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Advies nr. 84/2022 van 13 mei 2022

Betreft: Advies m.b.t. de artikelen X tot en met X+7 van een voorontwerp van wet

houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (CO-A-2022-099)

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-eersteminister en minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ontvangen op 23/03/2022;
Brengt op 13 mei 2022 het volgend advies uit:

.
.
.
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I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1.

Er wordt advies gevraagd m.b.t. de artikelen X tot en met X+7 van een voorontwerp van wet

houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
2.

Deze artikelen strekken ertoe om de verzekeringsinstellingen te verplichten om ervoor te

zorgen dat gedetineerden en geplaatste geïnterneerden die ten laste zijn van de FOD Justitie, in orde
zijn op vlak van verzekerbaarheid en hun geneeskundige verzorging wordt ten laste genomen door de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze regeling zal residuair zijn
en slechts toegepast kunnen worden als de betrokken persoon niet volgens de klassieke regels van
de verzekering voor geneeskundige verzorging kan worden in orde gebracht op vlak van
verzekerbaarheid.
II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
Artikel X+1
3.

Dit artikel past artikel 32 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna "de gecoördineerde wet") aan.
Dit artikel 32 somt op wie de rechthebbenden zijn op geneeskundige verstrekkingen zoals omschreven
in de gecoördineerde wet en dit onder de voorwaarden zoals bepaald in deze wet.
4.

Door de wijziging wordt de lijst van rechthebbenden (= de doelgroep) uitgebreid.

Eenvoudig gezegd: voortaan genieten ook gedetineerden en geïnterneerden, die niet als
rechthebbenden kunnen gekwalificeerd worden op basis van artikel 32, eerste lid, 1° tot 23°, van de
gecoördineerde wet van de verzekering voor geneeskundige verstrekkingen. De Autoriteit neemt akte
van de uitbreiding van deze doelgroep. De gegevens van deze “nieuwe” rechthebbenden zullen
verwerkt worden overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op de verwerking van de
gegevens van de andere rechthebbenden. Deze bepalingen vallen buiten de scope van deze
adviesaanvraag.
Artikel X+2
5.

Dit artikel past artikel 37 van de gecoördineerde wet aan. Dit artikel 37 regelt de

verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verstrekkingen m.b.t. zowel de preventieve als de
curatieve verzorging.
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6.

Door de wijziging wordt een paragraaf 24 aan artikel 37 van de gecoördineerde wet

toegevoegd. Deze paragraaf bepaalt dat een gedetineerde of geïnterneerde geen persoonlijk aandeel
voor geneeskundige verstrekkingen verschuldigd is en dat evenmin supplementen mogen
aangerekend worden wanneer zij in een eenpersoonskamer in een ziekenhuis verblijven vermits zij
voldoen aan het bepaalde van artikel 97, § 2, a) van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en

andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008. De Autoriteit neemt hier akte van.
Bijkomend
7.

In het adviesaanvraagformulier wordt m.b.t. een aantal elementen van de verwerking

verwezen naar het koninklijk besluit van 27 januari 2021 tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet

van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van
het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht
van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft:
1° de doeleinden: artikel 2, § 1, 2° (de correcte toepassing en de controle op de naleving van de
reglementering inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkerings- en
moederschapsverzekering);
2° de verwerkingsverantwoordelijke: artikel 4 in combinatie met artikel 2, § 1, 2°
(het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits- verzekering en de verzekeringsinstellingen in
de verplichte ziekteverzekering);
3° de verwerkte persoonsgegevens: artikel 3;
4° de bewaartermijn: artikel 5. De Autoriteit stelt vast dat dit artikel artikel 5.1.e) AVG
parafraseert en geen juridische meerwaarde heeft. De bewaartermijn moet worden bepaald
in functie van de bepalingen van de gecoördineerde wet die door dit voorontwerp wordt
gewijzigd. De steller van het voorontwerp moet dus nagaan of de gecoördineerde wet de
bewaartermijn op een transparante wijze regelt. Indien dat niet het geval is moet het
voorontwerp op dit punt worden vervolledigd.
8.

Verder vermeldt het adviesaanvraagformulier dat de gegevens niet voor derden toegankelijk

zijn. De Autoriteit neemt hier akte van.
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OM DEZE REDENEN
de Autoriteit,
is van oordeel dat voor zover de bewaartermijn niet door de gecoördineerde wet geregeld is, het
voorontwerp op dit punt moet worden vervolledigd (zie punt 4° van randnummer 7).

Voor het Kenniscentrum,
(get.) Jean-Michel Serna - Verantwoordelijke a.i. van het Kenniscentrum

