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AANVRAAG VANWEGE HET NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH COLLEGE MET
HET OOG OP HET VERKRIJGEN VAN EEN PRINCIPIELE MACHTIGING VOOR DE
MEDEDELING VAN BEPAALDE SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD
ZODAT DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN DE SCHULDEN DIE BEPAALDE LEDEN
OF OUD-LEDEN NOG BIJ HEN HEBBEN, KUNNEN BLIJVEN INNEN.
Aanvraag tot machtiging nr. CS/92/238
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale
zekerheid, inzonderheid artikelen 14 en 15, 2de lid;
Gelet
op
de
aanvraag
van
het
Nationaal
Intermutualistisch College dat bij het Toezichtscomité werd
ingediend door middel van de brief van 8 september 1992 en op de
aanvullende informatie die door middel van de brief van 9
december 1992 werd gegeven;
Na het verslag van de heer F. Ringelheim te hebben
aangehoord.

ONDERWERP EN GEGRONDHEID VAN DE AANVRAAG
Het Intermutualistisch College wenst de toelating te krijgen om
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te ondervragen over de
solvabiliteit van bepaalde sociaal verzekerden die nog bepaalde
bedragen aan de verzekeringsinstellingen verschuldigd zijn of
die verdwenen om zich zo aan hun terugbetalingsplicht te
onttrekken.
Het Intermutualistisch College verklaart dat krachtens artikel
93 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de verzekeringsinstelling de bedragen die ten
onrechte werden uitbetaald, dient te recupereren bij diegene die
ze,
per
vergissing
of
naar
aanleiding
van
frauduleuze

praktijken, heeft ontvangen of bij diegenen die de zorgen heeft
verstrekt of verklaart ze te hebben verstrekt.
Artikelen 261 en 262 van het koninklijke besluit van 4 november
1963 tot uitvoering van de bovenvermelde wet, stellen dat de
inning
van
onterecht
betaalde
prestaties,
door
de
verzekeringsinstelling moet gebeuren binnen de twee jaar.
Zoniet worden de niet-gerecupereerde bedragen afgeschreven door
ze te boeken als administratiekosten.
Nochtans wordt de verzekeringsinstelling, krachtens artikel 262,
2de lid, b), van de bovenvermelde wet, vrijgesteld van de
verplichting
om
de
niet-gerecupereerde
bedragen
als
administratiekosten te boeken, wanneer ze met alle middelen die
tot haar beschikking staan, met inbegrip van de juridische
middelen, gepoogd heeft die sommen te recupereren. Dan vallen
die bedragen ten laste van het RIZIV.
Het Intermutualistisch College verduidelijkt ook dat de
Administratieve Controledienst van het RIZIV eist dat de
verzekeringsinstellingen alle mogelijke middelen inschakelen om
de schulden te innen, en indien nodig de gerechtelijke
vervolging instellen of gebruik maken van het executierecht om
vonnissen
te
laten
uitvoeren,
zoals
bijvoorbeeld
het
derdenbeslag.
Vaak echter, kunnen de verzekeringsinstellingen
de vonnissen die hun schuldenaars veroordelen, niet laten
uitvoeren omdat die zonder adres na te laten zijn verdwenen of
zich bij een andere verzekeringsinstelling hebben aangesloten.
Pogingen om de vonnissen te laten uitvoeren, eindigen over het
algemeen in een proces-verbaal van gebrek aan baten.
Om de verzekeringsinstellingen in staat te stellen de vonnissen
betreffende hun oud-leden met de grootst mogelijke efficiëntie
te laten uitvoeren, vraagt het Intermutualistisch College de
toestemming om bij de Kruispuntbank de volgende gegevens te
verkrijgen en die te mogen meedelen aan de verzekeringsinstellingen :
-de

nieuwe verzekeringsinstelling waar de schuldenaar
aangesloten;
-de identiteit van zijn werkgever;
-de werkloosheidskas waarbij hij is aangesloten;
-de pensioeninstelling.

is

BESLISSING
Aangezien, krachtens artikelen 14 en 15 van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de mededeling door de
instellingen van sociale zekerheid, met inbegrip van de
meewerkende instellingen, wat de verzekeringsinstellingen dan
ook zijn, via de Kruispuntbank moet verlopen en een principiële

machtiging moet krijgen van het Toezichtscomité;

Aangezien
de
verzekeringsinstellingen
niet
over
een
rechtstreekse verbinding beschikken met de Kruispuntbank;
aangezien de meewerkende instellingen een secundair, sectorieel
netwerk
hebben
uitgebouwd
dat
door
het
Nationaal
Intermutualistisch College wordt beheerd, dat rechtstreeks met
de Kruispuntbank is verbonden en waarvoor het College dus
optreedt als een soort kruispuntbank voor de ziekenfondssektor;
Aangezien de verzekeringsinstellingen hun aandeel hebben in de
administratie
en
in
het
beheer
van
de
ziekteen
invaliditeitsverzekering, vervullen ze een taak van sociale
zekerheid;
Aangezien de verplichting om met alle mogelijke rechtsmiddelen,
tot de vordering van de schulden van hun leden over te gaan,
deel uitmaakt van de opdrachten van sociale zekerheid waarmee de
wet de verzekeringsinstellingen belast; aangezien het niet
recupereren van die schulden, de financiële last voor de
ziekenfondsen doet toenemen en bijgevolg ook de problemen die de
ziekte- en invaliditeitsverzekeringssektor kent, wat op zijn
beurt een aantasting betekent van het collectiviteitsprincipe;
Aangezien
de
aanvraag
de
bedoeling
heeft
om
de
verzekeringsinstellingen in de mogelijkheid te stellen de
veroordelingen uit te voeren door bijvoorbeeld over te gaan tot
het derdenbeslag ten opzichte van de werkgever of de sociale
zekerheidsinstellingen die zelf schulden hebben ten opzichte van
hun eigen schuldenaars die in gebreken blijven; aangezien een
dergelijke doelstelling gerechtvaardigd kan worden en conform is
met de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
Aangezien het lidmaatschap van een ziekenfonds informatie geeft
over ideologische en religieuse opties, is het een gevoelig
gegeven dat bijzondere bescherming moet genieten; daarom bevat
het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank geen enkele
verwijzing naar welke verzekeringsinstelling ook; dergelijke
verwijzingen
vindt
men
enkel
terug
in
het
sektoriële
verwijzingsrepertorium dat door het Intermutualistisch College
wordt beheerd; aangezien de mededeling van een gegeven
betreffende
het
ziekenfondslidmaatschap,
binnen
de
ziekenfondssektor of de ziekte- en invaliditeitssektor kan
worden gerechtvaardigd om redenen die door het Toezichtscomité
naar relevantie en gegrondheid zullen worden geëvalueerd;
Aangezien de verzekeringsinstellingen in de mogelijkheid moeten
worden gesteld om over te gaan tot het recupereren van de
schulden bij hun leden zonder daarom inbreuk te plegen op hun
persoonlijke levenssfeer; aangezien de betrokken leden eigenlijk
slechte betalers zijn omdat ze proberen zich aan de betaling van
hun schulden te onttrekken, schulden waarvan het bestaan
trouwens wettelijk werd vastgesteld;

Aangezien het principe van algemene proportionaliteit stelt dat
het algemeen belang voorgaat op het zuiver persoonlijk belang
van een sociaal verzekerde, staat de persoonlijke levenssfeer
hier niet op het spel; inderdaad, wij zien inderdaad niet hoe
hier de persoonlijke levenssfeer van de schuldenaars zou kunnen
worden aangetast; de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
zou hier enkel een voorwendsel zijn voor het instand houden van
de insolvabiliteit of om een dubbel lidmaatschap bij een
ziekenfonds te dekken, wat trouwens bij wet verboden is;
Aangezien er hier op de aanvraag kan worden ingegaan, op
voorwaarde weliswaar dat de verzekeringsinstelling waarvoor de
gegevens bestemd zijn, een definitieve veroordeling kan
voorleggen;
HET TOEZICHTSCOMITE
Geeft het Intermutualistisch College de toestemming om bij de
Kruispuntbank de volgende gegevens op te vragen, die mee te
delen aan de betrokken verzekeringsinstelling op voorwaarde dat
die een defintieve veroordeling van het lid of van het oud-lid
kan voorleggen :
-de naam en het adres van de werkgever waar de schuldenaar van
de verzekeringsinstelling is tewerkgesteld;
-de werkloosheidskas van de schuldenaar;
-de pensioeninstelling;
Geeft, onder dezelfde voorwaarden, aan het Intermutualistisch
College de toestemming om aan de innende verzekeringsinstelling,
de naam van de verzekeringsinstelling mee te delen, waarbij de
schuldenaar id aangesloten.

Foulek Ringelheim,
Voorzitter.

