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Omgaan met gezondheidsgegevens: regelgevend kader
Op deze website vindt u verwijzingen naar de wettelijke en reglementaire verplichtingen die u moet
naleven bij de verwerking van gezondheidsgegevens:
•

•

Website van de Orde der artsen
http://www.ordomedic.be/nl/home/
Art. 61. Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen- Medische informatie

De door de verzekerde gekozen arts kan de verzekerde die erom verzoekt de geneeskundige
verklaringen afleveren die voor het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst nodig zijn. Deze
verklaringen beperken zich tot een beschrijving van de huidige gezondheidstoestand.
Deze verklaringen mogen uitsluitend aan de adviserende arts van de verzekeraar worden bezorgd. Deze
mag de verzekeraar geen informatie geven die niet-pertinent is gezien het risico waarvoor de
verklaringen werden opgemaakt of betreffende andere personen dan de verzekerde. Het medisch
onderzoek, noodzakelijk voor het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst, kan slechts steunen op
de voorgeschiedenis van de huidige gezondheidstoestand van de kandidaat- verzekerde en niet op
technieken van genetisch onderzoek die dienen om de toekomstige gezondheidstoestand te bepalen.
Mits de verzekeraar aantoont de voorafgaande toestemming van de verzekerde te bezitten, geeft de
arts van de verzekerde aan de adviserende arts van de verzekeraar een verklaring af over de
doodsoorzaak.
Wanneer er geen risico meer bestaat voor de verzekeraar, bezorgt de adviserende arts de
geneeskundige verklaringen, op hun verzoek, terug aan de verzekerde of, in geval van overlijden, aan
zijn rechthebbenden.
•

Privacywet van 8 december 1992
https://www.privacycommission.be/node/3788

•

Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens (uittreksel)
HOOFDSTUK III. — Voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in de artikelen 6
tot 8 van de wet (o.a. gezondheidsgegevens)
Art. 25. Bij de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in de artikelen 6 tot 8 van de wet moet de
verantwoordelijke voor de verwerking bovendien de volgende maatregelen nemen:
1° hij of, in voorkomend geval, de verwerker moet de categorieën van personen die de
persoonsgegevens kunnen raadplegen, aanwijzen waarbij hun hoedanigheid ten opzichte van de
verwerking van de betrokken gegevens nauwkeurig moet worden omschreven;
2° hij of, in voorkomend geval, de verwerker moet de lijst van de aldus aangewezen categorieën van
personen ter beschikking houden van de Commissie;
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3° hij moet ervoor zorgen dat de aangewezen personen door een wettelijke of statutaire verplichting, of
door een evenwaardige contractuele bepaling ertoe gehouden zijn het vertrouwelijk karakter van de
betrokken gegevens in acht te nemen;
4° hij moet in de kennisgeving die krachtens artikel 9 van de wet aan de betrokken persoon moet
worden gedaan of in de aangifte bedoeld in artikel 17, § 1, van de wet melding maken van de wet of
verordening op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in de artikelen 6 tot 8 van
de wet is toegestaan.
Art. 26. Indien de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de wet
uitsluitend is toegestaan op grond van de schriftelijke toestemming van de betrokken persoon, moet de
verantwoordelijke voor de verwerking hem, naast de gegevens overeenkomstig artikel 9 van de wet,
vooraf de redenen van die verwerking mededelen, alsmede de lijst van de categorieën van personen die
toegang hebben tot de persoonsgegevens.
Art. 27. Indien de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de wet
uitsluitend is toegestaan op grond van de schriftelijke toestemming van de betrokken persoon, is die
verwerking verboden indien de verantwoordelijke voor de verwerking de huidige of potentiële werkgever
van betrokkene is of indien de betrokken persoon zich ten aanzien van de verantwoordelijke voor de
verwerking in een afhankelijke positie bevindt, wat hem belet vrij zijn toestemming te verlenen. Dit
verbod wordt opgeheven wanneer de verwerking erop gericht is de betrokken persoon een voordeel te
verstrekken.
•

Bescherming van persoonsgegevens in België – juridische nota van de
Privacycommissie
https://www.privacycommission.be/node/3923

•

Beveiliging van persoonsgegevens – Nota van de Privacycommissie
https://www.privacycommission.be/node/3938

•

Referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van
persoonsgegevens – Nota van de Privacycommissie
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/referentiemaatregele
n_voor_de_beveiliging_van_elke_verwerking_van_persoonsgegevens_0.pdf

•

De rechten van de patiënt
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voorjezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/rechten-van-de
(met o.a. de geldende wetgeving en bijkomende toelichting)

•

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar Assuralia-brochure
2012:
https://www.abcverzekering.be/sites/default/files/document_files/121116_nl_brochuremedisch
egegevens.pdf
en lijst met medische standaardvragen die de verzekeringsonderneming aan kandidaatverzekerden stelt, Voorbeeldvragen 2012:
https://www.abcverzekering.be/content/lijst-met-medische-standaardvragen-die-deverzekeringsonderneming-aan-kandidaat-verzekerden

•

Website RIZIV-Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
http://www.riziv.fgov.be/homenl.htm
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