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

SCSZ/07/176

BERAADSLAGING NR. 07/067 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT
DE
MEDEDELING
VAN
PERSOONSGEGEVENS
DOOR
DE
VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN
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 de Rijksdienst voor Pensioenen van 8 november 2007;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 14
november 2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) beslist krachtens het koninklijk besluit van 15
september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994, over de vrijstelling van de inhouding, bedoeld in vermeld artikel. Het
betreft een inhouding van 3,55 percent verricht op de wettelijke pensioenen of op elk
ander als zodanig geldend voordeel, alsmede op elk voordeel, bedoeld als aanvulling
van een pensioen.
Personen die in het buitenland (landen van de EER + Zwitserland) wonen en die voor
de gezondheidszorgen ten laste zijn van de wettelijke regeling in één van deze landen,
moeten volgens de Europese reglementering (artikelen 27 tot en met 36 van
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de
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toepassingen van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers, zelfstandigen,
alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen) evenwel
worden vrijgesteld van deze bijdrage.
Momenteel gebeurt dit onderzoek volledig manueel en op een weinig klantvriendelijke
manier. Nadat betrokkene een aanvraag heeft ingediend, wordt hem een formulier
opgestuurd dat hij moet laten invullen door de verzekeringsinstelling van zijn
woonplaats. Voor betrokkene is het niet altijd gemakkelijk om deze formulieren te
laten invullen. Soms worden deze formulieren verkeerd ingevuld of worden er
documenten in een vreemde taal bijgevoegd zodat er nog steeds geen beslissing kan
genomen worden.
1.2. Bovendien blijkt achteraf regelmatig dat betrokkene wel is ingeschreven in het
buitenland, maar dat dit gebeurd is op basis van een formulier E121B, uitgereikt aan
betrokken personen die hun woonplaats naar een andere lidstaat verplaatsen en die nog
steeds ten laste van de Belgische gezondheidszorg vallen. In deze gevallen zou deze
administratieve rompslomp afgeschaft kunnen worden. De verzekeringsinstellingen
weten namelijk of er een gevalideerd formulier E121B bestaat.
1.3. De gevraagde gegevensstroom beoogt niet de automatische vrijstelling van deze
bijdrage maar heeft alleen tot doel de administratieve lasten van de verzekerden te
beperken en het verzenden en invullen van onnodige formulieren te vermijden. Daartoe
wenst de RVP in kennis gesteld te worden van betrokken personen die in het
buitenland verblijven en die verzekerd blijven in de Belgische geneeskundige
verzorging. Voor deze groep is het immers overbodig formulieren te verzenden voor
het bekomen van een vrijstelling.
Omwille van de administratieve vereenvoudiging en vermelde praktische
moeilijkheden die de manuele verwerking met zich brengt, verkiest de RVP de
mededeling van desbetreffende persoonsgegevens derhalve op een elektronische wijze.
1.4. De mededeling betreft een lijst van personen (geïdentificeerd aan de hand van het
INSZ), die in het buitenland wonen en waarvoor een formulier E121B afgeleverd werd
en die beschouwd worden als verzekerd in België, met aanduiding van een
referentietijdstip.
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B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door de verzekeringsinstellingen aan
de RVP, die overeenkomstig artikel 15, 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 vergt.
2.2. De mededeling beoogt een rechtmatig doeleinde, met name het vaststellen in hoofde
van personen die in het buitenland verblijven van de verzekerbaarheid voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen in België.
2.3. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermeld doeleinde, ter
zake dienend en niet overmatig.
Het gaat over de personen die in het buitenland wonen en waarvoor een formulier
E121B afgeleverd werd en die beschouwd worden als verzekerd in België. Daar de
vrijstelling eveneens wordt toegekend op extralegale voordelen (zowel in de vorm van
een kapitaal als in de vorm van een periodieke rente), kan de doelgroep niet strikt
beperkt worden tot gepensioneerden.
Het betreft een lijst van betrokken personen met aanduiding van een referentietijdstip.
Deze elektronische gegevensuitwisseling moet de RVP in staat stellen, om zonder enig
bijkomend onderzoek, uit te maken dat een persoon nog steeds ten laste is van de
Belgische gezondheidszorg.
De gegevensuitwisselingen zullen overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid gebeuren via de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.
De uitgewisselde persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor de hierboven
beschreven doeleinden. Ze worden niet langer bewaard dan wat is voorgeschreven in
de wettelijke bepalingen aangaande het verplicht bijhouden van bewijsstukken die
dienstig zijn voor het vaststellen van een socialezekerheidsrecht.
De machtiging wordt gevraagd voor onbepaalde duur.
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Om deze redenen, verleent
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
aan de verzekeringsinstellingen een machtiging om de hogervermelde persoonsgegevens via
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mee te delen aan de Rijksdienst voor
Pensioenen, met het oog op het bepalen van de verzekerbaarheid voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen in België in hoofde van betrokken personen die in het buitenland
wonen en waarvoor een formulier E121B afgeleverd werd.

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. 32-2-741 83 11)

