
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/14/201 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/107 VAN 2 DECEMBER 2014 OVER DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS INZAKE DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING 

EN DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN DOOR DE 

DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN HET VLAAMS ZORGFONDS 

EN DE DIVERSE ZORGKASSEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE VLAAMSE 

ZORGVERZEKERING 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 20 oktober 2014; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 6 november 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Vlaams Zorgfonds en de diverse zorgkassen hebben in het kader van de toepassing 

van de Vlaamse zorgverzekering behoefte aan persoonsgegevens over het ernstig en 

langdurig verminderd zelfvermogen van de betrokkenen. Daartoe willen zij vanwege 

de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid bepaalde persoonsgegevens over de integratietegemoetkoming en de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden bekomen, meer bepaald de toegekende 

scores. 

 

2. De Vlaamse zorgverzekering wordt geregeld in het Vlaams decreet van 30 maart 1999 

houdende de organisatie van de zorgverzekering, het besluit van de Vlaamse Regering 

van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 
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houdende de organisatie van de zorgverzekering en het ministerieel besluit van 2 juli 

2010 betreffende de uitvoering van de zorgverzekering. 

 

3. Overeenkomstig deze regelgeving betalen de zorgkassen de tegemoetkomingen van de 

zorgverzekering uit en staat het Vlaams Zorgfonds in voor een controle dienaangaande, 

onder meer op het vlak van de voorwaarden inzake zorgbehoevendheid. Momenteel 

moeten de zorgkassen wachten tot de zorgbehoevende zelf te weten komt dat hij 

beschikt over een score die de zorgbehoevendheid in het kader van de zorgverzekering 

bewijst. Zodra de zorgbehoevende daarvan in kennis wordt gesteld, kan hij een 

aanvraag voor een tegemoetkoming van de zorgverzekering indienen en na 

goedkeuring van de aanvraag heeft hij recht op een tegemoetkoming vanaf de eerste 

dag van de vierde maand na de aanvraag. Indien de betrokkene zelf niet weet dat hij 

over een dergelijke score beschikt en dus recht kan hebben op een tegemoetkoming van 

de zorgverzekering, verliest hij bijgevolg minstens voor een aantal maanden zijn 

tegemoetkoming (tegemoetkomingen kunnen immers slechts in beperkte mate worden 

toegekend met terugwerkende kracht). Om aan dat euvel te verhelpen, zou de directie-

generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

persoonsgegevens over de scores van de integratietegemoetkoming en de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden overmaken aan het Vlaams Zorgfonds en de 

diverse zorgkassen, via het digitaal platform zorgverzekering dat wordt beheerd door 

het Vlaams Zorgfonds. 

 

4. De persoonsgegevens zouden enkel betrekking hebben op personen die op basis van 

hun score voor een tegemoetkoming van de zorgverzekering in aanmerking komen. 

Aangaande personen die niet voldoende hoog scoren om voor een tegemoetkoming van 

de zorgverzekering in aanmerking te komen, zouden geen persoonsgegevens worden 

doorgestuurd. Indien de betrokkenen reeds lid van een zorgkas zijn, zouden hun 

persoonsgegevens via het digitaal platform zorgverzekering automatisch aan hun 

zorgkas worden overgemaakt. Indien de betrokkenen nog geen lid van een zorgkas zijn, 

zou het Vlaams Zorgfonds hen aanschrijven. 

 

5. De mededeling zou betrekking hebben op de volgende persoonsgegevens: de identiteit 

van de zorgbehoevende (identificatienummer van de sociale zekerheid, naam en 

voornamen), de begindatum en de einddatum van de geldigheid van de minimumscore 

(in voorkomend geval de aanduiding van de onbepaalde duur ervan), de datum van de 

erkenning, de categorie van zelfredzaamheid en het totaal aantal punten op de medisch-

sociale schaal (vanaf minimum vijftien punten heeft een persoon recht op de 

zorgverzekering). De score bewijst het ernstig en langdurig verminderd 

zelfzorgvermogen in het kader van de Vlaamse zorgverzekering waardoor de 

betrokkene recht kan hebben op een tegemoetkoming voor mantelzorg en thuiszorg. 

 

6. Met deze persoonsgegevens zouden de zorgkassen zelf het initiatief voor de toekenning 

van een tegemoetkoming van de zorgverzekering kunnen nemen. Indien de betrokkene 

lid van een zorgkas is en reeds een dossier van tenlasteneming heeft, zou zijn zorgkas 

de beslissing over de tenlasteneming kunnen aanpassen. Indien de betrokkene lid van 
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een zorgkas is en nog geen dossier van tenlasteneming heeft, zou zijn zorgkas 

ambtshalve een tenlasteneming kunnen toekennen. 

 

7. Indien de betrokkene geen lid van een zorgkas is – dit kan enkel indien hij jonger dan 

zesentwintig jaar is (personen jonger dan zesentwintig jaar zijn enkel aangesloten bij 

een zorgkas indien zij een dossier van tenlasteneming hebben en zijn voorts niet 

bijdrageplichtig) – zou het digitaal platform zorgverzekering zijn persoonsgegevens 

bezorgen aan het Vlaams Zorgfonds, dat hem zou aanschrijven om te melden dat hij 

recht heeft op een tegemoetkoming van de zorgverzekering en dat hij bij een zorgkas 

naar keuze moet aansluiten. De zorgverzekering wordt enkel toegekend aan personen 

die in Vlaanderen of in Brussel wonen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

zou dan ook enkel persoonsgegevens van personen die in deze gebieden wonen naar 

het digitaal platform zorgverzekering doorsturen. 

 

8. Het Vlaams Zorgfonds wenst een permanente toegang tot de hogervermelde 

persoonsgegevens en tot de opeenvolgende wijzigingen. Het zou de persoonsgegevens 

bewaren tot drie jaar na het einde van de hulpverlening, om gedurende een 

aanvaardbare periode correcties te verwerken en controles te verrichten. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

9. Het Vlaams Zorgfonds is 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 tot het netwerk van de sociale zekerheid 

toegetreden, bij beslissing van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, na gunstig advies van het sectoraal comité (advies nr. 04/03 van 6 januari 

2004). 

 

10. Het betreft bijgevolg een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de 

sociale zekerheid, die ingevolge artikel 15, § 1, eerste lid, van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 

11. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de toepassing van de 

Vlaamse zorgverzekering en in het bijzonder de vaststelling van het ernstig en 

langdurig verminderd zelfvermogen van de betrokkenen, dat een voorwaarde is voor de 

toekenning van een tegemoetkoming van de zorgverzekering. 

 

12. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Het 

identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene is nodig voor zijn 

eenduidige identificatie. De overige persoonsgegevens zijn nodig om na te gaan of de 

aanvraag voor een tegemoetkoming van de zorgverzekering mag aanvaard worden en 
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gedurende welke periode de tegemoetkoming mag worden toegekend. De 

persoonsgegevens zouden verder enkel betrekking hebben op personen die op basis van 

hun score voor een tegemoetkoming van de zorgverzekering in aanmerking komen. 

 

13. Bij het Vlaams Zorgfonds werd een informatieveiligheidsconsulent aangeduid. Als lid 

van het netwerk van de sociale zekerheid moet het voorts beantwoorden aan de 

minimale veiligheidsnormen, opgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité. 

 

14. Het Vlaams Zorgfonds en de diverse zorgkassen moeten bij de verwerking van de 

persoonsgegevens rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 

8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid om de hogervermelde persoonsgegevens met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mee te delen aan het Vlaams Zorgfonds en de 

diverse zorgkassen voor de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering. 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-

2-741 83 11). 

 


