moeten dan wel 
kunnen aansluiten bij een erkende zorgkas. 

 
1.3. Met het oog op de toepassing van voormelde bepalingen werden het Vlaams Zorgfonds 

en de erkende zorgkassen reeds door het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
gemachtigd om mededeling te bekomen van persoonsgegevens aangaande zowel 
beroepsactieve als gepensioneerde buitenlandse verzekerden (zie daartoe de 
beraadslagingen nr. 05/34 van 19 juli 2005 en nr. 05/41 van 10 oktober 2005). 

 
 Aan de hand van deze persoonsgegevens worden het Vlaams Zorgfonds en de erkende 

zorgkassen ervan in kennis gesteld dat beroepsactieve of gepensioneerde buitenlandse 
verzekerden 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 en bijgevolg toch niet onder het 
toepassingsgebied van het decreet van 30 maart 1999 vallen. Aldus kan ervoor worden 
gezorgd dat de betrokkenen niet ambtshalve worden aangesloten bij de Vlaamse 
Zorgkas, dat eventueel betaalde bijdragen worden terugbetaald, dat eventuele 
tenlastenemingen door de zorgverzekering worden stopgezet en dat de ledenbestanden 
van de diverse zorgkassen kunnen worden gecorrigeerd. 

 
1.4. Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de (reeds in hogervermelde beraadslaging 

nr. 05/34 van 19 juli 2005 aangekondigde) mededeling van persoonsgegevens met 
betrekking tot inkomende grensarbeiders. 

 
 Het betreft aldus persoonsgegevens aangaande personen die niet in België wonen maar 

voor wie uit eigen recht, omwille van tewerkstelling in het Nederlands taalgebied of in 
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, op grond van de aanwijzingsregels van 
verordening (EEG) nr. 1408/71, het socialezekerheidsstelsel van België van toepassing 
is: enerzijds personen die op 1 januari van het betrokken jaar (vanaf 2005) in een 
andere lidstaat van de Europese Unie dan België wonen en die uit eigen recht Belgisch 
sociaal verzekerd zijn omwille van actuele of vroegere tewerkstelling in het Nederlands 
taalgebied, anderzijds personen die op 1 januari van het betrokken jaar (vanaf 2005) in 
een andere lidstaat van de Europese Unie dan België wonen en die uit eigen recht 
Belgisch sociaal verzekerd zijn omwille van actuele of vroegere tewerkstelling in het 
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. 

 
1.5. De mededeling zou als volgt verlopen. 
 
 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid maakt een selectie van alle personen die 

beschikken over een Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (INSZ) en 
woonachtig zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België. Op elk 
referentietijdstip dient te worden nagegaan hoe de Europese Unie is samengesteld. Het 
weze overigens opgemerkt dat voor de toepassing van de zorgverzekeringsregeling ook 
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sommige landen die niet tot de Europese Unie behoren als “lidstaat” worden 
beschouwd (bijvoorbeeld Zwitserland). 

 
 Vervolgens verricht zij een raadpleging van het zogenaamde SFDF-bestand (Sickness 

Fund Data File), dat wordt beheerd door de verzekeringsinstellingen en per sociaal 
verzekerde een aanduiding geeft van diens situatie inzake verzekerbaarheid voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 
 Voor alle sociaal verzekerden van wie blijkt dat zij “sociaal verzekerd” zijn in België 

en de leeftijd van vijfentwintig jaar hebben bereikt (de Vlaamse zorgverzekering is een 
verplichte verzekering voor wie ouder is dan vijfentwintig jaar) worden daarna enige 
persoonsgegevens opgezocht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten. 

 
 Indien blijkt dat betrokkenen als werknemer actief zijn (geweest) bij een werkgever in 

het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden volgende 
persoonsgegevens aan het Vlaams Zorgfonds meegedeeld: de identificatie van de 
betrokkene (het INSZ, de naam, de voornaam, het volledige adres en de landcode), de 
identificatie van de werkgever (het uniek ondernemingsnummer, het 
inschrijvingsnummer, de transfertcode, het volledige adres, de schrappingsdatum en de 
aanduiding van curatele) en de identificatie van de vestigingseenheid (het volledige 
adres). 

 
1.6. Het Vlaams Zorgfonds bekomt aldus uiteindelijk een overzicht van alle in België 

sociaal verzekerde werknemers ouder dan vijfentwintig jaar, als werknemer actief in 
het Nederlands taalgebied dan wel het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, die niet in 
België maar wel in een andere lidstaat van de Europese Unie woonachtig zijn (toestand 
telkens na te gaan op 1 januari van het betrokken jaar en dat vanaf 2005). 

 
 Zij vallen in principe onder het toepassingsgebied van het decreet van 30 maart 1999 en 

zullen door het Vlaams Zorgfonds worden aangeschreven en worden gewezen op hun 
rechten en verplichtingen met betrekking tot de Vlaamse zorgverzekering. 

 
1.7. Indien in de betrokken persoonsgegevensbanken een aanduiding van de betrokken 

vestigingseenheid voorhanden is, zal deze worden meegedeeld aan het Vlaams 
Zorgfonds, vermits zij bepalend is om vast te stellen of de werknemer al dan niet 
onderworpen is aan de zorgverzekeringsregeling. Indien het adres van de werknemer 
niet gekend is, zal het Vlaams Zorgfonds overigens de vestigingseenheid van 
tewerkstelling aanschrijven om aldus betrokkene op zijn rechten en plichten 
dienaangaande te wijzen. 

 
 Indien de betrokken vestigingseenheid evenwel niet beschikbaar is, zal enkel de 

aanduiding van de hoofdzetel van de werkgever worden meegedeeld. Het Vlaams 
Zorgfonds zal dan deze hoofdzetel aanschrijven teneinde bijkomende inlichtingen over 
de tewerkstellingsplaats van de betrokkene te achterhalen. 

 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
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2.1. Het betreft 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. 

 
 Het Vlaams Zorgfonds werd immers 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). 

 
2.2. De mededeling beoogt de toepassing van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 

30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering voor wat betreft de 
zogenaamde inkomende grensarbeiders. 

 
 Artikel 4, § 2ter, van dit decreet bepaalt, enerzijds, dat elke persoon die niet in België 

woont en voor wie uit eigen recht, omwille van (actuele of vroegere) tewerkstelling in 
het Nederlands taalgebied, op grond van de aanwijzingsregels van verordening (EEG) 
nr. 1408/71, het socialezekerheidsstelsel van België van toepassing is, aangesloten 
moet zijn bij een erkende zorgkas en, anderzijds, dat elke persoon die niet in België 
woont en voor wie uit eigen recht, omwille van (actuele of vroegere) tewerkstelling in 
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, op grond van de aanwijzingsregels van 
verordening (EEG) nr. 1408/71, het socialezekerheidsstelsel van België van toepassing 
is, vrijwillig kan aansluiten bij een erkende zorgkas. 

 
De mededeling beantwoordt aan een wettig doeleinde. 

 
2.3. Per betrokkene, die principieel onder het toepassingsgebied van de 

zorgverzekeringsregeling valt, worden identificatiegegevens met betrekking tot 
hemzelf, zijn werkgever en de vestigingseenheid van zijn werkgever meegedeeld. 

 
 Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de betrokkenen te contacteren, ofwel 

rechtstreeks, ofwel via de werkgever. Ze zijn, uitgaande van het doeleinde van de 
mededeling, ter zake dienend en niet overmatig. 

 
2.4. Het Vlaams Zorgfonds werd 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 
het belast is. 

 
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
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de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde 
persoonsgegevens op de hogervermelde wijze 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. 
 
 
 
 
 
 

Willem DEBEUCKELAERE 
Voorzitter 

 
 


