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PROCEDURE MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE 

GEGEVENSOVERDRACHT TIJDENS CONTROLES TER PLAATSE 

 

 

1. Inleiding 

 

In het kader van zijn controleopdracht zal de Controledienst telkens wanneer nodig gegevens opvragen 

bij de mutualistische entiteiten die via elektronische weg, d.w.z. onder bestandsvorm via USB-stick of 

CD-rom, ter plaatse ter beschikking moeten worden gesteld van de inspecteur of de controleur. Het is 

de bedoeling aan de hand van een audittool analyses uit te voeren op deze gegevens en eventueel de op 

basis hiervan geselecteerde gevallen nader te onderzoeken ter plaatse in de mutualistische entiteiten. 

Vermits de opgevraagde gegevens van persoonlijke aard kunnen zijn, en in dat geval vallen onder de 

toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, werd hiertoe aan het Sectoraal Comité van de 

Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, afdeling "Sociale Zekerheid", een machtiging gevraagd (zie 

beraadslaging in bijlage).   

 

2. Wat zijn persoonsgegevens? 

 

Onder persoonsgegevens worden gegevens verstaan betreffende een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbare persoon wordt beschouwd een persoon die 

rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een 

identificatienummer of van één of meerdere specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of 

haar fysieke, fysiologische, economische, culturele of sociale identiteit. 

  

                                                      
(1) Het rangschikkingsplan van de omzendbrieven wordt uitgebreid met de groep “5 – Controle door de 

Controledienst” en binnen deze groep met de rubriek “51 – Technische richtlijnen t.a.v. de mutualistische 

entiteiten”. 
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3. Werkwijze 

 

De opgevraagde gegevens, voor zover deze persoonsgegevens bevatten, dienen ter plaatse in de 

mutualistische entiteit onder elektronische vorm ter beschikking gesteld van een inspecteur of 

controleur van de Controledienst.  

 

In toepassing van de beraadslaging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid werden terzake 

een aantal veiligheidsmaatregelen uitgewerkt die dienen nageleefd door alle personeelsleden van de 

Controledienst die belast zijn met een inspectieopdracht.  Deze maatregelen, die overeenkomstig het 

punt 19 van voormelde beraadslaging werden gevalideerd door de informatieveiligheidsconsulent van 

de Controledienst, betreffen onder andere: 

 

- het feit dat de personeelsleden van de Controledienst die zijn belast met een inspectieopdracht, 

geen gegevens onder de vorm van een elektronisch bestand mogen meenemen uit de mutualistische 

entiteit; 

- de verplichting tot het bewaren ten zetel van de Controledienst van alle kopies op papier van 

documenten achter slot in de daarvoor per inspecteur/controleur ter beschikking gestelde kast.  

Deze kopies worden vernietigd van zodra ze niet meer dienstig zijn. Enkel de betreffende 

inspecteur/controleur heeft toegang tot deze kast. 

 

De mutualistische entiteiten worden erop gewezen dat de punten 17, 18, 20 en 21 van de beraadslaging 

voorzien dat ook zij bepaalde verplichtingen in het kader van de bescherming van de 

persoonsgegevens moeten naleven. 

 

Nadat door de inspecteur of de controleur aan de mutualistische entiteit werd medegedeeld dat de 

controle ter plaatse is afgerond, dienen de door de mutualistische entiteit ter beschikking gestelde 

bestanden verder bewaard gedurende een termijn van minstens één jaar. Dezelfde bewaringstermijn is 

van toepassing op de werkbestanden gegenereerd door de auditsoftware die desgevallend door de 

inspecteur of controleur ter plaatse worden achtergelaten. 

 

 

De Voorzitter van de Raad, 
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