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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 60/2009 van 7 oktober 2009

Betreft: beraadslaging houdende de uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart
2009 waarbij een eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen werd verleend (RN/MA/2009/034)

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
(hierna "WRR");
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met

betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde Sectorale comités opgericht binnen de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de aanvraag van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan AV ontvangen op 04/06/2009;
Gelet op de beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25/03/2009;
Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7/08/1987;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 17/09/2009;
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Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 7 oktober 2009, na beraadslaging, als volgt:

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
De aanvraag strekt ertoe om het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan AV te machtigen om het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op identificatie van de
personeelsleden die eenvoudige analyses verrichten met het oog op hun registratie in het medisch
dossier van de patiënt.
Bij beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25/03/2009 verleende het Comité een eenmalige machtiging
aan de ziekenhuizen om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het
identificatienummer ervan te gebruiken voor:


zich verzekeren van de ondubbelzinnige en correcte identificatie van een patiënt in het
medisch dossier bedoeld bij artikel 15 van de voormelde wet van 7 augustus 1987;



de medische dossiers van patiënten activeren en deactiveren;



factuurbeheer voor de aan de patiënten geleverde diensten.

In de mate dat het doeleinde waarvoor thans een individueel ziekenhuis het gebruik van het
identificatienummer van de personeelsleden vraagt niet eigen is aan een welbepaald ziekenhuis
maar ook door andere ziekenhuizen kan nagestreefd worden, is het Comité van oordeel dat het
gepast is om doeleinden waarvoor bij beraadslaging RR nr. 21/2009 een machtiging werd verleend
uit te breiden zodat dezelfde voorwaarden van toepassing zijn.

A. BIJKOMEND DOELEINDE
Los van de praktische wijze (bv. een streepjescode gelinkt aan het identificatienummer) waarop dit
zal worden georganiseerd, wenst men op een geautomatiseerde en betrouwbare wijze de naam en
voornaam van een personeelslid van een ziekenhuis dat een zorggerelateerde handeling stelt in het
elektronisch medisch dossier van de patiënt te registreren.
Een betrouwbare en correcte registratie in het medisch dossier is van belang met het oog op o.a.
controles in het kader van de terugbetalingsregeling, controles met betrekking tot de minimale
klinische gegevens, problemen van aansprakelijkheid.
Het betreft dus een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde in de zin
van artikel 4, § 1, 2°, WVP en artikel 5, tweede lid, WRR.

.
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B. HET GEBRUIK VAN HET IDENTIFICATIENUMMER VAN DE PERSONEELSLEDEN
Het identificatienummer van het Rijksregister is een uniek nummer waarmee een persoon
nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. Wanneer er informatie m.b.t. een welbepaalde persoon
moet worden opgehaald uit een gegevensbank, biedt dit nummer de meeste waarborgen dat de
juiste informatie wordt opgehaald, omdat vergissingen door homoniemen of schrijffouten in de
naam worden vermeden. Aan de hand van dit nummer kunnen dus bepaalde gegevens opgehaald
worden uit de personeelsgegevensbank - niet het identificatienummer - en ingebracht worden het
elektronisch medisch dossier van een patiënt.
Daar het belangrijk is de handelingen van personeelsleden van een ziekenhuis nauwgezet en correct
in het medisch dossier te registreren, is het Comité van oordeel dat het gebruik van het
identificatienummer van de personeelsleden van een ziekenhuis voor het in punt A vermelde
doeleinde in overeenstemming is met artikel 4, § 1,3°, WVP.
Natuurlijk is het mogelijk dat een ziekenhuis personeelsleden heeft met dezelfde naam en
voornaam. Wanneer er dan een probleem rijst, kan uit de naam en de voornaam die in het medisch
dossier voorkomt niet opgemaakt worden welk nu het betrokken personeelslid is. Er zal dan moeten
teruggevallen worden op de gebruikte login en het persoonlijke paswoord, die beheerd worden door
de informaticadienst. Aan de hand daarvan kan dus worden uitgemaakt welke van de naamgenoten
betrokken is.

C. BEWARINGSTERMIJN
Het Comité stelt vast dat ziekenhuizen wettelijk verplicht zijn om de gegevens van het medische
dossier te bewaren tot 30 jaar na het laatste contact met de patiënt (artikel 1 van het koninklijk
besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het

medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus
1987 moet voldoen + artikel 46 van de medische deontologische code). Wanneer er discussie
ontstaat m.b.t. een element van het medisch dossier, moet op elke moment kunnen worden
teruggekoppeld naar de juiste persoon.
In het licht hiervan is het Comité van oordeel dat het identificatienummer van een personeelslid en
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OM DEZE REDENEN
het Comité
1° breidt beraadslaging RR nr.21/2009 van 25/03/2009 en bepaalt dat de ziekenhuizen
gemachtigd zijn om het identificatienummer van het Rijksregister van hun personeelsleden te
gebruiken voor het hiervoor onder punt A vermelde doeleinde onder de voorwaarden gesteld in deze
beraadslaging en de beraadslaging RR nr. 21/2009;
2° bepaalt dat de verbintenissen die het Comité vóór de datum van onderhavige beraadslaging
vanwege de ziekenhuizen mocht ontvangen geacht worden ook voor onderhavige beraadslaging te
gelden.

Voor de Administrateur m.v.,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon

