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GEHEIMHOUDINGSVERBINTENIS, BEROEPSGEHEIM, DISCRETIE EN 

BESCHERMING VAN DE GEGEVENS MET EEN PERSOONLIJK KARAKTER 

 

In naam van [Naam/voornaam/bedrijfsvorm van de toeleverancier], gevestigd te [adres], 
ingeschreven met ondernemingsnummer BE [0XXX.XXX.XXX] en vertegenwoordigd door 
[NAAM – VOORNAAM - FUNCTIE], 

 
Hierna genoemd, « de dienstverlener»  

 
In het kader van de dienstverleningsovereenkomst die de partijen verbindt, heeft dit aanhangsel 
als doel de verplichtingen tot geheimhouding en bescherming van de gegevens met een 
persoonlijk karakter die door de vzw Europa Ziekenhuizen worden verwerkt, te waarborgen. 

Het vult de overeenkomst(en) aan die beide partijen verbindt of verbinden en vervangt vroegere 
bepalingen met betrekking tot de verplichtingen tot geheimhouding of bescherming van de 
gegevens die niet overeenstemmen met dit aanhangsel. De bepalingen van dit aanhangsel zijn van 
toepassing op het geheel van de overeenkomsten en aanhangsels die in de toekomst tussen de 
partijen worden opgesteld, tenzij anders vermeld. 

 
Werd overeengekomen wat volgt: 

 
Men dient te verstaan onder: 

- «Wetgeving over de gegevensbescherming»: elke in België geldende wetgeving over de 
bescherming van de persoonlijke gegevens, inbegrepen de Verordening 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van de in het vorige punt vermelde Richtlijn 95/46/EG (hierna 
GDPR genoemd). 

- Het beroepsgeheim conform de artikelen: 

o 309 van het Strafwetboek: «Hij die geheimen van de fabriek waarin hij werkzaam 
geweest is of nog is, kwaadwillig of bedrieglijk aan anderen meedeelt, wordt gestraft met 
een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en met een geldboete van vijftig [euro] 
tot tweeduizend [euro].»  

o 458 van het Strafwetboek: « Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, 
apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of 
beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken 
buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire 
onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht 
die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen 
tot zes maanden en met een geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.» 

o En alle bepalingen van de Deontologische Code toepasbaar op de contractant en 
met betrekking tot het beroepsgeheim. 

 

1. Geheimhoudingsclausule 

De dienstverlener is gehouden tot strikte geheimhoudingsplicht. Hierbij verbindt hij er 
zich ten opzichte van de vzw Europa Ziekenhuizen onherroepelijk toe om geen enkele 
vertrouwelijke informatie vrij te geven met betrekking tot de vzw Europa Ziekenhuizen 
en de vereiste discretie in acht te nemen met betrekking tot de informatie die hij zou 
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kunnen verwerven in het kader van het partnerschap voorgesteld aan de vzw Europa 
Ziekenhuizen. 

Daarenboven verbindt hij zich ertoe om onder geen enkel voorwendsel de gegevens met 
een persoonlijk karakter vrij te geven die door de vzw Europa Ziekenhuizen worden 
verwerkt. 

De dienstverlener verbindt er zich bovendien toe om, zowel gedurende het partnerschap 
voorgesteld aan de vzw Europa Ziekenhuizen als na de beëindiging ervan, de informatie 
met betrekking tot de vzw Europa Ziekenhuizen, haar klanten en leveranciers, noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks voor eigen rekening te gebruiken en/of ze aan niemand 
te onthullen zolang ze niet openbaar werd gemaakt. 

Deze naleving van de geheimhouding geldt zowel ten opzichte van derden voor het 
bedrijf als voor andere personeelsleden van de vzw Europa Ziekenhuizen of elke persoon 
die ermee in relatie staat. 

De verworven informatie wordt bijgevolg uitsluitend discreet en vertrouwelijk gebruikt. 
Alleen de noodzakelijke informatie wordt verworven en gekopieerd of doorgegeven in 
het kader van dit partnerschap. 

Deze geheimhoudingsplicht omvat onder meer, en niet beperkend, de informatie met 
betrekking tot de patiënten, inbegrepen de persoonlijke gegevens van de patiënten, de 
marktstrategieën, de knowhow en de producten, inbegrepen de fabricage- of 
bedrijfsgeheimen van de vzw Europa Ziekenhuizen waarvan hij kennis zou krijgen in het 
kader van zijn werk. 

De vzw Europa Ziekenhuizen definieert als zodanig de strikt vertrouwelijk te houden 
informatie: 

 informatie met betrekking tot de strategie en het beleid van de vzw Europa 
Ziekenhuizen, 

 informatie met betrekking tot de processen en geschillen van alle aard 
betreffende de vzw Europa Ziekenhuizen en met betrekking tot de problemen 
van alle aard die deze vzw kunnen treffen evenals de personen die er werken of 
ervoor gewerkt hebben, of ermee in contact zijn geweest, in welke hoedanigheid 
dan ook, 

 informatie met betrekking tot de identiteit van het personeel, de artsen, de 
patiënten, contractuele of vrijwillige samenwerkingsverbanden, 

 informatie die algemeen door het medisch of beroepsgeheim wordt gedekt, 

 financiële informatie  de computerdocumenten of -gegevens die uitgewisseld 
kunnen worden.  

De dienstverlener verbindt zich ertoe om de vzw Europa Ziekenhuizen onmiddellijk te 
verwittigen bij elke schending van het geheim door niet-gemachtigde personen en meteen 
op eenvoudige aanvraag alles terug te bezorgen wat eventueel werd doorgegeven. 

 
2. Verbintenissen van de dienstverlener ten opzichte van de verwerking van de 

gegevens met een persoonlijk karakter. 

De dienstverlener verbindt zich ertoe om de wetgeving met betrekking tot de 
gegevensbescherming na te leven. 

Hij verklaart hierbij te weten dat hij gevoelige gegevens moet verwerken waarvan het 
gebruik verboden is op grond van de artikelen 9 en 10 van de GDPR, behalve de 
uitzonderingen bepaald door de wet of de GDPR zelf. 
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Hij verbindt zich tot het zeer strikt naleven van de interne procedures ingevoerd door de 
vzw Europa Ziekenhuizen inzake de bescherming van de gegevens met een persoonlijk 
karakter en tot het melden van elke afwijking of disfunctioneren zodat dit onmiddellijk 
kan worden rechtgetrokken. 

In voorkomend geval verbindt hij er zich tevens toe om deze procedures te doen naleven 
door de leden van zijn team en elke piste voor verbetering te suggereren die hij zou 
identificeren. 

Hij verbindt er zich onder meer en in het bijzonder toe: 

- Om de gegevens waartoe hij toegang heeft niet voor andere doeleinden te 
gebruiken dan deze voorzien door zijn bevoegdheid; 

- Deze gegevens slechts te onthullen aan volgens de regels, omwille van hun 
functie, gemachtigde personen, om ervan kennis te nemen, ongeacht of het 
particuliere of openbare personen, natuurlijke of rechtspersonen zijn; 

- Geen enkele kopie van deze gegevens te maken, behalve wat noodzakelijk is voor 
de uitoefening van zijn functie; 

- Alle maatregelen te nemen conform de gebruiken en de state of the art in het 
kader van zijn bevoegdheid om het gebruik van deze gegevens via slinkse of 
bedrieglijke wegen te vermijden en om de fysieke en logische veiligheid van deze 
gegevens te bewaren; 

- Binnen de perken van zijn bevoegdheid, zich ervan te vergewissen dat enkel 
beveiligde communicatiemiddelen worden gebruikt om deze gegevens uit te 
wisselen; 

- In geval van stopzetting van zijn functie, alle gegevens, computerbestanden en 
elke informatiedrager met betrekking tot deze gegevens integraal terug te 
bezorgen. 

- De nodige assistentie en informatie te verstrekken om gevolg te geven aan het 
verzoek van de controleoverheid en/of vragen van personen van wie gegevens 
met een persoonlijk karakter worden verwerkt, onder meer op grond van de 
artikelen 15, 16, 17, 18, 19 en 20 van de GDPR. 

- Te goeder trouw bij te dragen tot de uitvoering van deze audits. 

De vzw Europa Ziekenhuizen kan op elk ogenblik aan de dienstverlener vragen elke 
redelijke informatie te bezorgen om te kunnen nagaan of de verplichtingen die uit deze 
overeenkomst en de GDPR voortvloeien wel worden nageleefd. 

 
3. Duur 

Deze verplichting tot geheimhouding, discretie en bescherming van de gegevens met een 
persoonlijk karakter geldt voor onbepaalde duur gedurende de periode van contacten met de 
vzw Europa Ziekenhuizen en blijft 5 jaar na deze periode van kracht. 

 
4. Sanctie 

Elke schending van dit aanhangsel stelt de dienstverlener bloot aan tucht- en strafrechtelijke 
sancties conform de wetgeving over de bescherming van de gegevens en het beroepsgeheim 
die in België van kracht is. 

Bovendien zal elke tekortkoming aan deze geheimhoudingsverplichtingen aanleiding kunnen 
geven tot sancties, meer bepaald de onmiddellijke verbreking zonder opzegtermijn noch 
vergoeding van het partnerschap voorgesteld aan de vzw Europa Ziekenhuizen. En wel 
zonder afbreuk te doen aan het verkrijgen van een schadevergoeding van minimum 10.000 
euro door de vzw Europa Ziekenhuizen, bovenop het naleven van het wettelijk bepaalde 
geheim door de artikelen 309 en 458 van het strafwetboek. 
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Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de overeenkomst van de dienstverlener 

Opgesteld te …………………………………………op ………………….……………,  

In zoveel exemplaren als er partijen zijn, elke partij erkent door handtekening zijn exemplaar te 
hebben ontvangen. 
 
Naam: 

Handtekening 
 
Naam: 

Handtekening 

 


