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2 AUGUSTUS 2002. — Koninklijk besluit waarbij het Vlaams
Zorgfonds gemachtigd wordt de informatiegegevens van het
Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen en het
identificatienummer ervan te gebruiken en waarbij de erkende
zorgkassen gemachtigd worden het bewuste identificatienummer
te gebruiken

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe
Majesteit ter ondertekening voor te leggen strekt ertoe enerzijds aan de
instelling van openbaar nut Vlaams Zorgfonds de toegang tot de
informatiegegevens en het gebruik van het identificatienummer van het
Rijksregister en anderzijds aan de erkende zorgkassen het gebruik van
het identificatienummer te verlenen.

De rechtsgrond van het besluit wordt gevormd door artikel 5, eerste
lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister
van de natuurlijke personen, wat de machtiging tot toegang tot de
informatiegegevens van het Vlaams Zorgfonds betreft en door artikel 8
van dezelfde wet, wat de machtiging tot het gebruik van het
identificatienummer van het Vlaams Zorgfonds en de erkende zorg-
kassen betreft.

Krachtens artikel 128, § 1, eerste lid, van de op 17 februari 1994
gecoördineerde Grondwet, zijn de Raden van de Vlaamse en de Franse
Gemeenschap bevoegd om bij decreet de persoonsgebonden aangele-
genheden te regelen.

Met toepassing van artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de
bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993, omvat de
bijstand aan personen onder meer :

1˚ het gezinsbeleid met inbegrip van alle vormen van hulp en
bijstand aan gezinnen en kinderen;

2˚ het beleid inzake maatschappelijk welzijn, met inbegrip van de
organieke regels betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, met uitzondering van :

a) de vaststelling van het minimumbedrag, de toekenningsvoorwaar-
den en de financiering van het wettelijk gewaarborgd inkomen
overeenkomstig de wetgeving tot instelling van het recht op een
bestaansminimum;

[…]

4˚ het beleid inzake minder-validen, met inbegrip van de beroeps-
opleiding, de omscholing en de herscholing van minder-validen, met
uitzondering van :

a) de regelen betreffende en de financiering van de toelagen aan de
minder-validen, met inbegrip van de individuele dossiers;

b) de regelen betreffende de financiële tegemoetkoming voor de
tewerkstelling van minder valide werknemers, die toegekend wordt
aan de werkgevers die minder-validen tewerkstellen.

5˚ het bejaardenbeleid met uitzondering van de vaststelling van het
minimumbedrag, van de toekenningsvoorwaarden en van de financie-
ring van het wettelijk gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Het decreet van het Vlaams Parlement van 30 maart 1999 houdende
de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd door het decreet van
18 mei 2001 (1) regelt de organisatie van een zorgverzekering, die de
personen die getroffen zijn door een langdurig ernstig verminderd
zelfzorgvermogen onder bepaalde voorwaarden en ten belope van een
jaarlijks maximumbedrag, recht geeft op tenlastenemingen door een
zorgkas van kosten voor niet-medische hulp- en dienstverlening.

Het Vlaams Zorgfonds wordt opgericht als een openbare instelling
met rechtspersoonlijkheid, die gerangschikt wordt onder de instellin-
gen van categorie A, vermeld in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut
(artikel 11, tweede lid, van het decreet van 30 maart 1999, zoals
vervangen door het decreet van 18 mei 2001).

De zorgkassen, die bevoegd zijn voor de tenlastenemingen van de
personen die ten gevolge van een verminderd zelfzorgvermogen
beroep doen op niet-medische hulp- en dienstverlening, dienen om
erkend te worden door de Vlaamse Regering, opgericht te zijn als een
privaatrechtelijke rechtspersoon die opdrachten zonder winstoogmerk
uitvoert (artikel 14 van het decreet van 30 maart 1999, zoals gewijzigd
door het decreet van 18 mei 2001).

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 2002/00654]F. 2002 — 3797

2 AOUT 2002. — Arrêté royal autorisant le ″Vlaams Zorgfonds″
(Fonds flamand d’Assurance Soins) à accéder aux informations du
Registre national des personnes physiques et à en utiliser le
numéro d’identification et autorisant les caisses d’assurance soins
agréées à en utiliser le numéro d’identification

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d’arrêté royal que nous avons l’honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté tend, d’une part, à autoriser le Fonds
flamand d’Assurance Soins, organisme d’intérêt public, à accéder aux
informations du Registre national et à en utiliser le numéro d’identifi-
cation et d’autre part, à autoriser les caisses d’assurance soins agréées à
utiliser le numéro d’identification.

Le fondement légal de l’arrêté est formé par l’article 5, alinéa 1er, de
la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, pour ce qui concerne l’autorisation d’accès aux informations
du Fonds flamand d’Assurance Soins, et par l’article 8 de la même loi
pour ce qui concerne l’autorisation d’utilisation du numéro d’identifi-
cation pour le Fonds flamand d’Assurance Soins et les caisses
d’assurance soins agréées.

En vertu de l’article 128, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution
coordonnée le 17 février 1994, les Conseils de la Communauté française
et de la Communauté flamande sont compétents pour régler par décret
les matières personnalisables.

En application de l’article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988
et 16 juillet 1993, l’aide aux personnes comprend notamment :

1˚ la politique familiale en ce compris toutes les formes d’aide et
d’assistance aux familles et aux enfants;

2˚ la politique d’aide sociale, en ce compris les règles organiques
relatives aux centres publics d’aide sociale, à l’exception :

a) de la fixation du montant minimum, des conditions d’octroi et du
financement du revenu légalement garanti, conformément à la législa-
tion instituant le droit à un minimum de moyens d’existence;

[…]

4˚ la politique des handicapés, en ce compris la formation, la
reconversion et le recyclage professionnels des handicapés, à l’excep-
tion :

a) des règles et du financement des allocations aux handicapés en ce
compris les dossiers individuels;

b) des règles relatives à l’intervention financière pour la mise au
travail de travailleurs handicapés, octroyée aux employeurs occupant
des handicapés.

5˚ la politique du troisième âge, à l’exception de la fixation du
montant minimum, des conditions d’octroi et du financement du
revenu légalement garanti aux personnes âgées.

Le décret du Parlement flamand du 30 mars 1999 portant organisa-
tion de l’assurance soins, modifié par le décret du 18 mai 2001 (1), règle
l’organisation d’une assurance soins qui, à certaines conditions et à
concurrence d’un montant annuel maximum, assure aux personnes
affectées par une autonomie réduite prolongée et grave le droit à une
prise en charge par une caisse d’assurance soins de frais encourus pour
la prestation d’aide et de services non médicaux..

Le Fonds flamand d’Assurance Soins, créé sous forme d’un orga-
nisme d’intérêt public doté de la personnalité morale, est classé parmi
les organismes de la catégorie A, visés à l’article 1er, de la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
public (article 11, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1999, tel que remplacé
par le décret du 18 mai 2001).

Les caisses d’assurance soins, compétentes pour la prise en charge
des personnes qui en raison d’une autonomie réduite font appel à une
prestation d’aide et de services non médicaux, doivent pour être
agréées par le Parlement flamand être créées comme une personnalité
morale de droit privé qui remplit ses tâches sans but lucratif (article 14
du décret du 30 mars 1999, tel que modifié par le décret du 18 mai 2001).
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000 houdende
organisatie en regeling van het beheer en de werking van het Vlaams
Zorgfonds, gewijzigd bij het besluit van 30 maart 2001 (2), regelt de
uitoefening van zijn opdrachten.

Het arrest van het Arbitragehof van 13 maart 2001 (nr. 33/2001)
vernietigt, ingevolge het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging
van het voormelde decreet van 30 maart 1999 ingesteld door de
Regering van de Franse Gemeenschap, het artikel 23 hiervan, doch
verwerpt voor het overige dit beroep (3). In dit arrest wordt door het
Arbitragehof gesteld dat uit artikel 128, § 1, eerste lid, van de Grondwet
en uit de voornoemde bepalingen van artikel 5, § 1, II, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980, kan worden afgeleid dat de
Grondwetgever en de bijzondere wetgever de Gemeenschappen de
hele materie betreffende de bijstand aan personen als persoonsgebon-
den aangelegenheden wilden toevertrouwen en dat die met name de
hulp en bijstand aan gezinnen, het beleid inzake maatschappelijk
welzijn, het beleid inzake minder-validen en het bejaardenbeleid
omvat. In zoverre het bestreden decreet voorziet in de tenlasteneming
van kosten gedragen door personen met een verminderd vermogen tot
zelfzorg, neemt het maatregelen die deel uitmaken van die materies.

Het heeft weinig belang dat de categorie van begunstigden van de
bestreden maatregelen niet uitdrukkelijk in de opsomming van arti-
kel 5, § 1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is vermeld. Men
moet immers ervan uitgaan dat de Grondwetgever en de bijzondere
wetgever, voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, aan de
Gemeenschappen en Gewesten de volledige bevoegdheid hebben
toegekend tot het uitvaardigen van de regels die eigen zijn aan de hun
toegewezen aangelegenheden.

De bijstand waarin de Gemeenschappen kunnen voorzien is derhalve
niet beperkt tot de diverse categorieën van personen die worden
vermeld in artikel 5, § 1, II.

Het maakt dan ook geen verschil uit dat de wetgever heeft gekozen
voor een stelsel van verzekering, aansluiting, bijdragen en risicocom-
pensatie. Het gaat hierbij om modaliteiten die de bevoegde overheid
vermag vast te leggen zonder dat die keuze het beginsel van haar
bevoegdheid in het gedrang kan brengen, onder voorbehoud dat geen
inbreuk wordt gemaakt op een federale bevoegdheid of de bevoegd-
heid inzake sociale zekerheid wat, zoals door het Arbitragehof verder
in dit arrest wordt aangetoond, niet het geval is (punt B.3.3 tot B.9.3).

Bijgevolg dient het Vlaams Zorgfonds als instelling van openbaar
nut, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983,
gemachtigd te worden tot de toegang tot de informatiegegevens van
het Rijksregister voor de doeleinden van het voormelde decreet van
30 maart 1999, zoals gewijzigd door het decreet van 18 mei 2001.

De toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister is
noodzakelijk voor het Vlaams Zorgfonds voor het vervullen van de
volgende opdrachten (artikel 11) :

1˚ het verstrekken van subsidies aan de zorgkassen; het Vlaams
Zorgfonds treedt daarbij eveneens op als compensatiefonds om struc-
turele verschillen in risico tussen de zorgkassen te compenseren;

2˚ het aanleggen en beheren van financiële reserves met het oog op de
dekking van toekomstige uitgavenverplichtingen;

3˚ onverminderd de controle door de Controledienst der Verzekerin-
gen en de Controledienst der Ziekenfondsen, het uitoefenen van het
toezicht en de controle op het beheer, de werking en de financiële
situatie van de zorgkassen;

4˚ het verzamelen en verwerken van gegevens van de zorgkassen die
nuttig zijn voor de toepassing van dit decreet.

Derhalve wordt in het koninklijk besluit toegang verleend tot de in
artikel 3, eerste lid, 1˚, 2˚ (beperkt tot de geboortedatum), 3˚ tot en met
6˚ (beperkt tot de datum van overlijden), 8˚ en 9˚, en tweede lid, van de
wet van 8 augustus 1983 bedoelde gegevens. Daarbij kan gepreciseerd
worden dat volgende gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid,
noodzakelijk zijn :

1˚ (naam en voornaam) om de personen te kunnen identificeren,
onder meer om ze, indien nodig, ambtshalve aan te sluiten en daarvan
op de hoogte te brengen;

2˚ (datum van geboorte) omdat alleen de personen die ouder zijn dan
een door de Vlaamse regering te bepalen leeftijd, verplicht zijn om
aangesloten te zijn bij een zorgkas;

3˚ (geslacht) omdat het Vlaams Zorgfonds de personen die niet
aansluiten bij een zorgkas, onmiddellijk en schriftelijk moet verwittigen
dat zij ambtshalve aangesloten zullen worden. Dit zal per brief
gebeuren. Kennis van het geslacht van deze personen laat toe een meer
persoonlijke brief naar deze persoon op te sturen;

L’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant organisa-
tion et réglant la gestion et le fonctionnement du ″Vlaams Zorgfonds″
(Fonds flamand d’Assurance Soins), modifié par l’arrêté du
30 mars 2001 (2), règle l’exercice de ses missions.

L’arrêt de la Cour d’Arbitrage du 13 mars 2001 (n˚ 33/2001) annule,
suite au recours en annulation totale ou partielle du décret du
30 mars 1999 précité introduit par le Gouvernement de la Communauté
française, l’article 23 dudit décret mais rejette le recours pour le
surplus (3). Par cet arrêt, la cour d’Arbitrage fait savoir qu’il peut être
déduit de l’article 128, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution et des
dispositions précitées reprises à l’article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du
8 août 1980 que le Constituant et le législateur spécial ont entendu
confier aux communautés, au titre des matières personnalisables, toute
la matière de l’aide aux personnes et que celle-ci comprend notamment
l’aide et l’assistance aux familles, la politique d’aide sociale, la politique
des handicapés et la politique du troisième âge. En ce qu’il prévoit la
prise en charge de frais encourus par des personnes ayant une capacité
réduite d’autonomie, le décret attaqué prend des mesures qui font
partie de ces matières.

Il importe peu que la catégorie des bénéficiaires des mesures
critiquées ne soit pas expressément mentionnée dans l’énumération de
l’article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980. Il faut en effet
considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où
ils n’en disposent pas autrement, ont attribué aux Communautés et aux
Régions toute la compétence d’édicter les règles propres aux matières
qui leur ont été transférées.

L’aide que les Communautés peuvent prévoir n’est donc pas limitée
aux diverses catégories de personnes énumérées à l’article 5, § 1er, II.

Il est également indifférent que le législateur ait opté pour un régime
d’assurance, d’affiliation, de cotisations et de compensation des risques.
Il s’agit là de modalités qu’il revient à l’autorité compétente d’arrêter,
sans que ce choix puisse remettre en cause le principe de sa
compétence, sous réserve qu’il ne soit pas empiété sur une compétence
fédérale ou sur la compétence en matière de sécurité sociale ce qui,
comme le démontre la Cour d’arbitrage dans la suite de cet arrêté, n’est
pas le cas (point B.3.3 à B.9.3).

De ce fait, le Fonds flamand d’Assurance Soins doit, en tant
qu’organisme d’intérêt public visé à l’article 5, alinéa 1er, de la loi du
8 août 1983, être autorisé à accéder aux informations du Registre
national pour les fins visées par le décret précité du 30 mars 1999, tel
que modifié par le décret du 18 mai 2001.

L’accès aux informations du Registre national est nécessaire pour le
Fonds flamand d’Assurance Soins pour l’accomplissement des mis-
sions suivantes (article 11) :

1˚ l’octroi de subventions aux caisses d’assurance soins; le Fonds
flamand d’Assurance Soins fait également fonction de fonds de
compensation pour compenser les différences structurelles existant au
niveau des risques entre les caisses d’assurance soins;

2˚ la constitution et la gestion de réserves financières destinées à
couvrir les obligations futures en matière de dépenses;

3˚ sans préjudice du contrôle par le Service de Contrôle des
Assurances et par le Service de Contrôle des Mutuelles, la surveillance
et le contrôle de la gestion, du fonctionnement et de la situation
financière des caisses d’assurance soins;

4˚ la collecte et le traitement des données en provenance des caisses
d’assurance soins qui sont utiles pour l’application du présent décret.

C’est pourquoi, l’arrêté royal autorise l’accès aux informations visées
à l’article 3, alinéa 1er, 1˚, 2˚ (limité à la date de naissance), 3˚ à 6˚ (limité
à la date de décès) inclus, 8˚ et 9˚, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983.
Il peut être précisé à ce sujet que les données suivantes, visées à l’article
3, alinéa 1er, sont indispensables :

1˚ (nom et prénom) afin de pouvoir identifier les personnes,
notamment pour les affilier d’office si cela s’avère nécessaire et de les en
informer;

2˚ (date de naissance) parce que seules les personnes qui ont atteint
un âge à déterminer par le Gouvernement flamand sont obligées d’être
affiliées à une caisse d’assurance soins;

3˚ (sexe) parce que le Fonds flamand d’assurance soins doit
immédiatement avertir par écrit les personnes qui ne s’affilient pas
auprès d’une caisse d’assurance soins qu’elles seront affiliées d’office.
Cette information sera transmise par lettre et la connaissance du sexe
permettra d’envoyer une lettre plus personnalisée à ces personnes;
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4˚ (nationaliteit) omdat dit gegeven van belang is in het licht van de
eventuele toepasselijkheid van de regelgeving van de Europese Unie.
Zo kan een persoon die op het moment van de aanvraag voor
tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering nog geen vijf jaar
in Vlaanderen of Brussel woont, toch onder bepaalde voorwaarden in
aanmerking voor tenlasteneming komen, indien hij een onderdaan van
de Europese Unie is. Indien de aangeslotene de beslissing van de
zorgkas op dit vlak betwist en een bezwaar indient bij het Zorgfonds,
dan moet het Zorgfonds kunnen nagaan of deze persoon aan deze
voorwaarde voldoet;

5˚ (hoofdverblijfplaats) omdat de personen die in Vlaanderen wonen
en die niet aansluiten bij een zorgkas verwittigd moeten worden dat zij
ambtshalve zullen aangesloten worden;

6˚ (datum van overlijden) omdat moet vermeden worden dat
personen die reeds overleden zijn, ambtshalve aangesloten worden en
hiervoor verwittigd worden. Ook laat kennis van de datum van
overlijden toe dat de zorgkassen de aansluiting van overleden personen
kunnen beëindigen zonder tussenkomst van de nabestaanden van de
familie;

7˚ (burgerlijke staat) omdat de hoogte van de bijdragen van de
zorgverzekering bij decreet moeten bepaald worden op basis van
parameters aangaande de draagkracht van de aangeslotenen;

8˚ (samenstelling van het gezin) omdat dit een belangrijke parameter
is bij het operationaliseren van het begrip van de draagkracht.

Wat de toegang betreft tot de opeenvolgende wijzigingen die aan de
informatiegegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de bovenver-
melde wet van 8 augustus 1983 zijn aangebracht betreft, kan in de tijd
tot een bepaalde periode worden teruggegaan, omdat er sancties
voorzien zijn indien een persoon niet aangesloten is bij een zorgkas
hoewel hij in dat jaar in Vlaanderen of in Brussel woonde en aan de
andere voorwaarden voldeed. Bepaalde van deze sancties treden echter
slechts in werking op het moment van de aanvraag tot tenlasteneming,
dus op het moment dat de persoon zorgbehoevend is. Dit kan dus vele
jaren (tot 75 jaar) later zijn. Bovendien kan een aangeslotene ook steeds
een bezwaar indienen tegen de beslissing van de zorgkas op deze
vlakken.

Het gebruik van het identificatienummer is noodzakelijk voor het
Vlaams Zorgfonds onder meer omdat het de risico’s van vergissingen
(bijvoorbeeld in geval van personen met dezelfde naam) vermindert en
de uitwisseling van gegevens vergemakkelijkt met diensten die even-
eens machtiging hebben verkregen dit nummer te gebruiken.

Ook voor de erkende zorgkassen is het gebruik van het identificatienum-
mer van het Rijksregister noodzakelijk voor het vervullen van de hun
opgelegde opdrachten. De zorgkassen staan echter onder het toezicht
en de controle van het Vlaams Zorgfonds (artikel 19 van het decreet van
30 maart 1999, zoals gewijzigd door het decreet van 18 mei 2001).

In naleving van de regels inzake de bescherming van de gegevens
voorgeschreven bij artikel 11 van de voormelde wet van 8 augus-
tus 1983, verleent het ontworpen besluit de machtiging om toegang te
hebben tot het Rijksregister en het identificatienummer ervan te
gebruiken aan de volgende personeelsleden van het Vlaams Zorg-
fonds :

1˚ aan de leidend ambtenaar van deze instelling;

2˚ aan de personeelsleden die de onder 1˚ vermelde persoon daartoe
binnen zijn diensten bij name en schriftelijk aanwijst, wegens hun
functies en binnen de perken van hun respectieve bevoegdheden.

Bij de erkende zorgkassen is het gebruik van het identificatienummer
van het Rijksregister voorbehouden aan :

1˚ de personen die belast zijn met de effectieve leiding van de
zorgkas;

2˚ de personeelsleden van de zorgkas, die de onder 1˚ vermelde
personen gezamenlijk bij name en schriftelijk aanwijzen, wegens hun
functies en binnen de perken van hun respectieve bevoegdheden.

Hierbij werd niet alleen rekening gehouden met de specifieke
opdrachten van het Vlaams Zorgfonds en de erkende zorgkassen, maar
ook met het belang van de personen waarop de in deze gegevensbank
geregistreerde informatiegegevens betrekking hebben en met het recht
van deze personen op een gebruik van de gegevens dat verenigbaar is
met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zo dienen de personen die toegang tot de informatiegegevens van
het Rijksregister en gebruik van het identificatienummer hiervan zullen
hebben een verklaring te ondertekenen, waarin zij zich ertoe verbinden
de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de uit het Rijksregister
verkregen informatiegegevens te eerbiedigen.

4˚ (nationalité) parce que cette information est importante dans le
cadre de l’application éventuelle de la législation de l’Union euro-
péenne. Ainsi, une personne qui, au moment de la demande de prise en
charge dans le cadre de l’assurance soins, ne réside pas encore depuis
cinq ans en Flandre ou à Bruxelles, peut tout de même entrer en ligne
de compte, sous certaines conditions, pour une prise en charge si elle
est ressortissante de l’Union européenne. Au cas où l’affilié conteste la
décision de la caisse d’assurance soins sur ce point et introduit une
réclamation auprès du Fonds flamand d’Assurance Soins, ce dernier
doit pouvoir vérifier si cette personne satisfait à cette condition;

5˚ (résidence principale) parce que les personnes qui résident en
Flandre et qui ne s’affilient pas auprès d’une caisse d’assurance soins
doivent être prévenues qu’elles seront affiliées d’office;

6˚ (date de décès) parce qu’il faut éviter que des personnes déjà
décédées soient affiliées d’office et qu’elles en reçoivent notification. La
connaissance de la date de décès permet également aux caisses
d’assurance soins d’arrêter l’affiliation de personnes décédées sans
l’intervention des proches de la famille;

7˚ (état civil) parce que le montant de la cotisation de l’assurance
soins doit pouvoir être fixé par décret sur la base de paramètres relatifs
aux moyens financiers des affiliés;

8˚ (composition du ménage) parce qu’il s’agit d’un paramètre
important lors de la mise en opération du concept de moyens
financiers.

En ce qui concerne l’accès aux modifications successives apportées
aux informations visées à l’article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du
8 août 1983, il peut être retourné dans le temps jusqu’à une certaine
période, étant donné que des sanctions sont prévues dans le cas où une
personne n’est pas affiliée auprès d’une caisse d’assurance soins bien
que, lors de cette année, elle habitait la Flandre ou Bruxelles et qu’elle
satisfaisait aux autres conditions. Certaines de ces sanctions n’entrent
cependant en vigueur qu’au moment de la demande de prise en charge,
donc au moment où la personne est nécessiteuse, ce qui peut arriver de
nombreuses années (jusqu’à 75 ans) plus tard. De plus, un affilié peut
toujours introduire une réclamation contre la décision de la caisse
d’assurance sur ces points.

L’utilisation du numéro d’identification est nécessaire pour le Fonds
flamand d’Assurance Soins parce que cela réduit notamment les risques
d’erreurs (par exemple, dans le cas de personnes ayant le même nom)
et facilite l’échange de données avec des services qui ont également
obtenu l’autorisation d’utiliser ce numéro.

L’utilisation du numéro d’identification du Registre national est
également nécessaire pour les caisses d’Assurance Soins dans le cadre
de l’accomplissement des missions qui leur sont confiées. Les caisses
d’assurance soins se trouvent toutefois sous la surveillance et le
contrôle du Fonds flamand d’Assurance Soins (article 19 du décret du
30 mars 1999, tel que modifié par le décret du 18 mai 2001).

Dans le respect des règles en matière de la protection des données
prescrites par l’article 11 de la loi susmentionnée du 8 août 1983, l’arrêté
en projet octroie l’autorisation d’accès au Registre national et d’utilisa-
tion du numéro d’identification aux membres du personnel suivants du
Fonds flamand d’Assurance Soins :

1˚ au fonctionnaire dirigeant de cet organisme;

2˚ aux fonctionnaires que la personne visée sous 1˚ désigne nommé-
ment et par écrit à cet effet, en raison de leurs fonctions et dans les
limites de leurs attributions respectives.

En ce qui concerne les caisses d’assurance soins agréées, l’utilisation
du numéro d’identification du Registre national est réservé :

1˚ aux personnes chargées de la direction effective de la caisse
d’assurance soins;

2˚ aux fonctionnaires de la caisse d’assurance soins que les personnes
visées sous 1˚ désignent conjointement, de manière nominative et par
écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs
attributions respectives.

A cet égard, il a non seulement été tenu compte des missions
spécifiques du Fonds flamand d’Assurance Soins, mais également de
l’intérêt des personnes auxquelles se rapportent les données enregis-
trées dans cette banque de données et du droit de ces personnes à une
utilisation des données qui est compatible avec la protection de la vie
privée.

Ainsi, les personnes qui auront accès aux informations du Registre
national et au numéro d’identification de celui-ci devront souscrire une
déclaration aux termes de laquelle ils s’engagent à respecter la sécurité
et la confidentialité des informations du Registre national.
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Bovendien wenst de Commissie dat de lijst van de personen die
gemachtigd zijn om toegang te hebben tot het Rijksregister, haar niet
meer opgestuurd zou worden, maar permanent ter haar beschikking
gesteld en bijgewerkt zou worden.

In talrijke adviezen is de Raad van State nochtans van mening dat,
ten opzichte van het gelijkheidsbeginsel, deze wens enkel zou kunnen
worden ingewilligd op voorwaarde dat het geheel van koninklijke
besluiten tot machtiging om toegang te hebben tot de informatiegege-
vens van het Rijksregister in die zin gewijzigd wordt. Bovendien meent
de Raad van State dat de periodieke overdracht van lijsten van
gemachtigde personen het voordeel heeft aan de Commissie een eerste
beeld te geven van de administratieve praktijken die zich ontwikkelen;
het gebrek aan overdracht van de lijsten biedt de Commissie de
mogelijkheid eventuele onregelmatigheden of nalatigheden snel te
ontdekken en dienovereenkomstig te handelen.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
verleende advies op 27 september 2001 en de Raad van State op
10 juni 2002.

Het ontwerp van besluit houdt rekening met de zowel door deze
Commissie als door dit Hoge Rechtscollege gemaakte opmerkingen.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,

Van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaars,

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

Nota’s

(1) Belgisch Staatsblad van 28 mei 1999 en 28 juli 2001, Ed. 2.
(2) Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2000 en 26 mei 2001.
(3) Belgisch Staatsblad van 27 maart 2001.

ADVIES Nr. 33/2001 VAN 27 SEPTEMBER 2001
VAN DE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de
informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienum-
mer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde
van het Vlaams Zorgfonds en tot het gebruik van het identificatienum-
mer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde
van de erkende zorgkassen
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoons-
gegevens, inzonderheid artikel 29;

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid artikel 5, eerste
lid, en artikel 8;

Gelet op de adviesaanvraag van de Minister van Binnenlandse Zaken
van 31 juli 2001;

Gelet op het verslag van de heer B. De Schutter;
Brengt op 27 september 2001 volgend advies uit :
I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG
Met het oog op de effectieve invoering van de Vlaamse zorgverze-

kering, die wordt georganiseerd door het decreet van 30 maart 1999,
wordt voor het Vlaams Zorgfonds de toegang gevraagd tot informatie-
gegevens uit het Rijksregister en wordt voor voornoemd fonds en voor
de zorgkassen die door de Vlaamse regering zijn erkend, het gebruik
van het identificatienummer van het Rijksregister gevraagd.

Artikel 11, tweede lid, van het decreet van het Vlaams Parlement van
30 maart 1999, houdende de organisatie van de zorgverzekering,
vervangen door het decreet van 18 mei 2001 (1), bepaalt dat het Vlaams
Zorgfonds gerangschikt wordt onder de instellingen van categorie A,
vermeld in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Tevens wordt het Vlaams Zorgfonds door het wijzigend decreet
toegevoegd aan artikel 1, A, van de voormelde wet van 16 maart 1954
(artikel 25).

Par ailleurs, la Commission souhaite que la liste des personnes
autorisées à accéder au Registre national ne lui soit plus envoyée mais
tenue à sa disposition et mise à jour de manière permanente.

Cependant, dans de nombreux avis, le Conseil d’Etat estime qu’au
regard du principe d’égalité, ce souhait ne pourrait être rencontré qu’à
la seule condition que l’ensemble des arrêtés royaux d’autorisation
d’accéder aux informations du Registre national soit modifié en ce sens.
En outre, le Conseil d’Etat estime que la transmission périodique des
listes de personnes autorisées présente l’avantage d’offrir à la Commis-
sion une première image des pratiques administratives qui se dévelop-
pent; le défaut de transmission des listes permet à la Commission de
détecter rapidement d’éventuelles irrégularités ou négligences et d’agir
en conséquence.

La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le
27 septembre 2001 et le Conseil d’Etat le 10 juin 2002.

Le projet d’arrêté tient compte des remarques faites tant par cette
Commission que par cette Haute Juridiction.

Nous avons l’honneur d’être,

Sire,

De Votre Majesté,
les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

Notes

(1) Moniteur belge des 28 mai 1999 et 28 juillet 2001, Ed. 2.
(2) Moniteur belge du 26 octobre 2000 et 26 mai 2001.
(3) Moniteur belge du 27 mars 2001.

AVIS N˚ 33/2001 DU 27 SEPTEMBRE 2001
DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Projet d’arrêté royal autorisant le ″Vlaams Zorgfonds″ (Fonds fla-
mand d’Assurance Soins) à accéder aux informations du Registre
national des personnes physiques et à en utiliser le numéro
d’identification et autorisant les caisses d’assurance soins agréées à
en utiliser le numéro d’identification

La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée

à l’égard des traitements de données à caractère personnel, en
particulier l’article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques, en particulier l’article 5, alinéa 1er ainsi que
l’article 8;

Vu la demande d’avis du Ministre de l’Intérieur, du 31 juillet 2001;

Vu le rapport de B. De Schutter,
Emet, le 27 septembre 2001, l’avis suivant :
I. OBJET DE LA DEMANDE D’AVIS
En vue de la mise en oeuvre effective de l’assurance soins de santé

flamande, qui est organisée par le décret du 30 mars 1999, il est
demandé que le Fonds flamand d’Assurance Soins ait accès aux
informations du Registre national et que ce Fonds ainsi que les caisses
d’assurance soins agréées par le gouvernement flamand puissent
utiliser le numéro d’identification du Registre national.

L’article 11, alinéa 2, du décret du Parlement flamand du 30 mars 1999,
portant organisation de l’assurance soins, remplacé par le décret du
18 mai 2001, dispose que le Fonds flamand d’Assurance Soins est classé
parmi les organismes de catégorie A visés à l’article 1er de la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
public.

De plus, le Fonds flamand d’Assurance Soins est ajouté par le décret
modificatif à l’article 1er, A, de la loi précitée du 16 mars 1954 (article
25).
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Het Vlaams Zorgfonds dient derhalve als een instelling van openbaar
nut zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, te
worden beschouwd.

Ze ressorteert inzake bestuur en inhoudelijk toezicht onder de
bevoegdheid van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan
personen (welzijn). De erkende zorgkassen voeren hun decretaal
bepaalde opdrachten uit onder het toezicht en de controle van het
Vlaams Zorgfonds.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt er dan ook toe, met
toepassing van de artikelen 5, eerste lid, en 8, van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen, voor de doeleinden van het voornoemde decreet van
30 maart 1999, toegang en gebruik van het identificatienummer hiervan
te verlenen aan het Vlaams Zorgfonds evenals het gebruik van het
identificatienummer aan de zorgkassen.

II. ONDERZOEK VAN HET ONTWERP
Het Vlaams Zorgfonds heeft als taak na te gaan of elke Vlaming wel

degelijk aangesloten is bij een zorgkas. Zij wenst hiervoor de rijksre-
gisternummers van de aangeslotenen bij de erkende zorgkassen te
confronteren met die van het rijksregister zelf. Wie niet is aangesloten,
zal ambtshalve bij de Vlaamse zorgkas worden aangesloten. Deze
operatie moet zo snel mogelijk gebeuren opdat de Vlaamse zorgkas de
nodige tijd zou hebben om de jaarlijkse bijdrage van zijn aangeslotenen
te kunnen innen. Bovendien moet in geval van ambtshalve aansluiting
volgens het decreet de betrokkene hiervan onmiddellijk en schriftelijk
op de hoogte gebracht worden. Het uitvoeren van deze taken vereist de
toegang tot onderstaande informatiegegevens uit het rijksregister.

1. Toegang tot de gegevens van het Rijksregister :

De toegang tot het Rijksregister wordt gevraagd op basis van artikel
5, eerste lid van de wet van 8 augustus 1983. Het Vlaams Zorgfonds is
een instelling van openbaar nut zoals bedoeld in dit artikel (zie hoger).

Artikel 1 van het ontwerp KB voorziet toegang tot de gegevens
bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1˚ t/m 6˚, 8˚ en 9˚ en tweede lid van de
Rijksregisterwet.

De toegang wordt duidelijk beperkt tot het vervullen van de taken
i.v.m. zorgverzekering waarmede het Vlaams Zorgfonds via decreet
uitdrukkelijk is belast.

Wat de onderscheiden gegevens betreft voorziet het Verslag aan de
Koning in een duidelijke en zorgvuldig geargumenteerde motivatie :

— Naam en voornaam :

Naam en voornaam zijn vereist om de personen te kunnen identifi-
ceren, onder meer om ze, indien nodig, ambtshalve aan de sluiten en ze
daarvan op de hoogte te brengen.

— Geboorteplaats en -datum :

Alleen personen die ouder zijn dan een door de Vlaamse regering te
bepalen leeftijd, zijn verplicht om aangesloten te zijn bij een zorgkas.
Het Zorgfonds hoeft dus alleen de rijksregistermummers van de
zorgkassen met die rijksregistermummers van het rijksregister te
confronteren. Dit betekent dat alleen de toegang tot de gegeven
geboortedatum is vereist. Deze beperking zou voor de Commissie
expliciet in artikel 1 moeten opgenomen worden.

— Het geslacht :

Het Vlaams Zorgfonds moet de personen die niet aansluiten bij een
zorgkas, onmiddellijk en schriftelijk verwittigen dat zij ambtshalve
aangesloten zullen worden. Dit zal per brief gebeuren. Kennis van het
geslacht van deze personen laat toe een meer persoonlijke brief naar
deze persoon op te sturen.

— De nationaliteit :

De nationaliteit is van belang in het licht van de eventuele
toepasselijkheid van de regelgeving van de Europese Unie. Zo kan
volgens het voorstel van decreet dat in het Vlaams parlement is
ingediend een persoon die op het moment van de aanvraag voor
tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering nog geen vijf jaar
in Vlaanderen of Brussel woont, toch onder bepaalde voorwaarden in
aanmerking voor tenlasteneming komen, indien hij een onderdaan van
de Europese Unie is. Indien de aangeslotene de beslissing van de
zorgkas op dit vlak betwist en een bezwaar indient bij het Zorgfonds,
dan moet het Zorgfonds kunnen nagaan of deze persoon aan deze
voorwaarde voldoet.

Le Fonds flamand d’Assurance Soins doit de ce fait être considéré
comme un organisme d’intérêt public visé à l’article 5, alinéa 1er, de la
loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques.

En matière d’administration et de tutelle, il relève du Ministre
flamand compétent pour l’aide aux personnes (bien-être). Les caisses
d’assurance soins agréées exécutent les missions qui leur sont confiées
par décret sous la surveillance et sous le contrôle du Fonds flamand
d’Assurance Soins.

Le projet d’arrêté royal vise, dès lors, en application de l’article 5,
alinéa 1er, et de l’article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre
national des personnes physiques et aux fins visées par le décret du
30 mars 1999, d’une part, à autoriser le Fonds flamand d’Assurance
Soins à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le
numéro d’identification, et d’autre part, à autoriser les caisses d’assu-
rance soins à utiliser le numéro d’identification.

II. EXAMEN DU PROJET
Le Fonds flamand d’Assurance Soins a pour mission de vérifier si

chaque ressortissant flamand est affilié à une caisse d’assurance soins. A
cet effet, il souhaite confronter les numéros d’inscription au Registre
national des affiliés des caisses de soins agréées avec l’ensemble de ceux
du Registre national. Toute personne non affiliée, sera affiliée d’office à
la caisse d’assurance soins établie par le Fonds flamand d’Assurance
Soins. Cette opération doit se faire aussi vite que possible pour que cette
caisse d’assurance soins flamande puisse disposer du temps nécessaire
pour pouvoir encaisser les cotisations annuelles de ses affiliés. En outre,
en cas d’affiliation d’office, l’intéressé doit, selon le décret, en être
informé immédiatement et par écrit. L’exécution de ces missions
nécessite l’accès aux informations du Registre national énumérées
ci-dessous.

1. Accès aux informations du Registre national :

L’accès au Registre national est demandé sur la base de l’article 5,
alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983. Le Fonds flamand d’Assurance Soins
est un organisme d’intérêt public tel que visé dans cet article (voir plus
haut).

L’article 1er du projet d’arrêté royal prévoit l’accès aux informations
visées à l’article 3, alinéa 1er, 1˚ à 5˚. 8˚ et 9˚, et alinéa 2 de la loi sur le
Registre national.

Il est clairement précisé que l’accès est limité à l’accomplissement des
missions en rapport avec l’assurance soins qui sont expressément
confiées au Fonds flamand d’Assurance Soins par le décret.

En ce qui concerne les diverses informations, le rapport au Roi
contient une motivation précise et soigneusement argumentée :

— Nom et prénom :

Les nom et prénoms sont nécessaires pour pouvoir identifier les
personnes, entre autres pour les affilier d’office, si nécessaire, et les en
informer.

— Lieu et date de naissance :

Seules les personnes qui ont atteint un âge à déterminer par le
gouvernement flamand sont obligées d’être affiliées à une caisse
d’assurance soins. Le Fonds flamand d’Assurance Soins doit donc
seulement confronter les numéros de Registre national des affiliés aux
caisses de soins de santé avec les numéros d’identification correspon-
dants du Registre national, ce qui signifie que seul l’accès à la date de
naissance est nécessaire. La Commission estime que cette limitation
devrait être mentionnée expressément à l’article 1er.

— Sexe :

Le Fonds flamand d’Assurance Soins doit immédiatement avertir par
écrit les personnes qui ne sont pas affiliées à une caisse d’assurance
soins qu’elles seront affiliées d’office. Cette information sera communi-
quée par lettre et la connaissance du sexe permettra d’envoyer une
lettre plus personnalisée.

— Nationalité :

La nationalité est importante au regard d’une éventuelle application
de la réglementation de l’U.E. Ainsi, selon la proposition de décret qui
est soumise au Parlement flamand, une personne qui, au moment de la
demande de prise en charge dans le cadre de l’assurance soins, ne
réside pas encore depuis cinq ans en Flandre ou à Bruxelles peut
néanmoins entrer en ligne de compte, sous certaines conditions, pour
une prise en charge, si elle est un ressortissant de l’U.E. Si l’affilié
conteste la décision de la caisse d’assurance soins à ce niveau et
introduit une réclamation auprès du Fonds flamand d’Assurance Soins,
ce dernier doit pouvoir vérifier si cette personne satisfait à cette
condition.
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— De hoofdverblijfplaats :
Het Vlaams Zorgfonds moet de personen die in Vlaanderen wonen

en die niet aansluiten bij een zorgkas, verwittigen dat zij ambtshalve
aangesloten zullen worden. Dit zal per brief gebeuren. Kennis van de
hoofdverblijfplaats laat het Zorgfonds toe te weten naar welk adres
deze brief moet opgestuurd worden.

Een voorwaarde voor tenlasteneming is dat de aangeslotene op het
moment van de aanvraag voor tenlasteneming de laatste vijf jaar in
Vlaanderen of Brussel heeft gewoond. Indien de aangeslotene de
beslissing van de zorgkas op dit vlak betwist en een bezwaar indient bij
het Zorgfonds, dan moet het Zorgfonds kunnen nagaan of deze
persoon aan deze voorwaarde voldoet.

— De plaats en datum van overlijden :
Het Vlaams Zorgfonds moet vermijden dat personen die reeds

overleden zijn, ambtshalve aangesloten worden en hiervoor verwittigd
worden. Ook laat kennis van de datum van overlijden toe dat de
zorgkassen de aansluiting van overleden personen kunnen beëindigen
zonder tussenkomst van de nabestaanden van de familie. Alleen de
toegang tot de gegeven datum van overlijden is dan ook vereist. Ook
hier zou voor de Commissie de beperking tot de datum in artikel 1
duidelijk moeten zijn.

— Het beroep :
De toegang tot het gegeven beroep is niet vereist.
— De burgerlijke staat :
De hoogte van de bijdragen van de zorgverzekering moeten bij

decreet bepaald worden op basis van parameters aangaande de
draagkracht van de aangeslotenen. Het gegeven burgerlijke staat is een
belangrijk gegeven bij het operationaliseren van het begrip draag-
kracht.

— De samenstelling van het gezin :
De hoogte van de bijdragen van de zorgverzekering moeten bij

decreet bepaald worden op basis van parameters aangaande de
draagkracht van de aangeslotenen. Het gegeven samenstelling van het
gezin is een belangrijke parameter bij het operationaliseren van het
begrip draagkracht.

Artikel 1, in fine vermeldt de personen die toegang tot de gegevens
zullen hebben : de leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds en de
verantwoordelijke ambtenaren nominatief en schriftelijk aangewezen,
binnen de perken van hun bevoegdheden.

De Commissie heeft dienaangaande geen opmerkingen.
Artikel 2 regelt het gebruik van de gegevens. Dit kan alleen voor de

taken voorzien in artikel 1, tweede lid. Mededeling aan derden is niet
toegelaten. Als niet derden worden beschouwd de betrokken datasub-
jecten en hun wettelijke vertegenwoordiging; andere openbare overhe-
den en instellingen in hun betrekkingen met het Vlaams Zorgfonds en
de zorgkas van het Vlaams Zorgfonds. Deze laatste groepeert zij die
niet aangesloten zijn bij een erkende zorgenkas.

De Commissie heeft dienaangaande geen opmerkingen.
2. Gebruik van het identificatienummer :
Dit wordt geregeld door hoofdstuk II van het ontwerpbesluit.

Artikel 3 voorziet dat het gebruik van het identificatienummer
noodzakelijk is voor het Vlaams Zorgfonds onder meer omdat het de
risico’s van vergissingen vermindert en de uitwisseling van gegevens
vergemakkelijkt met diensten die eveneens machtiging hebben verkre-
gen dit nummer te gebruiken.

Artikel 4 geeft ook de erkende zorgkassen de toelating het nummer
te gebruiken in het vervullen van hun opdrachten, wat betreft hun
aangeslotenen. Deze zorgkassen staan onder het toezicht en de controle
van het Vlaams Zorgfonds (art. 19 decreet 30 maart 1999). Het gebruik
wordt beperkt tot personen belast met de effectieve leiding van de
zorgkas en personeelsleden nominatief en schriftelijk aangewezen
wegens hun functie en binnen de perken van hun bevoegdheden.

Ook nu weer is het gebruik van het nummer, overeenkomstig
artikel 5, strikt beperkt tot intern identificatiemiddel en externe
communicatie met de betrokken persoon, andere overheden gemach-
tigd tot dit gebruik en tussen het Vlaams Zorgfonds en de erkende
zorgkassen.

— Résidence principale :
Le Fonds flamand d’Assurance Soins doit avertir les personnes qui

résident en Flandre et qui ne sont pas affiliées à une caisse d’assurance
soins qu’elles seront affiliées d’office. Les intéressés étant informés par
lettre, il est nécessaire que le Fonds flamand d’Assurance Soins
connaisse leur résidence principale afin de savoir où cette lettre doit être
envoyée.

Une condition pour la prise en charge est que l’affilié, au moment de
la demande de prise en charge, ait résidé pendant les cinq dernières
années en Flandre ou à Bruxelles. Si l’affilié conteste la décision de la
caisse d’assurance soins sur ce point et introduit une réclamation
auprès du Fonds flamand d’Assurance Soins, celui-ci doit pouvoir
vérifier si l’intéressé satisfait à cette condition.

— Lieu et date du décès :
Le Fonds flamand d’Assurance Soins doit éviter d’affilier d’office des

personnes décédées et de leur adresser notification. De plus, la
connaissance de la date du décès permet aux caisses d’assurance soins
de mettre fin, sans intervention des proches parents, à l’affiliation de
personnes décédées. Seul, l’accès à la date de décès est dès lors
nécessaire. La Commission est d’avis que cette limitation devrait
également figurer expressément dans l’article 1er.

— Profession :
L’accès à cette information n’est pas demandé.
— Etat civil :
Le montant des cotisations en matière d’assurance soins doit être

déterminé par décret sur la base de paramètres relatifs aux moyens
financiers des affiliés. L’état civil est un paramètre important lors de la
mise en opération du concept des moyens financiers.

— Composition du ménage :
Le montant des cotisations à l’assurance soins doit être déterminé par

décret sur la base de paramètres relatifs aux moyens financiers des
affiliés. La composition du ménage est un paramètre important pour
l’évaluation des moyens financiers.

L’article 1er, in fine, détermine quelles personnes ont accès aux
informations : le fonctionnaire dirigeant du Fonds flamand d’Assu-
rance Soins et les fonctionnaires responsables désignés, nominative-
ment et par écrit, dans les limites de leurs compétences.

La Commission estime ne pas devoir émettre d’observation à ce sujet.
L’article 2 régit l’utilisation des informations. Cette utilisation est

limitée à l’accomplissement des tâches visées à l’article 1er, alinéa 2. La
communication à des tiers n’est pas autorisée. Ne sont pas considérées
comme des tiers les personnes physiques auxquelles ces informations
se rapportent ainsi que leurs représentants légaux, de même que les
autres autorités publiques et organismes dans leurs relations avec le
Fonds flamand d’Assurance Soins et la caisse d’assurance soins créée
par le Fonds flamand d’Assurance Soins. Celle-ci regroupe les person-
nes non affiliées à une caisse d’assurance soins agréée.

La Commission n’a pas d’observation à ce sujet.
2. Utilisation du numéro d’identification :
Cette utilisation est réglementée par le chapitre II du projet d’arrêté

royal.
L’article 3 autorise le Fonds flamand d’Assurance Soins à utiliser le

numéro d’identification, car il permet, entre autres, de réduire les
risques d’erreurs et facilite l’échange d’informations avec les autres
services qui ont également obtenu l’autorisation d’utiliser ce numéro.

L’article 4 octroie aussi aux caisses d’assurance soins agréées
l’autorisation d’utiliser le numéro d’identification dans l’accomplisse-
ment de leurs missions en ce qui concerne leurs affiliés. Ces caisses
d’assurance soins sont sous la surveillance et sous le contrôle du Fonds
flamand d’Assurance Soins (article 19 du décret du 30 mars 1999).
L’utilisation est limitée aux personnes chargées de la direction effective
de la caisse d’assurance soins et aux membres du personnel désignés
nominativement et par écrit en raison de leurs fonctions et dans les
limites de leurs attributions.

L’utilisation du numéro d’identification est de nouveau, conformé-
ment à l’article 5, strictement réservée à des fins d’identification au
niveau interne et de communication externe avec la personne concer-
née, avec les autres autorités habilitées et entre le Fonds flamand
d’Assurance Soins et les caisses d’assurance soins agréées.
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De Commissie wijst erop dat de verschillende organisaties die erkend
zijn als zorgkas ook andere verzekerings- of sociale functies vervullen.
De Commissie wijst er dan ook op dat het gebruik van het rijksregis-
termummer op grond van deze toelating beperkt is tot de interactie van
het zorgfonds met de aangeslotenen bij de zorgkas, en niet zonder meer
mag worden gebruikt voor de andere delen van de organisatie.

Artikel 6 voorziet dat personen die toegang tot de informatiegege-
vens van het Rijksregister en gebruik van het identificatienummer
hiervan zullen hebben een verklaring dienen te ondertekenen, waarin
zij zich ertoe verbinden de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de
uit het Rijksregister verkregen informatiegegevens te eerbiedigen.

De lijst van de aangewezen personeelsleden, vermeld in artikel 1,
derde lid, en artikel 4, derde lid, wordt door het Vlaams Zorgfonds
jaarlijks opgesteld. Artikel 7 voorziet ook in het overmaken ervan aan
de Commissie.

De Commissie juicht deze maatregelen ter bescherming van de
privacy toe. Wel benadrukt zij dat het ter beschikking houden van de
lijsten bij het Vlaams Zorgfonds voldoende is.

In het voorliggend dossier is het gebruik van het identificatienummer
een logisch gevolg van de machtiging tot toegang.

De door het ontwerp van koninklijk besluit verleende machtiging tot
toegang tot de gegevens van het Rijksregister en tot het gebruik van het
identificatienummer lijkt goed gemotiveerd en in overeenstemming
met de rechtspraak van de Commissie.

Om deze redenen,
Brengt de Commissie, mits rekening gehouden wordt met bovenver-

melde opmerkingen, een gunstig advies uit.
De secretaris, De voorzitter,
B. Havelange P. Thomas.

ADVIES 33.084/2 VAN DE AFDELING WETGEVING
VAN DE RAAD VAN STATE

De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op
27 februari 2002 door de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht
hem, binnen een termijn van ten hoogste een maand, van advies te
dienen over een ontwerp van koninklijk besluit ″tot regeling van de
toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen
in hoofde van het Vlaams Zorgfonds en tot het gebruik van het
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen
in hoofde van de erkende zorgkassen″, heeft op 10 juni 2002 het
volgende advies gegeven :

Onderzoek van het ontwerp

Aanhef

Eerste lid

In de opsomming van de wetten waarbij artikel 5 wordt gewijzigd,
moet de wet van 31 mei 2001 vervallen.

De wet van 31 mei 2001 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van
natuurlijke personen, is immers nog niet in werking getreden.

Tweede en vierde tot zevende lid

Het ontworpen besluit wordt uitgevaardigd met toepassing van de
artikelen 5, eerste lid, en 8, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals die vermeld
zijn in het eerste lid van de aanhef Die bepalingen vormen de enige
rechtsgrond van de ontworpen regeling.

De overige bepalingen waarnaar in de aanhef wordt verwezen,
worden enkel vermeld om de strekking van de regeling te bepalen door
het wettelijk en regelgevend kader van de ontworpen regeling aan te
geven.

Het zou beter zijn die bepalingen op te nemen in het verslag aan de
Koning. Aangezien in het verslag aan de Koning rechtsregels worden
vermeld die de wettelijke voorwaarden vormen waaronder de Koning
gemachtigd is om op te treden, is het niet noodzakelijk deze in de
aanhef in herinnering te brengen (1).

La Commission souligne dès lors que l’utilisation du numéro
d’identification du Registre national sur la base de cette autorisation est
limitée à l’interaction du Fonds flamand d’Assurance Soins avec les
affiliés à la caisse d’assurance soins et que ledit numéro ne peut pas être
utilisé pour les autres objectifs poursuivis par l’organisme.

L’article 6 prévoit que des personnes qui ont accès aux informations
du Registre national et pourront utiliser le numéro d’identification du
Registre national doivent signer une déclaration dans laquelle elles
s’engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations
obtenues du Registre national.

La liste des membres du personnel désignés, visée à l’article 1er,
alinéa 3, et à l’article 4, alinéa 3, est mise à jour chaque année par le
Fonds flamand d’Assurance Soins. L’article 7 prévoit qu’elle est
transmise à la Commission.

La Commission se réjouit de ces mesures qui garantissent la
protection de la vie privée. Elle souligne toutefois que la mise à la
disposition des listes au siège du Fonds flamand d’Assurance Soins est
suffisante.

Dans le dossier qui lui est soumis, l’utilisation du numéro d’identi-
fication est une conséquence logique de l’autorisation d’accès au
Registre national.

Il apparaı̂t que l’autorisation d’accéder aux informations du Registre
national et d’utiliser le numéro d’identification accordée par le projet
d’arrêté royal est valablement motivée et en conformité avec la
jurisprudence de la Commission.

Par ces motifs,
La Commission émet un avis favorable, sous réserve de la prise en

compte des observations formulées ci-dessus.
Le secrétaire, Le président,
B. Havelange. P. Thomas.

AVIS 33.084/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION
DU CONSEIL D’ETAT

Le Conseil d’Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Ministre de l’Intérieur, le 27 février 2002, d’une demande d’avis, dans
un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d’arrêté royal
″autorisant le « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d’Assurance
Soins) à accéder aux informations du Registre national des personnes
physiques et à en utiliser le numéro d’identification et autorisant les
caisses d’assurance soins agréées à en utiliser le numéro d’identifica-
tion″, a donné le 10 juin 2002 l’avis suivant :

Examen du projet

Préambule

Alinéa 1er

Il y a lieu d’omettre la loi du 31 mai 2001 de l’énumération des lois
modifiant l’article 5.

En effet, la loi du 31 mai 2001 modifiant le Code judiciaire et la loi du
8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
n’est pas encore entrée en vigueur.

Alinéas 2 et 4 à 7

L’arrêté en projet est pris en application des articles 5, alinéa 1er, et 8,
de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, tels que visés à l’alinéa 1er du préambule. Ces dispositions
constituent le seul fondement légal du texte en projet.

Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a
pour unique objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le
cadre légal et réglementaire dans lequel il intervient.

Ces dispositions peuvent utilement figurer dans le rapport au Roi.
Dès lors que le rapport au Roi énonce des règles juridiques qui
constituent les conditions légales d’intervention du Roi, il n’est pas
indispensable de les rappeler dans le préambule (1).
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Mochten deze rechtsregels niettemin in de aanhef worden gehand-
haafd, dan moeten ze ingeleid worden met het woord ″overwegende″
in plaats van met het woord ″gezien″ of de woorden ″gelet op″, op
zodanige wijze dat de hogere regelingen voorafgaan aan de lagere en
gerangschikt naar tijdsorde. Die overwegingen moeten als volgt
worden geredigeerd :

« Overwegende dat de wet (het decreet, het koninklijk besluit, het
besluit van de Vlaamse Regering...) van..., inzonderheid artikel..., van
toepassing is;″.

Derde lid

De overweging behoort als volgt te worden gesteld :

« Overwegende dat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998,
inzonderheid artikel 4, van toepassing is, ».

Vijfde lid

Dit lid moet als volgt worden gesteld :

« Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van
8 juni 2000 houdende organisatie en regeling van het beheer en de
werking van het Vlaams Zorgfonds, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 31 mei 2001 en 19 oktober 2001, van toepassing
is; ».

Tiende en elfde lid

De leden betreffende het advies van de Raad van State moeten
vervangen worden door de twee volgende leden :

« Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de
Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op advies 33.084/2 van de Raad van State, gegeven op
10 juni 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1˚, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State ».

Dispositief

Artikel 7

Aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer dient de lijst te worden toegezonden van de personen aan
wie toegang is verleend tot het Register en die gemachtigd zijn om het
identificatienummer te gebruiken.

Men schrijve dus :

« Art. 7. De lijst van de overeenkomstig de artikelen 1, derde lid, en
4, derde lid, van dit besluit aangewezen personen wordt jaarlijks
opgemaakt, met vermelding van hun hoedanigheid en hun functie, en
wordt met dezelfde regelmaat toegezonden aan de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. »

Aldus worden de eenvormigheid van de verplichtingen die rusten op
alle overheden aan wie toegang is verleend tot het Rijksregister en die
gemachtigd zijn om het identificatienummer te gebruiken en, daarbij
aansluitend, de eenvormigheid van de aan de geregistreerde personen
geboden garanties veiliggesteld. De periodieke toezending van de
lijsten van de gemachtigde personen biedt het voordeel de Commissie
een voorafgaand beeld te geven van de bestuurlijke praktijken die
ontstaan. Het niet-toezenden van de lijsten maakt het de Commissie
mogelijk snel eventuele onregelmatigheden of nalatigheden op te
sporen en dienovereenkomstig op te treden.

Mocht de Regering de procedure willen vereenvoudigen, dan dienen
deze maatregelen tot vereenvoudiging gerechtvaardigd te worden en
uitgebreid te worden tot alle soortgelijke gevallen, wat vooronderstelt
dat alle tot op heden uitgevaardigde besluiten opnieuw onderzocht
worden.

Slotopmerking

In het Verslag aan de Koning hoeven alleen de toegang tot het
Rijksregister en het gebruik van het identificatienummer naar recht
gewettigd worden ten aanzien van de genoemde wetten van 8 augus-
tus 1983 en 8 december 1992, en in het licht van de taken van het
Vlaams Zorgfonds en van de zorgkassen. De bespreking van de
grondwetsvraagstukken die daarin ook aan bod komen, is overbodig;
de uiteenzetting ervan kan dan ook worden geschrapt zonder dat zulks
problemen oplevert voor het genoemde verslag.

Si elles sont néanmoins maintenues dans le préambule, les règles
juridiques en question doivent être mentionnées sous forme de
considérants et non de visas, dans l’ordre décroissant de leur intensité
de force obligatoire et dans l’ordre chronologique. Il convient de rédiger
ces considérants sous la forme suivante :

« Considérant que la loi (le décret, l’arrêté royal, l’arrêté du
Gouvernement flamand...) du..., notamment l’article..., trouve à s’appli-
quer;″.

Alinéa 3

Il convient de corriger le considérant comme suit :

« Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère
personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment l’article
4, trouve à s’appliquer;″.

Alinéa 5

Il convient de corriger cet alinéa comme suit :

« Considérant que l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000
portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du
« Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d’Assurance Soins), modifié
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mai 2001 et
19 octobre 2001, trouve à s’appliquer; ».

Alinéas 10 et 11

Il convient de remplacer les alinéas relatifs à l’avis du Conseil d’Etat
par les deux alinéas suivants :

« Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d’avis
à donner par le Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l’avis 33.084/2 du Conseil d’Etat, donné le 10 juin 2002, en
application de l’article 84, alinéa 1er, 1˚, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat, ».

Dispositif

Article 7

Il y a lieu de transmettre à la Commission de la protection de la vie
privée, la liste des personnes autorisées à accéder au Registre et à
utiliser le numéro d’identification.

Il convient donc d’écrire :

« Art. 7. La liste des personnes désignées conformément aux articles
1er, alinéa 3, et 4, alinéa 3, du présent arrêté, avec mention de leur titre
et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la
même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. ».

Sont ainsi sauvegardées l’uniformité des obligations incombant à
l’ensemble des autorités habilitées à accéder au Registre et à utiliser le
numéro d’identification et, corrélativement, celle des garanties offertes
aux personnes enregistrées. La transmission périodique des listes des
personnes autorisées présente l’avantage d’offrir à la Commission une
première image des pratiques administratives qui se développent. Le
défaut de transmission des listes lui permet de détecter rapidement
d’éventuelles irrégularités ou négligences et d’agir en conséquence.

Si le Gouvernement entendait procéder à un allégement de la
procédure, il convient que ces mesures de simplification soient justifiées
et généralisées à tous les cas similaires, ce qui présupposerait le
réexamen de l’ensemble des arrêtés pris à ce jour.

Observation finale

Le Rapport au Roi n’a qu’à justifier en droit l’accès au Registre
national et l’utilisation du numéro d’identification, au regard des lois
du 8 août 1983 et du 8 décembre 1992, précitées, et compte tenu des
missions du Vlaams Zorgfonds et des caisses d’assurances. Les
questions de droit constitutionnel qui y sont également développées le
sont de façon surabondante, c’est pourquoi leur exposé pourrait être
omis sans inconvénient pour ledit Rapport.
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Taalopmerkingen in verband met de Nederlandse tekst
van het ontwerp

Opschrift
Het opschrift zou beter als volgt gesteld worden :
« Koninklijk besluit waarbij het Vlaams Zorgfonds gemachtigd wordt

de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen te raadplegen en het identificatienummer ervan te gebruiken en
waarbij de erkende zorgkassen gemachtigd worden het bewuste
identificatienummer te gebruiken ».

Aanhef
Negende lid
Men schrijve ″inspecteur van financiën″ met kleine letter. Deze

opmerking geldt ook voor de Franse tekst van het ontwerp.

Artikel 1
In het derde lid, 3˚, schrijve men ″bij name″ i.p.v. ″bij naam″. Deze

opmerking geldt voor heel het ontwerp.

Artikel 2
In het eerste lid schrijve men ″met toepassing van″ in plaats van ″bij

toepassing van″.
Het zou beter zijn de inleidende zin van het tweede lid als volgt te

stellen :
« Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden

beschouwd : ».
In hetzelfde tweede lid schrijve men in 2˚ ″aangewezen″ in plaats van

″aangeduid″.
De kamer was samengesteld uit :
De heer Y. Kreins, kamervoorzitter;
De heer J. Jaumotte en Mevr. M. Baguet, staatsraden;
Mevr. B. Vigneron, griffier.
Het verslag werd uitgebracht door de heer J. Regnier, eerste

auditeur-afdelingshoofd. De nota van het Coördinatiebureau werd
opgesteld en toegelicht door Mevr. G. Martou, adjunct-referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd
nagezien onder toezicht van de heer J. Jaumotte.

De griffier, De voorzitter,
B. Vigneron. Y. Kreins.

Nota

(1) Zie advies 30.675/2 van de Raad van State d.d. 16 mei 2001 over
een ontwerp dat is uitgemond in het koninklijk besluit van 26 septem-
ber 2001 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van
het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de
natuurlijke personen voor de afdeling Pensioenen van de directie van
het Personeel en Sociale Zaken van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen.

2 AUGUSTUS 2002. — Koninklijk besluit waarbij het Vlaams
Zorgfonds gemachtigd wordt de informatiegegevens van het
Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen en het
identificatienummer ervan te gebruiken en waarbij de erkende
zorgkassen gemachtigd worden het bewuste identificatienummer
te gebruiken

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 5,
eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1991 en 30 maart 1995, en
op artikel 8, gewijzigd bij de wet van 15 januari 1990;

Overwegende dat de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, inzonderheid artikel 5, § 1, II, gewijzigd bij
de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993, van
toepassing is;

Overwegende dat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998,
inzonderheid artikel 4, van toepassing is;

Observations linguistiques concernant le texte néerlandais du projet

Intitulé
L’intitulé serait mieux rédigé comme suit :
« Koninklijk besluit waarbij het Vlaams Zorgfonds gemachtigd

wordt de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke
personen te raadplegen en het identificatienummer ervan te gebruiken
en waarbij de erkende zorgkassen gemachtigd worden het bewuste
identificatienummer te gebruiken ».

Préambule
Alinéa 9
On écrira ″inspecteur van financiën″ avec minuscule. La même

observation vaut pour la version française du projet.

Article 1er

A l’alinéa 3, 3˚, on écrira ″bij name″ au lieu de ″bij naam″. Cette
observation vaut pour tout le projet.

Article 2
A l’alinéa 1er, on écrira ″met toepassing van″ au lieu de ″bij

toepassing van″.
La phrase introductive serait mieux rédigée comme suit :

« Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden
beschouwd : ».

Au méme alinéa 2, on écrira au 2˚ ″aangewezen″ au lieu de
″aangeduid″.

La chambre était composée de :
M. Y. Kreins, président de chambre;
M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d’Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Régnier, premier auditeur chef de

section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par
Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, Le président,
B. Vigneron. Y. Kreins.

Note

(1) Voir avis 30.675/2 du Conseil d’Etat, donné le 16 mai 2001, sur un
projet devenu l’arrêté royal du 26 septembre 2001 organisant l’accès aux
informations et l’usage du numéro d’identification du Registre national
des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la
direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale
des Chemins de Fer belges.

2 AOUT 2002. — Arrêté royal autorisant le ″Vlaams Zorgfonds″
(Fonds flamand d’Assurance Soins) à accéder aux informations du
Registre national des personnes physiques et à en utiliser le
numéro d’identification et autorisant les caisses d’assurance soins
agréées à en utiliser le numéro d’identification.

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques, notamment l’article 5, alinéa 1er, modifié par les
lois des 19 juillet 1991 et 30 mars 1995, et l’article 8, modifié par la loi
du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi spéciale de réformes institutionnelles du
8 août 1980, notamment l’article 5, § 1er, II, modifié par les lois spéciales
des 8 août 1988 et 16 juillet 1993, trouve à s’appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel,
modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment l’article 4, trouve
à s’appliquer;
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Overwegende dat het decreet van het Vlaams Parlement van
30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,
inzonderheid de artikelen 11 en 16, gewijzigd bij het decreet van
18 mei 2001, van toepassing is;

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000
houdende organisatie en regeling van het beheer en de werking van het
Vlaams Zorgfonds, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 31 mei 2001 en 19 oktober 2001, van toepassing is;

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000
betreffende de adviesraad bij het Vlaams Zorgfonds, inzonderheid
artikel 2, van toepassing is;

Gelet op het advies nr. 33/2001 van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 27 septem-
ber 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
30 november 2001;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de
Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op advies 33.084/2 van de Raad van State, gegeven op
10 juni 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1˚, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van
Onze Minister van Justitie, en op het advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. — Toegang tot de informatiegegevens

Artikel 1. Aan de openbare instelling Vlaams Zorgfonds wordt
toegang verleend tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste
lid, 1˚, 2˚ (beperkt tot de geboortedatum), 3˚ tot en met 6˚ (beperkt tot
de datum van overlijden), 8˚ en 9˚, en tweede lid, van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen.

De toegang tot de informatiegegevens geldt uitsluitend voor het
vervullen van de taken in verband met de zorgverzekering waarmede
het Vlaams Zorgfonds door het decreet van het Vlaams Parlement van
30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering is
belast.

De toegang tot de informatiegegevens is toegestaan :

1˚ aan de leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds;

2˚ aan de personeelsleden die de onder 1˚ vermelde persoon daartoe
binnen zijn diensten bij name en schriftelijk aanwijst, wegens hun
functies en binnen de perken van hun respectieve bevoegdheden.

Art. 2. De met toepassing van artikel 1, eerste lid, verkregen
informatiegegevens mogen slechts worden gebruikt voor de in arti-
kel 1, tweede lid, vermelde doeleinden. Zij mogen niet worden
meegedeeld aan derden.

Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden
beschouwd :

1˚ de natuurlijke personen waarop die informatiegegevens betrek-
king hebben, alsook hun wettelijke vertegenwoordigers;

2˚ de openbare overheden en de instellingen, aangewezen krachtens
artikel 5 van de voormelde wet van 8 augustus 1983, in het kader van
de betrekkingen die zij voor de in artikel 1, tweede lid, vermelde
doeleinden met het Vlaams Zorgfonds onderhouden;

3˚ de zorgkas, opgericht door het Vlaams Zorgfonds.

Considérant que le décret du 30 mars 1999 du Parlement flamand,
portant organisation de l’assurance soins, notamment les articles 11 et
16, modifiés par le décret du 18 mai 2001, trouve à s’appliquer;

Considérant que l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000
portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du
″Vlaams Zorgfonds″ (Fonds flamand d’Assurance Soins), modifié par
les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mai 2001 et 19 octo-
bre 2001, trouve à s’appliquer;

Considérant que l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000
relatif au conseil consultatif auprès du ″Vlaams Zorgfonds″ (Fonds
flamand d’Assurance Soins), notamment l’article 2, trouve à s’appli-
quer;

Vu l’avis n˚ 33/2001 de la Commission de la protection de la vie
privée, donné le 27 septembre 2001;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d’avis à
donner par le Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l’avis 33.084/2 du Conseil d’Etat, donné le 10 juin 2002, en
application de l’article 84, alinéa 1er, 1˚, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre
Ministre de la Justice, et de l’avis de nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. — Accès aux informations

Article 1er. L’organisme public Fonds flamand d’Assurance Soins
est autorisé à accéder aux informations visées à l’article 3, alinéa 1er, 1˚,
2˚ (limité à la date de naissance), 3˚ à 6˚ (limité à la date de décès) inclus,
8˚ et 9˚, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques.

L’autorisation d’accès aux informations est limitée à l’exécution des
tâches qui émanent de l’assurance soins dont le Fonds flamand
d’Assurance Soins a été chargé par le décret du 30 mars 1999 du
Parlement flamand portant organisation de l’assurance soins.

L’accès aux informations est accordé :

1˚ au fonctionnaire dirigeant du Fonds flamand d’Assurance Soins;

2˚ aux fonctionnaires que la personne visée sous 1˚ désigne nommé-
ment et par écrit à cet effet, en raison de leurs fonctions et dans les
limites de leurs attributions respectives.

Art. 2. Les informations obtenues en application de l’article 1er,
alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu’aux fins fixées à l’article 1er,
alinéa deux. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l’application de
l’alinéa 1er :

1˚ les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informa-
tions, ainsi que leurs représentants légaux;

2˚ les autorités publiques et les organismes, désignés en vertu de
l’article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations
qu’ils entretiennent avec le Fonds flamand d’Assurance Soins pour les
fins visées à l’article 1er, alinéa 2;

3˚ la caisse d’assurance soins, créée par le Fonds flamand d’Assu-
rance Soins.
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HOOFDSTUK II. — Gebruik van het identificatienummer

Art. 3. Aan de onder artikel 1, derde lid, vermelde personeelsleden
van het Vlaams Zorgfonds wordt machtiging verleend om het identi-
ficatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregis-
ter van de natuurlijke personen te gebruiken.

De machtiging tot gebruik van het identificatienummer is beperkt tot
het vervullen van de in artikel 1, tweede lid, vermelde taken.

Art. 4. Aan de zorgkassen die erkend zijn met toepassing van het
decreet van het Vlaams Parlement van 30 maart 1999, gewijzigd bij het
decreet van 18 mei 2001, wordt machtiging verleend om het identifica-
tienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister
van de natuurlijke personen te gebruiken met betrekking tot de
personen die bij hen zijn aangesloten of die bij hen een aanvraag tot
aansluiting of tot tenlasteneming hebben ingediend.

De machtiging tot gebruik van het identificatienummer is beperkt tot
het vervullen van de taken in verband met de zorgverzekering
waarmede de zorgkassen door het decreet van het Vlaams Parlement
van 30 maart 1999 zijn belast.

De machtiging wordt verleend :

1˚ aan de personen die belast zijn met de effectieve leiding van de
zorgkas;

2˚ aan de personeelsleden van de zorgkas, die de onder de 1˚
vermelde personen gezamenlijk bij name en schriftelijk aanwijzen
wegens hun functies en binnen de perken van hun respectieve
bevoegdheden.

Art. 5. Voor interne doeleinden mag het identificatienummer uitslui-
tend gebruikt worden als identificatiemiddel in de dossiers, bestanden
en repertoria die door het Vlaams Zorgfonds en de erkende zorgkassen
worden bijgehouden, voor het vervullen van de respectievelijk in
artikel 1, tweede lid, en artikel 4, tweede lid, vermelde taken.

Bij extern gebruik mag het identificatienummer door het Vlaams
Zorgfonds en de erkende zorgkassen enkel worden gebruikt in de
betrekkingen die voor het vervullen van de respectievelijk in artike-
len 1, tweede lid, en 4, tweede lid, vermelde taken noodzakelijk zijn :

1˚ met de houder van het nummer of zijn wettelijke vertegenwoor-
diger;

2˚ met de openbare overheden en instellingen die ingevolge artikel 8
van de wet van 8 augustus 1983 zelf machtiging hebben verkregen om
het nummer te gebruiken en die optreden tot uitoefening van hun
wettelijke en reglementaire bevoegdheden;

3˚ tussen het Vlaams Zorgfonds en de erkende zorgkassen.

HOOFDSTUK III. — Slotbepalingen

Art. 6. De personeelsleden bedoeld in artikel 1, derde lid, en arti-
kel 4, derde lid, ondertekenen een verklaring waarin zij zich ertoe
verbinden de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de uit het
Rijksregister verkregen informatie te eerbiedigen.

Art. 7. De lijst van de overeenkomstig de artikelen 1, derde lid, en 4,
derde lid, van dit besluit aangewezen personen wordt jaarlijks
opgemaakt, met vermelding van hun hoedanigheid en hun functie, en
wordt met dezelfde regelmaat toegezonden aan de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Art. 8. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister
van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Punat, 2 augustus 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

CHAPITRE II. — Utilisation du numéro d’identification

Art. 3. Les fonctionnaires du Fonds flamand d’Assurance Soins
visés à l’article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro
d’identification des personnes inscrites au Registre national des
personnes physiques.

L’autorisation d’utilisation du numéro d’identification est limitée à
l’exécution des tâches visées à l’article 1er, alinéa 2.

Art. 4. Les caisses d’assurance soins agréées en application du
décret du Parlement flamand du 30 mars 1999, modifié par le décret du
18 mai 2001, sont autorisées à utiliser le numéro d’identification des
personnes inscrites au Registre national des personnes physiques relatif
aux personnes inscrites auprès de ces caisses ou pour les personnes qui
ont introduit auprès d’elles une demande d’affiliation ou de prise en
charge.

L’autorisation d’utilisation du numéro d’identification est limitée à
l’exécution des tâches relatives à l’assurance soins dont sont chargées
les caisses d’assurance soins par le décret du Parlement flamand du
30 mars 1999.

L’autorisation est accordée :

1˚ aux personnes chargées de la direction effective de la caisse
d’assurance soins;

2˚ aux fonctionnaires de la caisse d’assurance soins que les personnes
visées sous 1˚ désignent conjointement, de manière nominative et par
écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs
attributions.

Art. 5. Le numéro d’identification ne peut être utilisé à des fins de
gestion interne que comme moyen d’identification dans les dossiers,
fichiers et répertoires qui sont tenus par le Fonds flamand d’Assurance
Soins et par les caisses d’assurance soins agréées dans l’accomplisse-
ment des tâches visées respectivement à l’article 1er, alinéa 2 et à
l’article 4, alinéa 2.

En cas d’usage externe, le numéro d’identification ne peut être utilisé
par le Fonds flamand d’Assurance Soins et les caisses d’assurance soins
agréées que dans les relations nécessaires à l’accomplissement des
tâches visées aux articles 1er, alinéa 2, et 4, alinéa 2 :

1˚ avec le titulaire du numéro d’identification ou son représentant
légal;

2˚ avec les autorités publiques et organismes qui, conformément à
l’article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l’autorisation
d’utiliser le numéro d’identification et qui agissent dans l’exercice de
leurs compétences légales et réglementaires;

3˚ entre le Fonds flamand d’Assurance Soins et les caisses d’assu-
rance soins agréées.

CHAPITRE III. — Dispositions finales

Art. 6. Les membres du personnel, visés à l’article 1er, alinéa 3, et à
l’article 4, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle
ils s’engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des
informations du Registre national.

Art. 7. La liste des personnes désignées conformément aux arti-
cles 1er, alinéa 3, et 4, alinéa 3, du présent arrêté, avec mention de leur
titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant
la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 8. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
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