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CERTIFICAT DE VIE   -   LEVENSBEWIJS   -   LEBENSBESCHEINIGUNG   - 
LIFE CERTIFICATE  -  CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA  -  CERTIFICADO DE VIDA 

 

 
L'autorité locale de 
De plaatselijke autoriteit van 
Die lokale Behörde in 
The local authority of 
L’autorità locale di 
La autoridad local de 
 

 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
 

Ou / of / oder / or / ovvero / o 
 
L'ambassadeur/Le consul de Belgique à 
De ambassadeur/De consul van België te 
Der Botschafter/Der Konsul Belgiens in 
The Belgian ambassador/The Belgian consul to 
L'ambasciatore/Il console del Belgio a 
El embajador/El cónsul de Bélgica en 

 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
 

  
certifie que les renseignements ci-dessous sont exacts :  
bevestigt dat de onderstaande inlichtingen juist zijn: 
bestätigt die Richtigkeit der nachstehenden Angaben: 
declares that the information below is correct: 
attesta che le informazioni qui sottoindicate sono esatte: 
certifica la exactitud de los datos indicados a continuación: 

 

 
Nom 
Naam 
Name 
Name 
Cognome 
Apellido 

 
  

Adresse 
Adres 
Anschrift 
Address 
Indirizzo 
Dirección 

 
 
 

 
Lieu et date de naissance 
Geboorteplaats en -datum 
Ort und Datum der Geburt 
Place and date of birth  
Luogo e data di nascita 
Lugar y fecha de nacimiento 

 
 
 
 
 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
__________________________________ 

 

 
est en vie / is in leven / ist am Leben / is alive / esiste in vita / está en vida 
 
Date de délivrance 
Datum van uitreiking 
Ausstellungsdatum 
Delivery date 
Data di rilascio 
Fecha de expedición  

 
 
 
 
 
___ . ___ . ________ 

Signature et sceau  
Handtekening en stempel 
Unterschrift und Stempel 
Signature and seal 
Firma e sigillo 
Firma y sello 

 
 

 
 
Éventuellement, date de décès 
Eventueel datum van overlijden 
Eventuell Sterbedatum 
Should it be the case, date of decease 
Eventualmente, data del decesso 
Eventualmente, fecha de fallecimiento 

 
 
 
 
 
___ . ___ . ________ 
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Bescherming van uw persoonlijke gegevens1 

Als gevolg van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, General Data Protection 

Regulation) van de Europese Unie2, informeren wij u erover waarvoor Fedris uw gegevens gebruikt en welke 

rechten u kunt laten gelden voor die gegevens. 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens ? 
Wij hebben uw gegevens nodig om onze wettelijke opdrachten voor de toepassing van de sociale zekerheid in 

het domein van beroepsrisico’s te kunnen uitvoeren3. Bijvoorbeeld: 

 gevolg geven aan uw aanvraag en uw dossier behandelen 

 een beslissing van onze instelling meedelen 

 uw vergoeding of sociale uitkering berekenen en betalen 

 uw gezondheidszorgen ten laste nemen 

 de verzekeringsondernemingen en de werkgevers controleren 

 wetenschappelijke en statistische studies uitvoeren voor preventiedoeleinden 

Hoelang bewaren wij uw gegevens? 

Uw gegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om de bovenvermelde gegevensverwerkingen te kunnen 

uitvoeren en/of zo lang dat nodig is als wettelijk bewijs, met een maximum van 30 jaar na uw overlijden. 

Aan wie zouden wij uw gegevens kunnen doorgeven? 

We kunnen (een deel van) uw gegevens doorgeven aan de volgende instanties: 

 andere publieke instellingen: FOD Financiën, RSZ, FPD, RSVZ, KSZ 

 de bankinstellingen waarmee Fedris samenwerkt om de betalingen voor de begunstigden uit te voeren 

 uw hulpkas voor ziekteverzekering of elke andere instelling met een subrogatierecht  

 uw zorgverstrekkers (artsen, prothesisten, enz.) 

 de externe experten van Fedris (artsen, advocaten, enz.) 

 de onafhankelijke experten (bedrijfsarts van uw werkgever, magistraten van de rechtbank waarbij een 

gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt, externe preventiediensten, enz.) 

 de verzekeringsonderneming van uw werkgever (in geval van een arbeidsongeval) 

 uw werkgever of uw onderwijsinstelling 

Wat zijn uw rechten? 

1. Vragen over welke persoonlijke gegevens Fedris beschikt 

2. Een kopie vragen van die gegevens 

3. (Onder voorbehoud) vragen om die gegevens te wissen 

4. Vragen om die gegevens te corrigeren 

5. Weten of de beslissingen van Fedris al dan niet werden geautomatiseerd 

6. Uw toestemming intrekken als u die eerder hebt gegeven 

Hoe kunt u uw rechten laten gelden? 

Contacteer de functionaris voor gegevensbescherming via mail naar privacy@fedris.be, telefonisch op  

+32 2 272 21 10 of per brief naar Fedris, dienst Informatieveiligheid, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel. 

Een klacht? 
Schrijf een brief naar Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

 

                                                 
1 Gegevensverwerkingsverantwoordelijke: Pierre Pots, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel 
2 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
3Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 
1970, programmawet van 27 december 2006 
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