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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 08/2015 van 21 januari 2015

Betreft: uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige
machtiging aan de ziekenhuizen werd verleend (RN-MA-2014-248)

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 het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 21 januari 2015, na beraadslaging, als volgt:

.
.
.

Beraadslaging RR 08 /2015 - 2/5

I. ONDERWERP
1. Bij beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25/03/2009, uitgebreid bij beraadslagingen RR nr.
60/2009 en nr. 64/2009 van 7 oktober 2009, nr. 59/2013 van 10 juli 2013, evenals nr. 06/2014
van 22 januari 2014, 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 onder meer volgende doeleinden:
-

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.

2. Bij de behandeling van een aanvraag van een gemeente om toe te treden tot algemene
machtiging verleend bij beraadslaging RR nr. 38/2009 (eBirth), rees de vraag of de hiervoor
opgesomde machtigingen ziekenhuizen toestaan om hun administratief personeel op te dragen
het Rijksregisternummer van de ouders via de toepassing eBirth mee te delen aan de diensten
van de gemeente. Beraadslaging RR nr. 38/2009 machtigde de diensten van de burgerlijke stand
om via de eBirth toepassing toegang te hebben tot het Rijksregister en hiervoor gebruik te
maken van het Rijksregisternummer. Huidig onderzoek betreft de gegevensstroom tussen de
ziekenhuizen en de diensten van de burgelijke stand via de toepassing eBirth.
3. De toepassing eBirth beoogt het automatiseren van de gegevensstromen die op het ogenblik
van de geboorte van een kind plaatsvinden tussen de ziekenhuizen, de artsen of vroedvrouwen
enerzijds en anderzijds de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Gemeenschappen.
De ambtenaren van de burgerlijke stand verzamelen de persoonsgegevens met het oog op het
opstellen van de geboorteakte en de Gemeenschappen om de jaarlijkse geboortestatistieken op
te stellen.
4. Het Comité wijst er op dat zorgverleners, waaronder artsen, verplegers en vroedvrouwen, bij
wet de nodige machtiging hebben om het Rijksregisternummer te gebruiken onder bepaalde
voorwaarden. Artikel 8/1, eerste lid van de eHealthwet 1, ingevoerd in 2013, stelt dat
“zorgverleners die persoonlijk betrokken zijn bij de uitvoering van diagnostische, preventieve of

zorgverlenende handelingen ten opzichte van een patiënt zijn gemachtigd, ter identificatie van
de betrokkenen, het in artikel 8 van de wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid bedoelde
identificatienummer, van de patiënt en van de personen met betrekking tot dewelke in het
medisch dossier van de patiënt persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van
hogervermelde handelingen, te bewaren in het desbetreffend dossier en te gebruiken bij de

1

Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen.
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onderlinge uitwisseling van hun persoonsgegevens of bij de uitwisseling met andere instanties
die gemachtigd zijn het identificatienummer te gebruiken.” Huidige beraadslaging betreft
bijgevolg enkel de aangestelden van het ziekenhuis die niet voldoen aan de voorwaarden van
deze bepaling, in de eerste plaats het administratief personeel dat tot taak heeft rechtstreeks
ondersteuning te bieden aan zorgverleners.
5. Het Comité stelt vast dat er sprake is van een bijkomend doeleinde voor gebruik van het
Rijksregisternummer. Het stelt eveneens vast dat dit doeleinde niet eigen is aan een welbepaald
ziekenhuis maar ook door andere ziekenhuizen kan nagestreefd worden. Het Comité acht het
daarom gepast een uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 te onderzoeken zodat dezelfde
voorwaarden van toepassing zijn.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. BIJKOMEND DOELEINDE
6. Het Burgerlijk Wetboek verplicht de leidinggevende van het ziekenhuis om de dienst burgerlijk
stand kennis te geven van elke bevalling, uiterlijk op de eerste daaropvolgende werkdag. 2
Ziekenhuizen wensen deze administratieve taak toe te vertrouwen aan hun administratief
personeel in plaats van aan hun medisch personeel.
7. Het Comité stelt daarenboven vast dat er andere verplichtingen bestaan tot doorgifte van
patiëntengegevens aan bepaalde instanties. Een voorbeeld is de doorgifte van gegevens aan
het Kankerregister in het kader van de verplichte deelname aan kankerregistratie 3, net als de
registratie van implantanten in het Centraal Traceringsregister. 4 De verantwoordelijkheid om
deze regelgeving na te leven rust in de eerste plaats op individuele zorgverleners, maar dient
eveneens nagestreefd te worden door de zorginstelling waar zij zijn aangesteld.
8. Het Comité is van oordeel dat de doorgifte van patiëntengegevens door zorgverleners aan
bepaalde instanties, opgelegd bij of krachtens een wet, een doeleinde is dat welbepaald,
2

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende in art. 56 § 1:

“In geval van bevalling in ziekenhuizen, klinieken, kraaminrichtingen of andere verpleeginrichtingen, wordt de geboorte van
het kind aangegeven door de vader of door de moeder of de meemoeder of door beide ouders of, wanneer deze er zich van
onthouden de aangifte te doen, door de persoon die de leiding van de inrichting uitoefent, of zijn afgevaardigde.
De persoon die de leiding van de inrichting uitoefent of zijn afgevaardigde zijn gehouden aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand kennis te geven van de bevalling, uiterlijk de eerste daaropvolgende werkdag.”
3

Art. 45 quinquies van het K.B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
Beraadslaging RR nr. 31/2009 van 18 mei 2009 betreffende de aanvraag van de Private Stichting Kankerregister om toegang

te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op een kankerregistratie via webtoepassing.
4

De wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen voorziet in de oprichting van een dergelijk
register. Zie Beraadslaging RR nr 25/2014 van 24 maart 2014 betreffende de aanvraag van het Federaal Agentschap

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voor aanwending van het Rijksregister in het kader van een pilootproject rond het
Centraal Traceringsregister.
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uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd is in de zin van artikel 4, § 1, 2°, WVP en artikel 5,
tweede lid, WRR. De administratieve ondersteuning die ziekenhuizen bieden aan de
zorgverleners bij hen aangesteld, streeft eveneens ditzelfde doeleinde na. De verwerkingen door
de ziekenhuizen verricht zijn gestoeld op artikel 7, § 2, e, WVP.
B. PROPORTIONALITEIT

B.1.

Ten overstaan van het Rijksregisternummer

9. Wat de toepassing eBirth betreft, oordeelde het Comité dat gebruik van het Rijksregisternummer
door de dienst burgerlijke stand om zich te vergewissen van de eenduidige identificatie van de
betrokkenen proportioneel was met de beoogde doeleinden.5 Het Comité oordeelt dat dit
gebruik eveneens proportioneel is voor het doeleinde nagestreefd door de ziekenhuizen,
namelijk een correcte geboortekennisgeving door te geven aan de dienst burgerlijke stand.
10. In de gevallen waarin door of krachtens een wet patiëntengegevens aan de hand van het
Rijksregisternummer gemeld dienen te worden, moet de proportionaliteitstoets van het gebruik
van het Rijksregisternummer gebeurd zijn bij het opstellen van de regelgeving. Dit gebeurt hetzij
door de wetgever, hetzij door de regelgever na advies van het Comité. 6
11. Om elke rechtsonzekerheid hieromtrent van de baan te ruimen, beslist het Comité dat gebruik
van het Rijksregisternummer door ziekenhuizen in het licht van het bijkomend doeleinde
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is (cf. artikel 4, § 1, 3°, WVP).

Het Comité

verwijst voor het overige naar beraadslaging RR nr. 21/2009, randnummers D.1 en D.2.
aangaande de modaliteiten voor het gebruik van het Rijksregisternummer.

OM DEZE REDENEN
het Comité
1° breidt beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25/03/2009 uit en bepaalt dat de ziekenhuizen
gemachtigd zijn om het Rijksregisternummer van patiënten te gebruiken voor de hiervoor onder
punt A vermelde doeleinden 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.
5

Beraadslaging RR nr. 38/2009, punt B.3.

6

Art. 5, 5e lid WRR bepaalt: “De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van

het sectoraal comité, in welke gevallen geen machtiging vereist is.”
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3° bepaalt dat indien op een later tijdstip een wijziging wordt aangebracht aan de organisatie van
de informatiebeveiliging die een impact kan hebben op de antwoorden die met het
veiligheidsformulier aan het Comité werden verstrekt (aanstelling van een consulent inzake
informatiebeveiliging en antwoorden op de vragen m.b.t. de organisatie van de beveiliging), de
begunstigden

van

de

machtiging

een

nieuwe

vragenlijst

i.v.m.

de

stand

van

de

informatiebeveiliging naar waarheid moeten invullen en aan het Comité moeten bezorgen.
Het Comité meldt de ontvangst ervan en behoudt het recht om daarop later eventueel te
reageren;
4° bepaalt dat wanneer het Comité de begunstigden van de machtiging een vragenlijst
betreffende de informatiebeveiliging stuurt, deze laatsten die vragenlijst waarheidsgetrouw
moeten invullen en terugsturen aan het Comité. Dit laatste zal de ontvangst bevestigen en
hierop reageren indien hiertoe aanleiding bestaat.

Voor de Wnd. Administrateur, afw.

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Mireille Salmon

Wnd. Afdelingshoofd ORM

