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Advies nr. 85/2022 van 13 mei 2022

Betreft: Advies m.b.t. de artikelen X+8 en X+9 van een voorontwerp van wet houdende
diverse bepalingen inzake gezondheid (CO-A-2022-100)

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 23/03/2022;
Brengt op 13 mei 2022 het volgend advies uit:

.
.
.
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I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1.

Er wordt advies gevraagd m.b.t. de artikelen X+8 en X+9 van een voorontwerp van wet

houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
2.

Deze artikelen voeren de mogelijkheid in voor de Koning om een vergoeding toe te kennen

aan alle of sommige categorieën van kandidaat-apothekers-klinisch biologen en stagemeestersapothekers-klinisch biologen.
II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
Artikel X+9
Dit artikel past artikel 55 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

3.

verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna de gecoördineerde wet) aan. Dit
artikel 55 bepaalt dat de Koning de voorwaarden en de regels kan vaststellen volgens welke een
vergoeding kan toegekend worden aan alle of sommige categorieën van kandidaat-huisartsen,
kandidaat-specialisten en voor de stagemeesters in de geneeskunde en stagemeesters in de
tandheelkunde (algemene, orthodontie en parodontologie).
4.

Door de wijzing wordt de doelgroep die in aanmerking kan komen voor een vergoeding

uitgebreid ( = betrokkenen) tot alle of sommige categorieën van kandidaat-apothekers-klinisch
biologen en stagemeesters kandidaat-apothekers-klinisch biologen. De Autoriteit neemt hiervan akte.
5.

De

toekenning

van

de

vergoeding

zal

gepaard

gaan

met

de

verwerking

van

persoonsgegevens.
6.

Elke norm die de verwerking van persoonsgegevens regelt (en die van nature een inmenging

vormt in het recht op bescherming van persoonsgegevens) moet niet alleen noodzakelijk en evenredig
zijn, maar ook voldoen aan de eisen van voorspelbaarheid en nauwkeurigheid, zodat de betrokkenen,
over wie gegevens worden verwerkt, een duidelijk beeld krijgen van de verwerking van hun gegevens.
Krachtens artikel 6.3 van de AVG, gelezen in samenhang met artikel 22 van de Grondwet en artikel 8
van het EVRM, moet een formele wettelijke norm de essentiële elementen van de met de
overheidsinmenging gepaard gaande verwerkingen beschrijven. Het gaat hierbij minstens om:
•

het (de) precieze en concrete doeleinde(n) van de gegevensverwerkingen;

•

de aanduiding van de verwerkingsverantwoordelijke(n) (tenzij dit duidelijk is).
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7.

Voor

zover

de

met

de

overheidsinmenging

gepaard

gaande

verwerkingen

van

persoonsgegevens een belangrijke inmenging in de rechten en vrijheden van de betrokkenen
vertegenwoordigen, omvat de wettelijke bepaling terzake tevens volgende (aanvullende) essentiële
elementen:
•

de (categorieën van) verwerkte persoonsgegevens die ter zake dienend en niet overmatig
zijn;

•

de categorieën van betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt;

•

de (categorieën van) bestemmelingen van de persoonsgegevens, evenals de omstandigheden
waarin en de redenen waarom de gegevens worden verstrekt;

•

de maximale bewaartermijn van de geregistreerde persoonsgegevens;

•

de eventuele beperking van de verplichtingen en/of rechten vermeld in de artikelen 5, 12 tot
22 en 34 AVG

8.

Voor zover de Autoriteit op basis van de summiere informatie kan beoordelen leidt de

gegevensverwerking met het oog op de toekenning van een vergoeding niet tot een belangrijke
inmenging in de rechten en vrijheden van de betrokkenen.
9.

Dit betekent dat het doeleinde en de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke in de

wet moet worden opgenomen en dat de Koning, mits een voldoende nauwkeurig omschreven
delegatie, de elementen vermeld in punt 7 nader kan vaststellen.
10.

De Autoriteit stelt vast dat in de wet niet vermeldt wat met de vergoeding wordt beoogd

m.a.w. wat wordt vergoed (doeleinde). Het ontwerp moet dit nader preciseren en dus op dit punt
worden aangevuld. Het is immers aan de hand van een welomschreven doeleinde dat de
proportionaliteit van alle andere elementen van de gegevensverwerking, zoals o.a. de (categorieën)
van verwerkte persoonsgegevens, de bewaartermijn, kunnen getoetst worden.
11.

Uit de wet blijkt evenmin wie de vergoeding zal betalen en wie m.a.w met het oog op de

betaling van deze vergoeding persoonsgegevens zal verwerken. Vermoedelijk zal deze instantie de
verwerkingsverantwoordelijke zijn. Deze verwerkingsverantwoordelijke moet in de wet geïdentificeerd
worden.
12.

Momenteel bevat de delegatie aan de Koning in artikel 55 van de gecoördineerde wet, geen

verwijzing naar het feit dat de Koning de andere elementen van de gegevensverwerking kan bepalen.
Dit artikel moet op dit punt worden vervolledigd.
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OM DEZE REDENEN
De Autoriteit
stelt vast dat minstens volgende aanpassingen van het ontwerp zich opdringen:
•

het doeleinde dat door het toekennen van een vergoeding wordt nagestreefd, moet worden
vermeld (punt 10);

•

de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking vereist met het oog op de
toekenning van de vergoeding moet worden geïdentificeerd (punt 11);

•

de delegatie aan de Koning moet worden aangevuld (punt 12).

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

