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Mevr. VERVOTTE Inge 
Vl. minister Welzijn,Volksgezondheid & Gezin 

 
Koolstraat  35 
 
1000  BRUSSEL 

 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de Minister, 
 
Op 12 januari 2005 heeft u de Raad om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet houdende 
wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.  
 
De raad onderschrijft de bekommernis van de voorgestelde aanpassing om de toegankelijkheid van het 
stelsel van de zorgverzekering maximaal te vrijwaren. 
 
Een eerste voorwaarde hiertoe is dat iedereen die ertoe gehouden is zich aan te sluiten bij een zorgkas 
deze verplichting ook nakomt. Diegenen die de aansluitingsplicht verzuimen dienen volgens de geldende 
procedures op een sluitende wijze ambtshalve aangesloten te worden bij de Vlaamse zorgkas. De nodige 
inspanningen (ondermeer informaticatoepassingen) moeten worden geleverd opdat een sluitend 
controlemechanisme kan worden tot stand gebracht dat permanent screent naar personen die niet of niet op 
correcte wijze (ondermeer dubbele aansluitingen) zijn aangesloten bij de regeling van de Vlaamse 
zorgverzekering. 
 
Een tweede voorwaarde bestaat erin dat de leden de verschuldigde bijdragen tijdig betalen. Immers, de 
sanctie op het verzuim van vermelde verplichting - met name een opschorting van de uitvoering van de 
tenlastenemingen met vier maanden voor elk jaar dat een aangeslotene in gebreke bleef - kan ingrijpende 
gevolgen hebben op het ogenblik dat zorgbehoevendheid zich voordoet.   
Inzonderheid voor de financieel mindervermogenden, die bovendien vaak minder vertrouwd zijn met 
administratieve plichtplegingen en bijgevolg niet per definitie te kwader trouw handelen, kan de opgelopen 
schorsing of wachttijd bijzonder zwaar doorwegen. De gederfde tegemoetkoming kan immers vlug oplopen 
tot een niet onaanzienlijke fractie van het jaarbudget van betrokkenen. 
 
Op dit vlak biedt het voorontwerp van decreet aangeslotenen die hebben nagelaten de verschuldigde 
bijdragen geheel of gedeeltelijk te betalen, of wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, personen die 
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hebben nagelaten zich aan te sluiten, vooralsnog de kans zich zonder verdere sanctie correct aan te sluiten 
bij het stelsel. Dit betekent in hoofde van de betrokkene dat alle openstaande bijdragen aan het stelsel 
worden vereffend. 
 
 
 
 
 
 
De raad meent dat de geboden regularisatiemogelijkheid hoe dan ook zal dienen geflankeerd te worden met 
belangrijke sensibiliseringsacties zodanig dat personen die tot nu toe betalingsachterstand noteerden zich 
ook effectief in regel stellen. Van zodra de regularisatiemogelijkheid van toepassing wordt, pleit de raad 
voor een geconcentreerde intense sensibilisering zodanig dat de regularisatieperiode kan worden 
afgesloten op 31 december 2005 in plaats van 31 december 2006 zoals voorzien in het voorontwerp van 
decreet. De momentele positionering van het dossier op het tijdspad van realisatie ondersteunt de inkorting 
van de regularisatieperiode met waarborg van nodige tijdsruimte voor sensibilisering. 
 
Wat de aanpassing van de sanctieregeling betreft kan de raad zich aansluiten bij de invoering van een 
administratieve geldboete waarvan aangenomen wordt dat deze een meer doeltreffende maatregel zal 
vormen tot naleving van de bijdrageplicht dan de huidige regeling. 
 
Ondanks allerlei initiatieven op het vlak van sensibilisering voor aansluiting kunnen ook in de periode na 
afloop van de regularisatieperiode zich steeds specifieke behartenswaardige gevallen voordoen waarvoor 
naast kwijtschelding van de administratieve geldboete bij wanbetaling ook andere maatregelen kunnen zijn 
aangewezen opdat betrokkenen niet door de mazen van het zorgverzekeringsnet zouden vallen. De raad 
vraagt dat de overheid blijvende aandacht en inspanningen aan deze specifieke doelgroep zou besteden.  
 
Onverkort gemaakte bemerkingen meent de raad dat de koppeling van beide hoofdelementen in het 
voorontwerp van decreet, zijnde de éénmalige regularisatiemogelijkheid en een aangepaste sanctieregeling, 
kan bijdragen tot een grotere doelmatigheid van het stelsel 
 
Ik hoop, Mevrouw de Minister, u hiermee van dienst te zijn geweest, 
 
 
 
 

Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans 
administrateur-generaal 
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