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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/17/225 

 

 

BERAADSLAGING NR. 17/101 VAN 7 NOVEMBER 2017 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS UIT DE DMFA (MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE) DOOR 

DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN HET VLAAMS AGENTSCHAP 

ZORG EN GEZONDHEID VOOR HET CONTROLEREN VAN DE FINANCIERING VAN 

DIVERSE CATEGORIEËN VOORZIENINGEN 

 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Door de zesde staatshervorming is de Vlaamse Gemeenschap sinds 1 juli 2014 bevoegd voor 

de financiering van diverse categorieën voorzieningen, namelijk de centra voor woonzorg, 

kortverblijf, dagverzorging of revalidatie, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de 

multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg. Het Rijksinstituut voor Ziekte- 

en Invaliditeitsverzekering staat volgens een daartoe gesloten protocolakkoord nog tot 1 

januari 2019 verder in voor de financiering van die instanties maar op 1 januari 2019 neemt 

de Vlaamse Gemeenschap die taak volledig over. 

 

2. De federale regelgeving bevat momenteel diverse verplichtingen voor de voormelde 

instanties om in het kader van hun financiering bepaalde inlichtingen op een gestructureerde 

wijze aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering ter beschikking te 

stellen. 
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3. Er worden vooreerst gegevens opgevraagd voor de toepassing van de vrijstelling van de 

arbeidsprestaties op het einde van de loopbaan, een maatregel die een vermindering van het 

aantal werkuren met behoud van loon behelst. Het koninklijk besluit van 15 september 2006 

tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en 

andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en 

eindeloopbaan betreft bepaalt dienaangaande dat de betrokken werkgevers de volgende 

gegevens (per kwartaal) meedelen aan de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 

 

 Gegevens per instantie: het statuut, het inschrijvingsnummer en de gemiddelde wekelijkse 

arbeidsduur voor voltijdse prestaties. 

 

 Gegevens per personeelslid in een bepaalde functie dat in het jaar van de tegemoetkoming 

minstens 44 jaar is geworden: de naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale 

zekerheid, het aantal te presteren uren per week in de functie (met begindatum en einddatum 

van de toepassingsperiode), de begindatum en/of einddatum van de tewerkstelling, het aantal 

gepresteerde en gelijkgestelde dagen en uren, het gekozen voordeel (vrijstelling van 

arbeidsprestaties en/of toekenning van premie), de periode van het voordeel, de 

beroepskwalificatie, de baremieke anciënniteit, de eventuele inlichtingen waaruit blijkt dat 

het gelijkgestelde personeelslid aan de geldende voorwaarden voldoet en het aantal niet-

gelijkgestelde dagen en uren. 

 

 Gegevens waaruit blijkt dat de vrijstelling van arbeidsprestaties werd gecompenseerd door 

een nieuwe aanwerving of door een verhoging van de wekelijkse arbeidsduur van een andere 

werknemer: de naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid en de 

beroepskwalificatie van de werknemer, het aantal uren van de (nieuwe of bijkomende) 

tewerkstelling en de periode (begindatum en einddatum). 

 

4. Bij de centra voor woonzorg of kortverblijf vraagt het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering voor de berekening van de forfaitaire tegemoetkoming de volgende 

gegevens op, aan de hand van een specifieke vragenlijst, met toepassing van het ministerieel 

besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de 

toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 

juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden. 

 

 Gegevens per instantie: het statuut, het inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer, het 

nummer van de vestigingseenheid, het bankrekeningnummer, de gemiddelde wekelijkse 

arbeidsduur voor voltijdse prestaties, het aantal gefactureerde dagen per 

afhankelijkheidscategorie en het aantal patiënten van afhankelijkheidscategorie A die 

effectief aanwezig zijn op 31 maart van de referentieperiode en minstens een “2” scoren voor 

oriëntatie in tijd en ruimte. 

 

 Gegevens per verpleegkundige, personeelslid voor reactivering en verzorgende: de naam, de 

voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid, het aantal gepresteerde en/of 

gelijkgestelde dagen en uren, het aantal niet gelijkgestelde dagen, de beroepskwalificatie, het 

statuut, de begindatum en/of einddatum van de tewerkstelling en de baremieke anciënniteit. 
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 Diverse andere gegevens: gegevens over de palliatieve functie, de coördinerend geneesheer, 

de bijkomende vorming van het personeel op het vlak van dementie, het functiecomplement, 

de referentiepersoon dementie, de directeur en de contactmogelijkheden. 

 

5. Wat de centra voor dagverzorging betreft, legt het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot 

vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 

juli 1994, in de centra voor dagverzorging gelijkaardige verplichtingen op. Ook voor de 

toekenning van de tegemoetkoming “derde luik” (een jaarlijkse financiële tegemoetkoming 

in het kader van de harmonisering van de barema’s) worden gegevens over werkgevers en 

werknemers opgevraagd bij de centra voor woonzorg, kortverblijf of dagverzorging, met 

toepassing van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van artikelen 57 en 

59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema’s en de 

baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft. 

 

6. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering ontvangt de persoonsgegevens 

van de voormelde categorieën voorzieningen en verwerkt ze verder. Daarbij voert het ook 

controles uit, aan de hand van persoonsgegevens uit de DMFA (de databank van de 

multifunctionele werkgeversaangiftes, beheerd door de Rijksdienst voor sociale Zekerheid). 

Het werd bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 door het Toezichtscomité (de 

voorganger van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid) 

gemachtigd om DMFA-persoonsgegevens te raadplegen voor het bepalen en controleren van 

rechten en voor het verbeteren van de eigen basisbestanden. 

 

7. De voorzieningen zullen de beschreven inlichtingen voortaan aan het Vlaams Agentschap 

Zorg en Gezondheid bezorgen. Dat laatste moet, net als het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering, de ontvangen informatie kunnen controleren door middel van 

persoonsgegevens die de voorzieningen in hun hoedanigheid van werkgever aan de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hebben aangegeven. Het wil de gegevens die het zelf 

rechtstreeks van de voorzieningen gekregen heeft, vergelijken met de gegevens die zij als 

werkgever meedelen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, om de juistheid ervan na te 

gaan. Het gaat om het verderzetten van een bestaande verwerking van het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, ten 

gevolge van een bevoegdheidsoverdracht in het kader van de zesde staatshervorming. 

 

8. De volgende persoonsgegevens zouden aldus worden verwerkt, met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vlaamse dienstenintegrator, voor iedere 

werknemer van een betrokken werkgever en voor ieder kwartaal: het identificatienummer 

van de sociale zekerheid van de werknemer, de naam, de voornaam, de geboortedatum, het 

werknemerskengetal, het bijdragetype, de basis voor de bijdrageberekening, het bedrag van 

de bijdrage, het aantal dagen en uren tewerkstelling als student, de aard van de vergoeding 

ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte, de periode van de tewerkstelling (begindatum en 

einddatum), het nummer van het paritair comité, het aantal dagen per week van de 

arbeidsregeling, het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer, het gemiddeld aantal 

uren per week van de maatpersoon, het type arbeidsovereenkomst, het statuut, de 

prestatiecode, het aantal dagen en uren van de prestatie en de bezoldigingscode. 
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B. BEHANDELING 

 

9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1, 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 vereist is. 

 

10. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het verrichten van controles 

naar aanleiding van de financiering van bepaalde categorieën voorzieningen. Om de 

continuïteit dienaangaande te waarborgen moet het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

(voortaan bevoegd) dezelfde persoonsgegevens kunnen verwerken als het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (voorheen bevoegd). De persoonsgegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid zouden worden aangewend om de juistheid van de door de 

zorgvoorzieningen meegedeelde inlichtingen te verifiëren. 

 

11. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet 

overmatig. Ze hebben uitsluitend betrekking op de werkgevers die tot de hogervermelde 

categorieën zorgvoorzieningen behoren en hun respectieve werknemers, van wie 

hoofdzakelijk het statuut en de arbeidstijd ter beschikking worden gesteld. 

 

12. De persoonsgegevens mogen enkel betrekking hebben op personen die over een actief dossier 

bij de aanvrager beschikken. De betrokken personen moeten dienovereenkomstig met een 

gepaste hoedanigheidscode worden geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium (er moet met 

andere woorden uitdrukkelijk worden vermeld dat over hen een dossier wordt bijgehouden 

door de aanvrager) en de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, kunnen uitsluitend 

uitgewisseld worden na een gunstige integratiecontrole. De betrokken partijen moeten elke 

uitwisseling van persoonsgegevens van het begin tot het einde volledig kunnen reconstrueren 

aan de hand van eenvoudig te exploiteren loggings, gebaseerd op een duidelijke onderlinge 

taakverdeling. Om die “end-to-end” audit mogelijk te maken, zal de Vlaamse 

dienstenintegrator maatregelen treffen voor een unieke bepaling van de volledige 

verwerking. Hij zal daarenboven de uitgevoerde omzettingen op bruikbare en opvraagbare 

wijze bijhouden opdat de link tussen het elektronisch bericht van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid en het eigen elektronisch bericht steeds efficiënt zou kunnen aangetoond 

worden. 

 

13. Het sectoraal comité neemt er kennis van dat de Vlaamse regering op 16 juni 2017 een 

voorontwerp van decreet over de Vlaamse Sociale Bescherming heeft goedgekeurd, dat de 

adviezen van de externe adviesorganen ter zake momenteel worden verwerkt en dat het 

voorontwerp van decreet na de tweede lezing door de Vlaamse regering en de verstrekking 

van het advies door de Raad van State in het Vlaams Parlement behandeld zal worden. De 

Vlaamse administratie bereidt inmiddels ook enkele ontwerpbesluiten van de Vlaamse 

regering voor om de huidige federale bepalingen met betrekking tot de financiering van de 

zorgvoorzieningen in de Vlaamse regelgeving te integreren. 

 

14. De uitwisseling van persoonsgegevens zou vanaf het tweede kwartaal van 2018 worden 

getest aan de hand van reële persoonsgegevens. De Vlaamse overheid wil er immers zeker 

van zijn dat de continuïteit van de financiering van de zorgvoorzieningen wordt gewaarborgd 
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en dat de raadpleging van de persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

vanaf 1 januari 2019 feilloos verloopt. 

 

15. De machtiging kan bijgevolg worden verleend met ingang van 1 april 2018, voor zover de 

mededeling van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de implementatie van de definitieve 

Vlaamse regelgeving over de financiering van de zorgvoorzieningen. De machtiging vervalt 

sowieso indien de uiteindelijke Vlaamse regelgeving geen grondslag zou bieden voor de 

verwerking van de voormelde persoonsgegevens. Het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid moet het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid op de 

hoogte brengen van elke evolutie dienaangaande. 

 

16. De uitwisseling van de persoonsgegevens geschiedt met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. 

 

17. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet rekening worden gehouden 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. 

 

18. Tevens moet rekening worden gehouden met de minimale veiligheidsnormen van het 

netwerk van de sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door de afdeling sociale zekerheid 

van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om de hogervermelde persoonsgegevens mee te delen aan 

het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid en de Vlaamse dienstenintegrator, uitsluitend voor het verrichten van controles 

naar aanleiding van de financiering van de centra voor woonzorg, kortverblijf, dagverzorging of 

revalidatie, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes 

voor palliatieve zorg. 

 

Deze machtiging treedt in werking op 1 april 2018, voor zover de mededeling van 

persoonsgegevens noodzakelijk is voor toepassing van de definitieve Vlaamse regelgeving over de 

financiering van de zorgvoorzieningen, en vervalt indien de uiteindelijke Vlaamse regelgeving er 

geen grondslag voor zou bieden. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid moet het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid op de hoogte brengen van elke evolutie 

dienaangaande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


