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

 

 

 

SCSZG/17/115 

 

 

BERAADSLAGING NR. 17/051 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR HET NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 

MUTUALITEITEN (NVSM) AAN EEN ERFGENAAM VAN EEN OVERLEDEN LID 

VOOR DE VEREFFENING EN DE VERDELING VAN DE NALATENSCHAP 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De dochter/erfgename van een overleden lid van het Nationaal Verbond van Socialistische 

Mutualiteiten verzoekt dit laatste om aan haar persoonsgegevens over de betrokkene mee te 

delen, met het oog op het ontvangen van de prestaties van de hospitalisatieverzekering en het 

regelen van de nalatenschap. 

 

2. De vraag heeft betrekking op de facturen, getuigschriften van verstrekte zorgen en kwitanties 

van terugbetalingen van verstrekte zorgen, van 1 januari 2017 tot het ogenblik van het sluiten 

van het dossier (met inbegrip van de toekomstige documenten over nog te betalen 

verstrekkingen). De betrokkene is in maart 2017 in het ziekenhuis opgenomen en is in april 

2017 overleden. 

 

3. De overledene beschikte over een hospitalisatieverzekering bij een private verzekeraar en de 

gevraagde inlichtingen blijken noodzakelijk ter vervollediging van het dossier van deze 
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laatste. De dochter/erfgename moet de inlichtingen over haar overleden moeder/erflater 

voorleggen aan de private verzekeraar om diens tussenkomst te kunnen bekomen (de 

prestaties zijn daarbij bestemd voor de nalatenschap). Verder zouden de persoonsgegevens 

meer algemeen worden aangewend ter afhandeling van de nalatenschap. 

 

4. Bij diverse beraadslagingen werd de voormalige Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid 

al door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om 

persoonsgegevens mee te delen voor familiale aangelegenheden. Ook het Rijksinstituut voor 

de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen werd al gemachtigd om voor dergelijke 

doeleinden persoonsgegevens mee te delen. Bij beraadslaging nr. 12/55 van 3 juli 2012 heeft 

het sectoraal comité ook de Landsbond van Liberale Mutualiteiten gemachtigd om 

persoonsgegevens van een overleden lid mee te delen aan een erfgenaam met het oog op de 

vereffening en de verdeling van de nalatenschap van de aflijvige. Ten slotte kan worden 

verwezen naar beraadslaging nr. 17/18 van 7 maart 2017 waarbij het Nationaal Verbond van 

Socialistische Mutualiteiten werd gemachtigd om gelijkaardige persoonsgegevens mee te 

delen aan de dochter/erfgename van een overleden lid, uitsluitend voor de vereffening en de 

verdeling van de nalatenschap van laatstgenoemde en de afhandeling van haar 

hospitalisatieverzekering. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die, ingevolge artikel 15, § 1, van de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 

6. Artikel 2, eerste lid, 7°, van de wet van 15 januari 1990 definieert “sociale gegevens van 

persoonlijke aard die de gezondheid betreffen” als alle sociale gegevens van persoonlijke 

aard waaruit informatie kan worden afgeleid omtrent de vroegere, huidige of toekomstige 

fysieke of psychische gezondheidstoestand van de natuurlijke persoon die is of kan worden 

geïdentificeerd, met uitzondering van de louter administratieve of boekhoudkundige 

gegevens betreffende de geneeskundige behandeling of verzorging. De gevraagde 

persoonsgegevens kunnen worden beschouwd als dergelijke louter administratieve of 

boekhoudkundige gegevens en zijn dus geen persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, 

hetgeen de bevoegdheid van de afdeling sociale zekerheid met zich brengt en die van de 

afdeling gezondheid uitsluit. 

 

7. Er lijken geen bezwaren te bestaan tegen de mededeling van de gevraagde persoonsgegevens 

door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten aan de dochter/erfgename van 

de betrokkene. Die blijken noodzakelijk om de hospitalisatieverzekering van de overledene 

af te handelen en de nalatenschap te regelen. 

 

8. De persoonsgegevens mogen vanzelfsprekend enkel betrekking hebben op de erflater. Voor 

zover bepaalde beschikbare persoonsgegevens over deze persoon ook inlichtingen zouden 

bevatten over andere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, moet het 
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Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten het nodige doen opdat deze inlichtingen 

zouden worden verwijderd uit de mee te delen persoonsgegevens. 

 

9. Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten moet zich vóór de mededeling van 

de persoonsgegevens afdoende vergewissen van de identiteit en de hoedanigheid van de 

aanvrager. 

 

10. Ten slotte moet de verwerking van de persoonsgegevens geschieden met eerbiediging van de 

wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten 

en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 

 

het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten om de gevraagde persoonsgegevens mee 

te delen aan de dochter/erfgename van het betrokken overleden lid, uitsluitend met het oog op de 

vereffening en de verdeling van de nalatenschap van laatstgenoemde en de afhandeling van haar 

hospitalisatieverzekering. 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


