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Advies nr. 86/2022 van 13 mei 2022 

 

 

 

 

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

besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994 (CO-A-2022-101) 

 

 

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 28/03/2022; 

 

Brengt op 13 mei 2022 het volgend advies uit: 
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Advies 86/2022 - 2/2 

I .VOORWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Er wordt advies gevraagd m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 

14 juli 1994 (hierna het ontwerp).  

 

2. Het ontwerp wijzigt de artikelen 252 en 259 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996. 

Deze artikelen maken deel uit van de bepalingen die de inschrijving en aansluiting bij een 

verzekeringsinstelling regelen. Voortaan zullen de verzekeringsinstellingen m.b.t. een persoon die als 

persoon ten laste bij hen gekend en verzekerd is, bericht krijgen wanneer deze laatste begint te 

werken. Dit gebeurt n.a.v. de Dimona-aangifte1. De betrokkene zal bij zijn verzekeringsinstelling 

ingeschreven worden als titularis in plaats van persoon ten laste, tenzij hij binnen een bepaalde termijn 

nadat zijn verzekeringsinstelling hem hiervan informeert, laat weten dat hij de hoedanigheid van 

verzekerde ten laste wenst te behouden of meldt dat hij van verzekeringsinstelling wenst te 

veranderen. In dit laatste geval is, in afwijking van de bestaande regeling, een versnelde overstap 

naar een andere verzekeringsinstelling mogelijk. 

 

3. Deze regeling viseert dus personen die reeds verzekerd zijn, dus een bestaande doelgroep.  

 

 

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

4. De Autoriteit stelt vast dat de nieuwe werkwijze die wordt voorgesteld geen aanleiding geeft 

tot nieuwe gegevensverwerkingen in hoofde van de verzekeringsinstellingen t.o.v. hun verzekerden: 

ze benutten de gegevens waarover ze beschikken om hem in de juiste hoedanigheid te verzekeren.  

 

OM DEZE REDENEN, 

de Autoriteit 

 

stelt vast dat het voorgelegde ontwerp geen aanleiding geeft tot bijzondere opmerkingen. 

 

 

 

Voor het Kenniscentrum,  

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

 
1 De regeling van de gegevensstroom vanuit Dimona naar de verzekeringsinstellingen maakt geen deel uit van dit ontwerp. 


