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BESLISSING NR. 92/009 VAN 6 OKTOBER 1992 BETREFFENDE HET DOOR
HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
(RIZIV) INGEDIENDE VERZOEK OM MACHTIGING TE BEKOMEN OM AAN DE
VERZEKERINGSINSTELLINGEN
DE
LIJSTEN
TE
VRAGEN
VAN
DE
VERZEKERINGSKAARTEN DIE AAN DE GERECHTIGDEN GEGEVEN WERDEN,
ALSOOK DE LIJSTEN VAN DE ZELFSTANDIGE WERKNEMERS DIE BIJ DE
VERZEKERINGSINSTELLINGEN AANGESLOTEN ZIJN.
Verzoek tot machtiging nr. CS/92/217
Gelet op het verzoek dat op 25 september 1992 door het
RIZIV bij de Kruispuntbank ingediend werd en dat door middel van
een brief van 28 september 1992 door de Kruispuntbank aan het
Toezichtscomité voorgelegd werd;
Gelet op artikel 15, 1ste lid, van de wet van 15 januari
1990 tot oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
sociale zekerheid;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 mei 1992 betreffende
de mededeling van bepaalde sociale gegevens van persoonlijke
aard binnen het netwerk van de Kruispuntbank van de sociale
zekerheid;
Overwegende dat het RIZIV er terecht op wijst dat de Dienst
Administratieve Controle (van het RIZIV) krachtens artikel 93
van de wet van 9 augustus 1963 tot oprichting en organisatie van
een
regeling
voor
verplichte
ziekteen
invaliditeitsverzekering, belast is met de controle op de
prestaties van de verzekering inzake geneeskundige verzorging en
van de verzekering inzake uitkeringen, alsook met de controle op
het naleven van de bepalingen van voornoemde wet en van haar
uitvoeringsbesluiten;
Dat artikel 170 van het koninklijk besluit van 4 november
1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 voorziet dat
de verzekeringsinstelling de houder een verzekeringskaart

bezorgt wanneer hij recht heeft op de prestaties
verzekering inzake geneeskundige verzorging;

van

de
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Dat het ministerieel besluit van 16 mei 1989 (gewijzigd bij
ministerieel besluit van 24 juli 1989) tot vaststelling van het
model van verzekeringskaart en van de modaliteiten inzake het
gebruik ervan, bepaalt aan wie een verzekeringskaart gegeven kan
worden, wanneer zij ingetrokken moet worden, onder welke
voorwaarden een duplicaat gegeven kan worden;
Dat artikel 5 van hetzelfde ministerieel besluit bepaalt
dat de Dienst Administratieve Controle de modaliteiten vastlegt
volgens dewelke de verzekeringsinstellingen de Dienst inlichten
wanneer een verzekeringskaart niet teruggegeven wordt of wanneer
een duplicaat gegeven wordt;
Overwegende dat de Dienst Administratieve Controle van het
RIZIV
over
de
lijsten
van
de
gerechtigden
die
een
verzekeringskaart ontvangen hebben, moet kunnen beschikken,
alsook over de trimestriële aanpassingen van deze lijsten, om de
controle waarmee hij krachtens de wet belast is, te kunnen
uitoefenen;
Dat het RIZIV ter illustratie opmerkt dat tijdens een
controle bij de ziekenfondsen vastgesteld werd dat bepaalde
gerechtigden meer dan één verzekeringskaart ontvangen hadden
(aansluiting bij meerdere ziekenfondsen), dat er kaarten gegeven
werden aan gerechtigden die niet meer bij het ziekenfonds
aangesloten waren of die overleden zijn, enz.;
Overwegende dat het RIZIV in feite reeds beschikt over
informatie die op de verzekeringskaarten vermeld staat, en dit
dank
zij
de
bijdragebons
die
de
leden
aan
hun
verzekeringsinstelling bezorgen en waarvan het RIZIV een kopie
ontvangt;
Overwegende dat de mededeling aan het RIZIV van de gegevens
die in het verzoek bedoeld worden, de persoonlijke levenssfeer
van de sociaal verzekerden blijkbaar niet bedreigt, dat het
RIZIV bij het gebruiken van deze gegevens het RIZIV de
beginselen van specialiteit en doel moet naleven, volgens
dewelke enerzijds enkel de gegevens meegedeeld worden die nuttig
zijn voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten door het
RIZIV, en anderzijds de gegevens slechts bewaard worden
gedurende de nodige tijd voor het uitvoeren van deze opdrachten;

Overwegende dat het verzoek gerechtvaardigd is om te zorgen
voor de goede werking van de openbare dienst voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering;
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BESLIST HET TOEZICHTSCOMITE HET VOLGENDE:

In het kader van de opdracht van administratieve controle
is het RIZIV gemachtigd aan de verzekeringsinstellingen de
lijsten te vragen van de verzekeringskaarten die aan de
gerechtigden
gegeven
werden,
alsook
de
lijsten
van
de
aangesloten zelfstandige werknemers.
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Voorzitter.

