Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/08/163
BERAADSLAGING NR. 08/052 VAN 7 OKTOBER 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS INZAKE HET OMNIOSTATUUT DOOR
DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET VLAAMS
ZORGFONDS EN DE ZORGKASSEN MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE
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 5 september 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 september
2008;
Gelet op het verslag van de voorzitter.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. De zorgverzekering, ingesteld bij het Vlaams decreet van 30 maart 1999 houdende de
organisatie van de zorgverzekering, geeft gebruikers, onder bepaalde voorwaarden en ten
belope van een jaarlijks maximumbedrag, recht op tenlastenemingen door een zorgkas van
kosten voor niet-medische hulp- en dienstverlening.
Elke persoon die binnen het Nederlandse taalgebied woont, dient daartoe aangesloten te
zijn bij één van de zeven erkende zorgkassen of bij de Vlaamse Zorgkas en een
ledenbijdrage te betalen.

Voor de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geldt evenwel een verminderde
ledenbijdrage.
1.2. Het sectoraal comité heeft de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bij beraadslaging nr.
05/04 van 18 januari 2005, gewijzigd op 17 oktober 2006, gemachtigd om met tussenkomst
van het Vlaams Zorgfonds aan de zorgkassen bepaalde persoonsgegevens mee te delen die
hen in staat dienen te stellen om de bijdragevermindering toe te passen voor de leden die
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen bedoeld in artikel 37, § 1, tweede lid, en § 19, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994.
Meer bepaald integreert het Vlaams Zorgfonds alle personen die bij een zorgkas zijn
aangesloten in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
waarna deze laatste nagaat of zij al dan niet eveneens in het verwijzingsrepertorium zijn
geïntegreerd met één van de hoedanigheidscodes uit de sector “verhoogde tegemoetkoming
van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen” (sector 028) of uit de
sectoren 009 (Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden) en 020 (Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid) en vervolgens de lijst van betrokkenen – dat wil zeggen de personen die
bij een zorgkas zijn aangesloten en op 1 januari van het vorig jaar recht hadden op de
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen – overmaakt aan het Vlaams Zorgfonds, met het oog op de verdere overmaking
aan de betrokken zorgkassen.
1.3. Het Vlaams Zorgfonds laat nu evenwel weten dat de verminderde ledenbijdrage voortaan
niet enkel zou gelden ten voordele van personen die recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen maar
tevens ten voordele van personen met het zogenaamde OMNIO-statuut.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou aldus op dezelfde wijze als beschreven
onder 1.2. nagaan of personen die bij een zorgkas zijn aangesloten al dan niet op 1 januari
van het voorgaande jaar het OMNIO-statuut bezaten.
1.4. Het OMNIO-statuut behelst een uitbreiding van het systeem van de verhoogde
tegemoetkoming door de verzekeringsinstellingen ten behoeve van gezinnen met
bescheiden inkomens. Het wordt geregeld door de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
en door het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en
19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut.
Met ingang van 1 januari 2009 zou de bijdrage voor de zorgverzekering ook voor de
personen die op 1 januari van het voorgaande jaar recht hadden op het OMNIO-statuut
worden beperkt. Een wijziging van het betrokken besluit van de Vlaamse Regering wordt
daartoe momenteel voorbereid.

1.5. Het Vlaams Zorgfonds verzoekt het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid om de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid te machtigen om hem op
geregelde tijdstippen het overzicht te bezorgen van de personen die zijn aangesloten bij een
zorgkas en op 1 januari van het voorgaande jaar het OMNIO-statuut bezaten.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou daartoe gebruik maken van haar
verwijzingsrepertorium, in hetwelk de personen die aangesloten zijn bij een zorgkas reeds
zijn opgenomen.
De eerste mededeling zou reeds plaats vinden in november 2008 en betrekking hebben op
de personen die het OMNIO-statuut bezaten op 1 januari 2008. Enkel op deze manier
kunnen de zorgkassen immers in hun uitnodiging tot betaling van de bijdrage voor de
zorgverzekering voor het jaar 2009 het correcte bedrag opgeven.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het Vlaams Zorgfonds werd op 27 januari 2004, 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, door het Beheerscomité van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het netwerk van de sociale zekerheid
opgenomen, na gunstig advies van het sectoraal comité (advies nr. 04/03 van 6 januari
2004).
Het betreft aldus een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk waarvoor
krachtens 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 het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is.
2.2. Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de
erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de
tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering bedraagt de jaarlijkse bijdrage vanaf
het jaar 2003 25 euro, behalve voor de personen die recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, voor
wie een bijdrage van 10 euro geldt. De betrokkenen dienen recht te hebben op de
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de betaling van de
bijdrage (dus de personen die bijvoorbeeld op 1 januari 2008 recht hadden op de verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen betalen
10 euro voor 2009).
Het hogervermelde besluit van de Vlaamse regering zou evenwel in die zin worden
gewijzigd dat de bijdragevermindering ook zou gelden voor personen met het OMNIOstatuut.

Voor zover de aangekondigde wijziging ook daadwerkelijk in werking treedt, lijkt de
gevraagde mededeling van persoonsgegevens te beantwoorden aan een gerechtvaardigd
doeleinde, met name de correcte berekening van de bijdrage voor de zorgverzekering ten
behoeve van personen met het OMNIO-statuut.
De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en
niet overmatig. Er wordt immers per betrokkene enkel meegedeeld of hij al dan niet het
OMNIO-statuut bezit.
2.3. Het Vlaams Zorgfonds dient met de betrokken zorgkassen, aan wie het de ontvangen
persoonsgegevens verder doorstuurt, overeen te komen dat deze de bekomen
persoonsgegevens slechts mogen aanwenden voor zover dit noodzakelijk is voor het
automatisch toekennen van de vermindering van de bijdrage voor de Vlaamse
zorgverzekering.
De zorgkassen dienen daarenboven garanties te bieden met betrekking tot de integriteit van
de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie de meegedeelde persoonsgegevens
betrekking hebben.
2.4. De mededeling heeft enkel betrekking op personen die door het Vlaams Zorgfonds in het
verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werden
geïntegreerd, dat wil zeggen personen van wie de betrokken zorgkas zelf uitdrukkelijk heeft
verklaard dat ze bij haar zijn aangesloten. Aldus wordt gewaarborgd dat elke zorgkas
slechts mededeling bekomt van persoonsgegevens aangaande de eigen leden.
2.5. De inwerkingtreding van deze machtiging wordt afhankelijk gesteld van de
inwerkingtreding van de hogervermelde wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 28 september 2001, dat wil zeggen de reglementaire bepaling die het voordeel van de
verminderde bijdrage voor de zorgverzekering ook voorziet voor personen met het
OMNIO-statuut.
Persoonsgegevens kunnen in afwachting evenwel reeds voor testdoeleinden uitgewisseld
worden. Zij dienen echter vernietigd te worden zodra de testfase afgerond is of indien
voormelde wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering niet in werking zouden
treden.

Om deze redenen, machtigt
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid onder voorbehoud van de toepassing van 2.5. om de
hogervermelde persoonsgegevens mee te delen aan de betrokken zorgkassen, via het Vlaams
Zorgfonds, met het oog op het toepassen van de zorgverzekeringsbijdragevermindering ten
voordele van personen met het OMNIO-statuut.

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2741 83 11)

