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BERAADSLAGING NR.  02/84 VAN 16 JULI 2002 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR EEN VERZEKERINGS-
INSTELLING AAN EEN ONDERAANNEMER  
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van Euromut Onafhankelijk Ziekenfonds van 2 juli 2002; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 10 juli 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 

 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
De verzekeringsinstelling Euromut Onafhankelijk Ziekenfonds maakt aan haar leden die 
dat wensen per kwartaal een overzicht over van al de gezondheidszorgen die ze tijdens dat 
kwartaal hebben genoten. Ze wenst echter het drukken en het versturen van deze 
overzichten voortaan toe te vertrouwen aan drukkerij NV Speos. Dit impliceert een 
mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door eerstgenoemde aan 
laatstgenoemde. 
 
Euromut Onafhankelijk Ziekenfonds wenst door het Toezichtscomité gemachtigd te 
worden om per betrokkene volgende sociale gegevens van persoonlijke aard aan drukkerij 
NV Speos mee te delen, met het oog op het drukken en het versturen van overzichten van 
genoten gezondheidszorgen : de naam en het adres van de gerechtigde, de naam van de 
rechthebbende, de betrokken verzekering, de datum van de verstrekte prestaties, de naam 
van de verstrekker, de RIZIV-nomenclatuurcode, de benaming van de verstrekking, de 
bedragen van de terugbetaling, het persoonlijk aandeel, de datum van de betaling en de 
referentie. 
 
 

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Krachtens artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid vereist elke mededeling van sociale 
gegevens van persoonlijke aard een voorafgaande machtiging van het Toezichtscomité. 
Artikel 2, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de 
mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale 
zekerheid bepaalt evenwel dat een dergelijke machtiging niet vereist is voor mededelingen 
tussen een instelling van sociale zekerheid en haar onderaannemer. 
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De mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de verzekeringsinstelling 
Euromut Onafhankelijk Ziekenfonds aan de drukkerij NV Speos met het oog op het 
drukken en het versturen van overzichten van genoten gezondheidszorgen is derhalve niet 
onderworpen aan een voorafgaande machtiging van het Toezichtscomité. 
 
Zowel Euromut Onafhankelijk Ziekenfonds als de drukkerij NV Speos worden er wel op 
gewezen dat ze bij de verwerking van sociale gegevens van persoonlijke aard steeds 
dienen in te staan voor het naleven van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, haar uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001, de hogervermelde wet 
van 15 januari 1990 en elke andere wet of reglementair besluit strekkende tot bescherming 
van de integriteit van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen.  
 
Meer in het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op artikel 16, § 1, van de wet van 8 
december 1992, dat de relatie tussen de opdrachtgever (“verantwoordelijke voor de 
verwerking”) en de onderaannemer (“verwerker”) regelt : 
 
“Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan een verwerker, moet de verantwoordelijke 
voor de verwerking […] : 

 
1°  een verwerker kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en 

organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten 
verwerking; 

 
2°  toezien op de naleving van die maatregelen, met name door ze vast te leggen in 

contractuele bepalingen; 
 
3°  de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de 

verwerking vaststellen in de overeenkomst; 
 
4°  met de verwerker overeenkomen dat de verwerker slechts handelt in opdracht van de 

verantwoordelijke voor de verwerking en dat de verwerker is gebonden door dezelfde 
verplichtingen als deze die waartoe de verantwoordelijke […] is gehouden; 

 
5°  in een geschrift of op een elektronische drager de elementen van de overeenkomst 

met betrekking tot de bescherming van de gegevens en de eisen met betrekking tot de 
maatregelen […] vaststellen.” 
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3. BESLUIT 
 
De mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de verzekeringsinstelling 
Euromut Onafhankelijk Ziekenfonds aan de drukkerij NV Speos met het oog op het drukken en 
het versturen van overzichten van genoten gezondheidszorgen is niet onderworpen aan een 
voorafgaande machtiging van het Toezichtscomité. 
 
 
 
 F.   Ringelheim 
 Voorzitter 


