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Informatieveiligheidscomité 

Verenigde Kamers 

(sociale zekerheid en gezondheid/federale overheid) 

 
 

IVC/VK/20/124 

 

 

BERAADSLAGING NR. 20/066 VAN 7 APRIL 2020 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING DOOR HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN 

INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) AAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST FINANCIËN (FOD FINANCIËN) VAN 

PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE DE BESTELLING DOOR DE 

ZORGVERLENERS VAN GETUIGSCHRIFTEN VOOR VERSTREKTE HULP 

EN/OF OVEREENSTEMMINGSSTROKEN EN TOT MACHTIGING VAN DE 

ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN DE GEGEVENS BEDOELD IN ARTIKEL 

53, § 4, VAN DE WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR 

GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN, GECOÖRDINEERD OP 14 

JULI 1994 
 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; 

 

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

in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 

april 2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 97 en artikel 

98; 

 

Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Financiën (FOD Financiën); 

 

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

 

Gelet op het verslag van mevrouw Mireille Salmon en de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De federale overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) wenst de gegevens betreffende 

de bestelling van getuigschriften voor verstrekte hulp en/of overeenstemmingsstroken 

door de zorgverleners te krijgen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Deze beraadslaging heeft tot doel om de mededeling 

van de gegevens bedoeld in artikel 53, § 4, van de wet betreffende de verplichte 
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verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 

1994, door het RIZIV aan de FOD Financiën niet alleen op papier maar ook via 

elektronische weg mogelijk te maken. 

 

2. In het verleden liet de beraadslaging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 

en van de Gezondheid nr. 96/65 van 10 september 1996, gecoördineerd op 10 augustus 

1999, gewijzigd op 5 juni 2007 en 7 juli 2015, betreffende een aanbeveling van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) voor het mededelen van sociale gegevens 

van persoonlijke aard aan bepaalde privé-mandatarissen en openbare besturen buiten het 

netwerk van de sociale zekerheid die deze gegevens nodig hebben in het kader van hun 

wettelijk opgedragen taken, enkel een mededeling van deze gegevens op papier toe. Deze 

beraadslaging heeft tot doel om de elektronische mededeling van dezelfde gegevens 

(spreadsheet) tussen het RIZIV en de FOD Financiën mogelijk te maken. Dit wordt 

verantwoord door het feit dat de zorgverleners sinds 1 januari 2019 de getuigschriften 

voor verstrekte hulp en de overeenstemmingsstroken online via www.medattest.be 

moeten bestellen.  

 

3. De anonieme maatschappij SPEOS werd in dat kader door het RIZIV belast met het 

volledige beheer van de bestellings-, afdruk- en distributieprocedure van de 

getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstroken ten behoeve van 

de verschillende zorgverleners. SPEOS is tevens ermee belast het aantal afgeleverde 

documenten aan een bepaalde zorgverlener aan te geven aan het RIZIV. 

 

4. Per zorgverlener of zorginstelling worden jaarlijks vóór 15 mei de volgende gegevens 

meegedeeld door SPEOS aan het RIZIV en vervolgens door het RIZIV aan de FOD 

Financiën: 

 

 Voor de categorie van zelfstandige zorgverleners: het rijksregisternummer van de 

zorgverlener, het rijksregisternummer van de mandataris, het model van het document, 

het betrokken jaar, het identificatienummer van de zorgverlener dat door het RIZIV is 

toegekend (RIZIV-nummer), het nummer Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), het 

type gezondheidszorgberoep, het type gebruik (collectief of individueel) en een 

gedetailleerd overzicht van de leveringen per type document (reeksnummers, totaal aantal 

afgeleverde getuigschriften en verzenddatum van de getuigschriften). 

 

 Voor de categorieën van instellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, ...): het 

rijksregisternummer of het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank Ondernemingen 

van de natuurlijke of de rechtspersoon die de instelling beheert, het identificatienummer 

van de instelling die door het RIZIV  is toegekend aan het ziekenhuis, het rusthuis of 

ieder andere instelling, het nummer “healthcare organisation” (het zogenaamde HCO-

nummer), het RIZIV-nummer van minstens een van de zorgverleners, het type 

zorginstelling, het model van het document, het betrokken jaar en een gedetailleerd 

overzicht van de leveringen per type document (reeksnummers, totaal aantal afgeleverde 

getuigschriften en verzenddatum van de getuigschriften). 

  

5. Alle hierboven beschreven gegevens worden door SPEOS bewaard gedurende een 

periode van zeven jaar vanaf het jaar volgend op het jaar van levering aan de zorgverlener. 

 

http://www.medattest.be/
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6. De mededeling beoogt een correcte en rechtvaardige belastingheffing na vaststelling van 

de belastbare inkomsten van de belastingplichtigen en de invordering van de belasting 

dienaangaande (onder meer na controle van de belastingaangifte). Krachtens artikel 327 

van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zijn de administratieve 

overheidsdiensten ertoe gehouden, wanneer zij daartoe worden aangezocht door een 

ambtenaar belast met de vestiging of de invordering van de belastingen, om hem alle in 

hun bezit zijnde inlichtingen te verstrekken die hij voor de vestiging of de invordering 

van de belastingen nodig acht. De betrokken ambtenaren beschikken over ruime 

onderzoeksbevoegdheden om de vermogenssituatie van de schuldenaar te bepalen. 

 

7.  Krachtens artikel 335 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 is elke 

ambtenaar van de federale overheidsdienst Financiën die regelmatig belast is met een 

controle of een onderzoek in verband met de toepassing van een bepaalde belasting bij 

een persoon van rechtswege gemachtigd om alle inlichtingen te verzamelen die de juiste 

heffing van alle door die persoon verschuldigde belastingen kunnen verzekeren. Binnen 

de federale overheidsdienst Financiën kunnen bijgevolg persoonsgegevens worden 

uitgewisseld, maar enkel voor zover dat nodig is voor de algemene uitvoering van de 

fiscale regelgeving. Elke medewerker van de federale overheidsdienst Financiën kan voor 

het vervullen van zijn eigen specifieke taken aldus toegang krijgen tot de 

persoonsgegevens die door andere medewerkers van de federale overheidsdienst 

Financiën (ongeacht de afdeling waartoe zij behoren) werden verzameld. 

 

8. Met toepassing van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de 

verwerking van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Financiën in het 

kader van zijn opdrachten mogen de persoonsgegevens door de federale overheidsdienst 

Financiën niet voor anderen doeleinden worden gebruikt dan voor de uitvoering van zijn 

wettelijke opdrachten.  De federale overheidsdienst Financiën kan elk persoonsgegeven 

dat werd verzameld in het kader van de uitvoering van één van zijn opdrachten later 

verwerken in het kader van één van zijn andere wettelijke opdrachten. Om in het kader 

van zijn wettelijke opdrachten de doeleinden te realiseren van enerzijds gerichte controles 

op basis van risico-indicatoren en anderzijds van analyses van relationele gegevens 

afkomstig van de verschillende administraties en/of diensten van de federale 

overheidsdienst Financiën, kan hij de ingezamelde gegevens samenvoegen in een 

datawarehouse waardoor het mogelijk wordt om aan datamining en datamatching te doen, 

met inbegrip van profilering in de zin van artikel 4, 4) van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

 

9. De KSZ biedt geen meerwaarde voor de hierboven beschreven gegevensstroom tussen 

het RIZIV en de FOD Financiën. Er wordt geen enkele verwerking of controle toegepast. 

Bovendien blijkt deze stroom tijdelijk te zijn. Hij zou immers verdwijnen zodra de 

webservices eFact en eAttest operationeel en verplicht zijn in alle 

gezondheidszorgsectoren. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

10. Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 15, § 2, 

van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
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Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de verenigde Kamers van 

het Informatieveiligheidscomité vereist. 

 

11. Krachtens 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 moeten persoonsgegevens worden verzameld voor 

bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze 

vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden 

onverenigbaar is (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend 

zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden 

verwerkt (principe van minimale gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in 

een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 

geldende doeleinden noodzakelijk is (principe van opslagbeperking) en moeten ze 

worden verwerkt met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen 

zodat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd 

zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, 

vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

12. Het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (de voorganger van 

het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid en van ten slotte 

het Informatieveiligheidscomité) verleende bij beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 

1996 aan de instellingen van sociale zekerheid een machtiging om persoonsgegevens mee 

te delen aan de belastingdiensten. Die machtiging was echter beperkt tot individuele 

mededelingen op papieren drager. Deze beraadslaging heeft tot doel om de mededeling 

van de gegevens bedoeld in artikel 53, § 4, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 

1994, door het RIZIV aan de FOD Financiën niet alleen op papier maar ook via 

elektronische weg mogelijk te maken. 

 

13. De mededeling van de hierboven vermelde persoonsgegevens beoogt een wettig 

doeleinde, namelijk de elektronische overmaking van de gegevens betreffende de 

bestellingen van getuigschriften voor verstrekte hulp en/of overeenstemmingsstroken 

door de zorgverleners. Deze gegevensstroom stelt de FOD Financiën in de mogelijkheid 

om zijn wettelijke opdrachten en opdrachten van algemeen belang uit te voeren, namelijk 

de juiste heffing en invordering van de belastingen die verschuldigd zijn door de 

zorgverleners en zorginstellingen. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

14. De persoonsgegevens waarover het RIZIV via de firma SPEOS beschikt, zijn 

noodzakelijk voor de toepassing van de fiscale reglementering door de FOD Financiën. 

Deze gegevensovermaking heeft enkel betrekking op de zorgverleners die nog 

overeenstemmingsstroken en papieren getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. 

Bovendien blijkt deze stroom tijdelijk te zijn en zal hij worden beëindigd zodra de 

webservices eFact en eAttest operationeel en verplicht zijn in alle 
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gezondheidszorgsectoren. Uitgaande van het hogervermelde doeleinde zijn de mee te 

delen persoonsgegevens aldus toereikend, ter zake dienend en niet overmatig. 

 

 Opslagbeperking 

 

15. Alle gegevens worden door SPEOS bewaard gedurende een periode van zeven jaar vanaf 

het jaar volgend op het jaar van levering aan de zorgverlener. 

 

16. De FOD Financiën zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor 

de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, dat wil zeggen voor 

de uitvoering van zijn opdrachten van algemeen belang en zijn wettelijke opdrachten. De 

bewaarduur mag de wettelijke verjaringstermijn en de volledige uitputting van alle 

administratieve en gerechtelijke rechtsmiddelen niet overschrijden, ofwel een duur van 

maximaal 5 jaar na het afsluiten van het dossier. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

17. SPEOS, het RIZIV en de FOD Financiën moeten bij de verwerking van de 

persoonsgegevens rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 

en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere 

regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder 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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De partijen moeten 

tevens rekening houden met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van de 

sociale zekerheid die werden vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

18.     Krachtens artikel 14, 4de lid, van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 biedt de KSZ 

geen meerwaarde voor de hierboven beschreven stroom tussen het RIZIV en de FOD 

Financiën. Er wordt geen enkele verwerking of controle toegepast. Bovendien blijkt deze 

stroom tijdelijk te zijn. Hij zou immers verdwijnen zodra de webservices eFact en eAttest 

operationeel zijn in alle gezondheidszorgsectoren. 
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Om deze redenen, besluiten 

 

de verenigde kamers van het Informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) aan 

de federale overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) van persoonsgegevens betreffende de 

bestelling van getuigschriften voor verstrekte hulp en/of overeenstemmingsstroken door de 

zorgverleners en de overmaking van de gegevens bedoeld in artikel 53, § 4, van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, niet enkel op papier maar ook op elektronische wijze, toegestaan 

is mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging vastgestelde maatregelen ter waarborging 

van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, 

minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille SALMON 

Voorzitter kamer Federale Overheid 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de 

kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11) en de zetel van de kamer Federale Overheid van het Informatieveiligheidscomité is 

gevestigd in de kantoren van de FOD BOSA, op het volgende adres: Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel (tel. 

32-2-740 80 64). 


