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Advies nr. 221/2021 van 3 december 2021 

 

 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2020 tot uitvoering van de artikelen 47, § 

1, en 51, § 5, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke 

maatregelen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie en ter verzekering van de 

continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (CO-A-

2021-241) 

 

 

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit”);  

aanwezig: mevrouw Marie-Hélène Descamps, mevrouw Alexandra Jaspar, en de heren Yves-Alexandre 

de Montjoye, Bart Preneel en Frank Robben; 

 

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

name de artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op 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 de adviesaanvraag van de heer Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, ontvangen op 8 november 2021;  

 

Gelet op het verslag van Alexandra Jaspar;   
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Brengt op 3 december 2021 het volgende advies uit: 

 

1. De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft het advies van de Autoriteit 

gevraagd met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 

20 juli 2020 tot uitvoering van de artikelen 47, § 1, en 51, § 5, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 

2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie en ter verzekering van de 

continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (hierna "het ontwerp" of 

"het ontwerp van wet"). 

 

2. Koninklijk Besluit nr. 20 van 13 mei 2020 bepaalt dat elk "triage- en afnamecentrum"1 recht heeft op een 

forfaitaire tegemoetkoming voor de opstart van het triage- en afnamecentrum en op een forfaitaire 

tegemoetkoming voor de administratieve ondersteuning in het triage- en afnamecentrum, in functie van 

het aantal gepresteerde uren per dag. Dit koninklijk besluit nr. 20 machtigt de Koning de modaliteiten te 

bepalen om het bedrag per centrum te berekenen en houdt daarbij rekening met het aantal inwoners en 

het aantal deelnemende huisartsen in de regio die door het triage- en afnamecentrum wordt gedekt (artikel 

47, § 1). Koninklijk Besluit nr. 20 machtigt de Koning bovendien om "een financiële tussenkomst te voorzien 

voor de door Hem te bepalen handelingen die worden gesteld in een triage- en afnamecentrum en de 

nadere regels voor die financiële tussenkomst te bepalen. In dat geval bepaalt de Koning ook de nadere 

regels volgens dewelke die financiële tussenkomst kan worden gecumuleerd met andere 

tegemoetkomingen van de verplichte verzekering" (artikel 51, § 5). 

 

3. Het koninklijk besluit van 20 juli 2020 dat voorziet in de uitvoering van deze twee bepalingen, regelt de 

financiering van de triage- en afnamecentra. Het bepaalt de modaliteiten voor de berekening van de 

forfaitaire tegemoetkoming voor de opstart van het triage- en afnamecentrum (artikel 1, § 2), de 

modaliteiten voor de berekening van de tegemoetkoming aan een triage- en afnamecentrum voor de 

coördinatie, de lichamelijke onderzoeken met het oog op de vaststelling van symptomen van COVID-19, 

de triage met het oog op eventuele doorverwijzing voor een ziekenhuisopname, en voor de afname van 

COVID-19-testen (artikel 1, § 4). Het koninklijk besluit van 20 juli 2020 bepaalt de voorwaarden waaraan 

de triage- en afnamecentra moeten voldoen om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen van het 

RIZIV (artikel 1, § 6). Artikel 1, § 7, van het koninklijk besluit van 20 juli 2020 bepaalt welke gegevens de 

triage- en afnamecentra moeten meedelen aan het RIZIV "met het oog op de snelle en correcte vergoeding 

van de activiteiten in de triage- en afnamecentra ”2.  

 

 
1 Artikel 44 van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 definieert het triage- en afnamecentrum als volgt: "Voor de 
toepassing van dit besluit wordt verstaan onder 'triage- en afnamecentrum': het centrum van de eerstelijnszorg, specifiek 
opgezet door huisartsen, ziekenhuizen en overheden om patiënten die verwezen werden door een arts en die mogelijk besmet 
zijn met COVID-19 lichamelijk te onderzoeken en stalen af te nemen voor testen met het oog op het opsporen van COVID-19”.  

2 De Autoriteit merkt op dat zij niet is geraadpleegd over het ontwerp van besluit dat het besluit van 20 juli 2020 is geworden.  

   . .
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4. Het ontwerp van wet strekt tot de wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2020. Het voorziet onder 

meer in de mogelijkheid voor de tirage- en afnamecentra om een beroep te doen op een capaciteit van 

verpleegkundigen die ter beschikking wordt gesteld door een consortium van diensten thuisverpleging. In 

dat geval worden de kosten van deze verpleegkundigen rechtstreeks door het RISIV betaald aan dat 

consortium op basis van de activiteit (aantal uren per verpleegkundige per dag) die door het triage- en 

afnamecentrum aan het RIZIV wordt meegedeeld. Het ontwerp vervolledigt artikel 1, § 7, van het besluit 

van 20 juli 2020 door er een nieuwe verplichting tot mededeling van persoonsgegevens in op te nemen: 

het triage- en afnamecentrum moet aan het RIZIV "in geval [het] een beroep doet op verpleegkundigen 

van een consortium" de volgende inlichtingen per verpleegkundige meedelen: naam, voornaam, RIZIV-

nummer van alle verpleegkundigen die in het centrum werken en het aantal door hen gepresteerde uren 

per activiteitsdag. 

 

5. De Autoriteit merkt op dat deze nieuwe verplichting tot mededeling van persoonsgegevens geen 

aanleiding geeft tot enige bijzondere opmerking. De Autoriteit stelt immers vast dat artikel 1, § 7, 

van het besluit van 20 juli 2020, zoals gewijzigd bij het ontwerp, het doel van de gegevensmededeling 

duidelijk omschrijft, en dat dit doel rechtmatig en voldoende welbepaald is. Het gaat om de snelle en 

correcte vergoeding door het RIZIV van de activiteiten die in de triage- en afnamecentra worden uitgevoerd 

en de opvolging van hun activiteit. De meegedeelde gegevens worden ook uitputtend opgesomd in artikel 

1, § 7, van het besluit van 20 juli 2020, zoals gewijzigd bij het ontwerp. Deze gegevens lijken toereikend 

en ter zake dienend te zijn, en beperkt tot wat noodzakelijk is voor het nagestreefde doeleinde (berekening 

van de tegemoetkoming van het RIZIV).  De bepaling stelt een bewaartermijn van deze gegevens vast (5 

jaar) met als rechtvaardiging de noodzaak om een a posteriori controle mogelijk te maken voor de diensten 

voor geneeskundige evaluatie en controle. De Autoriteit neemt hiervan nota. 

 

OM DEZE REDENEN,  

is de Autoriteit van mening dat het ontwerp geen aanleiding geeft tot bijzondere opmerkingen 

met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. 

 

 

 

Voor het Kenniscentrum,  

(get.) Alexandra Jaspar, Directeur  

 


