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Advies nr. 83/2022 van 13 mei 2022

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli

2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994 (CO-A-2022-070)

Het

Kenniscentrum

van

de

Gegevensbeschermingsautoriteit

(hierna

de

“Autoriteit”),

aanwezig: mevrouw Marie-Hélène Descamps en de heren Yves-Alexandre de Montjoye en Bart
Preneel;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”);
Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (hierna “AVG”);
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG”);
Gelet op het verzoek om advies van de heer Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid (hierna "de aanvrager") ontvangen op 16/03/2022; Gelet op
bijkomende inhoudelijke toelichting ontvangen op 21/04/2022;
Brengt op 13 mei 2022 het volgend advies uit:
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I.
1.

VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG
De aanvrager verzoekt om het advies van de Autoriteit aangaande een ontwerp van koninklijk

besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van

Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en

.

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna "het ontwerp").

.
.

Context
2.

Het systeem van de 'maximumfactuur' of 'MAF', zoals uitgewerkt in Hoofdstuk IIIbis van Titel

III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,

gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna "de Ziekteverzekeringswet") beoogt de financiële
toegankelijkheid van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging te verbeteren door de
kosten van geneeskundige verzorging voor een gezin per kalenderjaar te beperken tot een bepaald
maximumbedrag. Dat maximumbedrag varieert in functie van het inkomen van het gezin (inkomens
MAF > zie artikel 37undecies van de Ziekteverzekeringswet) of in functie van de sociale categorie waar
men deel van uitmaakt (sociale MAF > zie artikel 37octies e.v. van de Ziekteverzekeringswet).
Het ontwerp brengt een aantal wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot

3.

uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 . Dit koninklijk besluit geeft
uitvoering aan de regeling inzake de maximumfactuur en er zal in het verder vervolg van de tekst naar
verwezen worden als "het MAF KB". De wijzigingen betreffen volgende punten:
-

wijziging van artikel 16 van het MAF KB tot verlaging van het grensbedrag van de persoonlijke
aandelen van 450 euro naar 250 euro voor de laagste inkomenscategorie; 1

-

schrapping van artikel 17 van het MAF KB waardoor de proportionele toewijzing van de
inkomsten uit onroerende goederen, inkomsten uit kapitalen en roerende goederen en diverse
inkomsten aan elk van de echtgenoten wordt opgeheven; 2

-

vervanging van artikelen 22 en 23 van het MAF KB waarbij de procedure 'behartigenswaardige
situaties' (herevaluatie van het recht op de MAF wanneer het inkomen van het betrokken
gezin is gedaald onder een bepaald niveau) toegankelijker wordt gemaakt en mogelijk wordt

1

Deze aanpassing is het gevolg van de invoeging van een nieuw laagste grensbedrag van de persoonlijke aandelen door artikel
64 de programmawet van 27 december 2021:

"In artikel 37undecies, § 1, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij de wet van 5 juni 2002 en gewijzigd bij de wet van 27 december
2005, wordt de bepaling onder het eerste streepje vervangen door de bepalingen onder de volgende streepjes, luidende:
"- van 0 tot 11 120 euro 250, 00 euro
- van 11 120,01 euro tot 13 400,00 euro 450,00 euro"."
2

In de door de aanvrager meegedeelde nota van het RIZIV van 14 maart 2022, wordt toegelicht dat deze bepaling overbodig
is geworden omdat de betrokken inkomsten nu kunnen worden geïndividualiseerd en toegewezen aan de echtgenoot die die
inkomsten daadwerkelijk heeft ontvangen.
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in alle situaties waarin het inkomen is gedaald tot onder een van de laagste drie
grensbedragen, bedoeld in artikel 37undecies, §1, van de Ziekteverzekeringswet;3
-

wijziging

van

artikel

25

van

het

MAF

KB

waardoor

de

verplichting

van

de

verzekeringsinstellingen om de rechthebbenden te informeren over het voor hen toepasselijke
grensbedrag wordt uitgebreid tot alle inkomenscategorieën.
4.

Het MAF KB en het ontwerp tot wijziging ervan, geven uitvoering aan:
-

artikelen 37undecies en 37duodecies van de Ziekteverzekeringswet, die o.m. bepalen dat de
Koning regels en procedures voor toepassing van de inkomens MAF verder uitwerkt;

-

artikel 3 van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor

geneeskundige verzorging (hierna MAF wet) dat o.a. voorschrijft dat de Koning de nadere
regels vaststelt waaronder de rechthebbenden geïnformeerd worden omtrent hun rechten
inzake de toekenning van de MAF.

II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

1. Artikel 1 van ontwerp – verlaging grensbedrag persoonlijk aandeel MAF
5.

Artikel 1 van het ontwerp verlaagt in artikel 16 van het MAF KB (dat de procedure vaststelt

voor het bepalen van het gezinsinkomen) het daarin vermelde grensbedrag voor toepassing van de
inkomens MAF voor de laagste inkomenscategorie (zijnde van 0 tot 11120 euro) van 450 euro naar
250 euro.
6.

Dit impliceert dat het inkomensonderzoek, zoals dit -in uitvoering van de artikelen 37undecies

en 37duodecies van de Ziekteverzekeringswet- staat beschreven in artikel 16 e.v. van het MAF KB (en
waaraan het ontwerp niets wijzigt), in de toekomst zal worden gestart van zodra de persoonlijke
aandelen (of remgeld) van het gezin in kwestie het bedrag van 250 euro bereiken, terwijl dit thans
pas vanaf 450 euro gebeurt.
7.

De nieuwigheid ten opzichte van de bestaande verwerking is dus enkel dat het aantal

rechthebbenden waarvoor een inkomensonderzoek wordt gestart en waarvoor inkomsten dienen te
worden opgevraagd bij de FOD Financiën zal stijgen.

Ingevolge artikel 10 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid wordt de procedure
'Behartigenswaardige situaties' eenvoudiger en toegankelijker gemaakt in de zin dat deze mogelijk wordt in alle gevallen "die
tot gevolg hebben dat het gezinsinkomen is gedaald tot onder een van de door de Koning vastgestelde bedragen" zonder dat
daarbij nog bijkomende door de Koning te bepalen criteria (zoals bv. vrijstelling sociale bijdragen, volledig werkloos of
arbeidsongeschikt zijn sedert 6 maanden) moeten vervuld zijn.
3
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8.

De Autoriteit neemt er akte van.

2. Artikel 3 en 4 van het ontwerp – procedure behartigenswaardige situaties
9.

In uitvoering van artikel 37duodecies, §3, van de Ziekteverzekeringswet, wordt in de artikelen

22 tot 24 van het MAF KB onder de benaming 'Behartigenswaardige situaties' de procedure uitgewerkt
die moet worden gevolgd wanneer het gezinsinkomen wijzigingen heeft ondergaan die tot gevolg
hebben dat dit inkomen dermate is gedaald (tot onder door de Koning te bepalen grensbedragen) en
een nieuw onderzoek inzake toepassing van de MAF zich opdringt.
10.

Artikelen 3 en 4 van het ontwerp herwerken de artikelen 22 en 23 van het MAF KB om de

procedure 'Behartigenswaardige situaties' toegankelijker te maken door de toepassingsvoorwaarden
te vereenvoudigen. Zo wordt de beperking tot precieze door de Koning bepaalde situaties (zoals het
stopzetten van de beroepsactiviteit, vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen, volledig werkloos of
arbeidsongeschikt zijn sinds 6 maanden)4 geschrapt zodat de procedure mogelijk wordt in àlle gevallen
waarin het gezinsinkomen is gedaald onder een van de drie laagste inkomensgrensbedragen, bedoeld
in artikel 37undecies, §1, van de Ziekteverzekeringswet.
11.

Aan de terzake te volgen procedure zelf (via een verklaring op erewoord waarvan het model

als bijlage bij het MAF KB is gevoegd) wijzigt de facto niets.5 Gelet op de vereenvoudiging van de
toepassingsvoorwaarden

zal

enkel

het

aantal

rechthebbenden

dat

op

de

procedure

'Behartigenswaardige situaties' beroep kan doen, toenemen.
12.

De Autoriteit neemt er akte van.

3. Artikel 5 van het ontwerp – informatieverstrekking
13.

In toepassing van artikel 3 van de MAF wet, preciseert artikel 25 van het MAF KB de regels

volgens dewelke de rechthebbenden worden geïnformeerd omtrent hun rechten inzake de toekenning
van de MAF.
14.

Artikel 25 van het MAF KB voorziet thans dat de verzekeringsinstellingen aan de

rechthebbenden een getuigschrift afleveren om hen ervan te informeren dat ze van de MAF kunnen

4
5

Zie het huidige artikel 22 van het MAF KB.

Zie artikel 23 van het MAF KB waarvan de leden die de te volgen procedure beschrijven, door artikel 4 van het ontwerp enkel
worden herschikt maar niet inhoudelijk gewijzigd.
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genieten of, als dat niet het geval is, wanneer het tweede referentiebedrag (waarvan sprake in artikel
37undecies, van de Ziekteverzekeringswet) van toepassing is. 6
15.

Artikel 5 van het ontwerp vervangt in voormeld artikel 25, eerste lid, de verwijzing naar "het

tweede referentiebedrag" door "een ander referentiebedrag" waardoor de informatieverplichting wordt
uitgebreid tot alle inkomenscategorieën.
16.

Artikel 5 van het ontwerp vult bovendien het tweede lid van voormeld artikel 25 aan met de

mogelijkheid om de informatie met betrekking tot de rechten inzake toekenning van de MAF ook op
elektronische wijze aan de betrokkenen ter beschikking te stellen.
17.

Ook deze aanpassing/aanvulling, op het vlak van informatieverstrekking, roept geen

bijzondere bedenkingen op.

OM DEZE REDENEN
de Autoriteit,
is van oordeel dat zich geen aanpassingen opdringen in het ontwerp.

Voor het Kenniscentrum,
(get.) Jean-Michel Serna - Verantwoordelijke a.i. van het Kenniscentrum

6

In de door de aanvrager meegedeelde nota van het RIZIV van 14 maart 2022, wordt de beperking gemotiveerd als volgt:

"(…) omdat de toepassing van de inkomens MAF door de verzekeringsinstellingen bij de invoering van de MAF beperkt was tot
de eerste twee inkomenscategorieën. Voor de hogere inkomenscategorieën voorzag de reglementering dat de MAF werd
toegepast door de FOD Financiën. De fiscale MAF werd in 2005 echter geïntegreerd in de inkomens MAF toegepast door de
verzekeringsinstellingen."

