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Advies nr. 02/2022 van 21 januari 2022 

 

 

 

 

Betreft: Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het 

koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de 

rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door 

een algemeen geneeskundige (CO-A-2021-264) 

 

 

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”), aanwezig 

mevrouw Marie-Hélène Descamps en heren Yves-Alexandre de Montjoye, en Bart Preneel; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (hierna “AVG”); 

 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG”); 

 

Gelet op het verzoek om advies van de heer Frank Vandenbroucke, Vice-eerste minister en minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid, (hierna: de aanvrager) ontvangen op 08/12/2021;  

 

brengt op 21 januari 2022 het volgend advies uit: 
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I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. De Aanvrager verzocht op 08/12/2021 het advies van de Autoriteit met betrekking tot een ontwerp 

van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot 

uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van 

de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een 

algemeen geneeskundige (hierna: het ontwerp). 

 

2. Het voormelde koninklijk besluit van 26 november 2006 omschrijft de prestaties van specialisten-

geneesheren die in aanmerking komen voor een vermindering van het remgeld in hoofde van 

patiënten nadat zij door een erkende huisarts werden doorverwezen (naar de desbetreffende 

specialist-geneesheer). In eerste instantie beoogt het ontwerp deze lijst met in aanmerking 

komende prestaties uit te breiden (artikel 1 van het ontwerp). Deze uitbreiding gaat als zodanig 

niet gepaard met enige verwerking van persoonsgegevens. 

 

3. Daarnaast beoogt het ontwerp te voorzien dat het systeem van het verminderd persoonlijk aandeel 

(remgeld) ook kan worden toegepast wanneer de specialist-geneesheer gebruik maakt van de 

derdebetalersregeling1 overeenkomstig artikel 53 van de wet betreffende de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna: de 

gecoördineerde wet van 14 juli 1994). 

 

4. Tot slot vult het ontwerp het koninklijk besluit van 26 november 2006 aan met de situatie waarin 

de geneesheer-specialist, of de doorverwijzende arts gebruikt maakt van eAttest2 of eFact3 (in 

plaats van een papieren getuigschrift en doorverwijzingsattest). 

 

II. ONDERZOEK TEN GRONDE 

 

5. Artikel 2 van het ontwerp wijzigt artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 november 2006 als 

volgt: “De algemeen geneeskundige die een rechthebbende die recht heeft op een vermindering 

van het persoonlijk aandeel overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 

tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbende of van de tegemoetkoming van 

 
1 De derdebetalersregeling houdt in dat een zorgverlener de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering (verzekering 
voor geneeskundige verzorging) rechtstreeks aanrekent aan het ziekenfonds van de patiënt. De patiënt betaalt enkel zijn 
persoonlijke tussenkomst (remgeld en eventueel ereloonsupplement).  

2 De dienst eAttest is een onderdeel van het platform MyCareNet en voorziet in de mogelijkheid voor artsen en tandartsen om 
hun getuigschriften voor verstrekte hulp elektronisch door te sturen naar het ziekenfonds van de patiënt in het kader van 
contante betaling.  

3 De dienst eFact is een onderdeel van het platform MyCareNet voor artsen en tandartsen voor het invoeren van facturaties in 
de derdebetalersregeling. 
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de verzekering van geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vestrekkingen of 

overeenkomstig artikel 37bis, § 1bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, verwijst naar een 

geneesheer-specialist zoals vermeld in het document dat als bijlage bij het besluit gevoegd 

(hierna: verwijsdocument), en die één van de verstrekkingen vermeld in artikel 1 mag aanrekenen, 

gebruikt daartoe het verwijsdocument. 

De algemeen geneeskundige deelt de naam van het specialisme mee aan de rechthebbende. 

De geneesheer-specialist is er toe gehouden het verwijsdocument mee te geven met de 

rechthebbende, behalve als hij voor de aanrekening van de raadpleging toepassing 

maakt van de gegevensoverdracht via een elektronisch netwerk in het kader van 

eAttest (buiten derdebetalersregeling) of eFact (derdebetalersregeling) of als hij de 

raadpleging aanrekent door toepassing te maken van de derdebetalersregeling zonder 

gebruik te maken van het voormelde elektronisch netwerk.” 

 

6. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 november 2006 wordt als volgt gewijzigd: “Het 

verminderd persoonlijk aandeel is verschuldigd op voorwaarde dat het getuigschrift voor 

verstrekte hulp opgemaakt door de desbetreffende geneesheer-specialist aan de 

verzekeringsinstelling voor terugbetaling wordt aangeboden samen met het verwijsdocument 

bedoeld in artikel 2. 

Onverminderd van het eerste lid, als de arts-specialist voor de aanrekening van de raadpleging 

toepassing maakt van de gegevensoverdracht via een elektronisch netwerk in het kader van 

eAttest (buiten derdebetalersregeling) of eFact (derdebetalersregeling), bewaart hij het 

verwijsdocument in het dossier van de rechthebbende en maakt hij de voor de toepassing van dit 

besluit vereiste gegevens over aan de verzekeringsinstelling via het voormelde elektronisch 

netwerk.” 

 

7. Zoals hierboven reeds toegelicht kadert het onderhavige ontwerp binnen het stelsel van het 

(verminderd) persoonlijk aandeel overeenkomstig de artikelen 36 en 37bis van de gecoördineerde 

wet van 14 juli 1994, uitgevoerd door het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling 

van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen en koninklijk besluit van 26 november 2006, met het 

oogmerk de vermindering van het persoonlijk aandeel van toepassing te maken ongeacht of er 

sprake is van een derdebetalersregeling en ongeacht of de arts gebruikt maakt van eAttest of 

eFact, dan wel het getuigschrift en het verwijsdocument op een papieren drager verstrekt, zodanig 

dat de gelijke behandeling van alle patiënten gewaarborgd wordt.  

 

8. Ter zake stelt de Autoriteit vast dat de bepalingen van het ontwerp de verwerking van 

persoonsgegevens in het kader van de vermindering van het persoonlijk aandeel of de 
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gegevensoverdracht via eAttest of eFact niet inhoudelijk wijzigingen. Het betreft de vaststelling 

van technische modaliteiten. 

 

9. De bijkomende, door het ontwerp geïntroduceerde gegevensstroom vindt plaats via de bestaande 

elektronische infrastructuur die reeds reglementair omkaderd is (o.a. de gecoördineerde wet van 

14 juli 1994 en haar uitvoeringsbesluiten en de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle 

praktijkvoering in de gezondheidszorg). In de gegeven omstandigheden is de Autoriteit van 

oordeel dat het ontwerp geen aanleiding geeft tot bijzondere opmerkingen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens. 

 

 

 

 

OM DEZE REDENEN, 

de Autoriteit, 

 

formuleert geen opmerkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

 

 

 

 

Voor het Kenniscentrum,  

(get.) Rita Van Nuffelen - Verantwoordelijke a.i. van het Kenniscentrum  

 

   . .


