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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 36/2018 van 16 mei 2018

Betreft: aanvraag tot machtiging van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu om toegang te krijgen tot informatiegegevens van het Rijksregister en om het
Rijksregisternummer te gebruiken ter identificatie van zorgverleners en patiënten in BelRAI (RN-MA2017-434)

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 de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
ontvangen op 15/12/2017; Gelet op de bijkomende informatie en toelichting ontvangen op 6/02/2018,
op 28/02/2018 en op 15/03/2018;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 23/04/2018;
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Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 16 mei 2018, na beraadslaging, als volgt:

I. VOORWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG
1. De aanvraag strekt ertoe om de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu, hierna de aanvrager, te machtigen om toegang te krijgen tot de informatiegegevens
van het Rijksregister vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° (naam en voornamen), 2° (enkel
geboortedatum), 3° (geslacht), 5° (hoofdverblijfplaats) en 6° (enkel datum van overlijden) evenals de geautomatiseerde mededeling van wijzigingen aan deze gegevens- en om het
Rijksregisternummer te gebruiken in BelRAI met het oog op:
-

correcte identificatie van zorgverleners en patiënten;

-

de-activering van dossiers van overleden patiënten.

2. Het Resident Assessment Instrument (RAI) is een evaluatie-instrument om de zorgtoestand en
het welzijn van ouderen in kaart te brengen op een gestandaardiseerde en gestructureerde
manier, met als doel een beter zorgplan en betere kwaliteitscontrole. Het RAI bestaat uit een
vragenlijst met vragen over de zorgsituatie van een patiënt, onderverdeeld in een twintigtal
hoofdstukken met persoonsgegevens aangaande stemming en gedrag, psychosociaal welzijn,
continentie, ziektebeelden, gezondheidstoestand en geneesmiddelengebruik. Uit deze vragen
worden resultaten berekend volgens internationaal gevalideerde algoritmes. BelRAI is een Belgisch
project met het oog op het aanpassen van het internationaal RAI-instrument, zowel inhoudelijk
als structureel, aan de Belgische situatie.
3. Het betreft een webtoepassing die via het eHealth-platform toegankelijk is, aan de hand waarvan
de deelnemende zorgverstrekkers persoonsgegevens met betrekking tot beoordelingsresultaten
zoals Clinical Assessment Protocols (CAP's), zorgschalen en individuele statistieken van een patiënt
ter beschikking zouden stellen. Deze resultaten informeren de betrokken zorgverstrekkers op een
adequate wijze over de zorgbehoeften van hun patiënten. BelRAI zal de deelnemende verstrekkers
in staat stellen om de historiek van een specifiek aspect van de zorgsituatie van een patiënt te
volgen, teneinde de patiënten die hen raadplegen te adviseren en hen beter te verzorgen en hun
zorg op zich te nemen.
4. Ingevolge het Protocolakkoord gesloten op 27 juni 2016 tussen de federale regering en de
overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over de ontwikkeling
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en de implementatie van het BelRAI-instrument in 2016 1 wordt de aanvrager verder 2 belast met
de organisatie van dit evaluatie-instrument.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. ONTVANKELIJKHEID -TOEPASSELIJKE WETGEVING
A.1. W et van 8 augustus 1983 (W R R)
5. De aanvrager werd reeds gemachtigd om toegang te hebben tot informatiegegevens van het
Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken. 3
6. Bijgevolg kan het onderzoek van het Comité er zich toe beperken na te gaan of:
-

de doeleinden met het oog waarop thans toegang tot het Rijksregister en gebruik van het
Rijksregisternummer

wordt

gevraagd,

welbepaald,

uitdrukkelijk

omschreven

en

gerechtvaardigd is (artikel 4, §1, 2°, WVP);
-

de informatiegegevens tot dewelke toegang wordt gevraagd en het gebruik van het
Rijksregisternummer in het licht van dit doeleinde toereikend, terzake dienend en niet
overmatig zijn (artikel 4, §1, 3°, WVP).

A.2. W et van 8 decem ber 1992 (W VP )
7. Op grond van artikel 4 WVP vormen de informatiegegevens van het Rijksregister en het
Rijksregisternummer persoonsgegevens, waarvan de verwerking slechts is toegelaten voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Persoonsgegevens
moeten bovendien toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Zie:
http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/protocole_daccord__implementation_de_linstrument_belrai_en_2016.pdf.
1

2
Zie ook de Interministeriële Conferentie van 19 oktober 2015 inzake de toekomstige ontwikkeling en implementatie van het
BelRAI-instrument.
3
Zie beraadslaging RR nr. 06/2005 van 13 april 2005, uitgebreid bij beraadslaging RR nr. 02/2006 van 18 januari 2006;
beraadslaging RR nr. 20/2008 van 20 mei 2008, uitgebreid bij beraadslaging RR nr. 41/2008 van 30 juli 2008; beraadslaging
RR nr. 45/2008 van 8 oktober 2008; beraadslaging RR nr. 59/2009 van 5 oktober 2009 en beraadslaging RR nr. 60/2010 van
22 december 2010 (deze laatste beraadslaging betreft de machtiging voor gebruik van het Rijksregisternummer voor BelRAI
als proefproject).
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B. DOELEINDE
8. Zoals hiervoor reeds aangehaald wenst de aanvrager met BelRAI een gestandaardiseerd evaluatieinstrument inzake 'zorgbehoevendheid' aan te bieden over de verschillende zorgsituaties heen,
een 'multidisciplinair dossier'.
De vragenlijsten die de evaluatie van de zorgbehoevendheid moeten toelaten, worden door
gemachtigde zorgverleners ingevuld en opgeslagen in de BelRAI databank van de aanvrager.
Erkende zorgvertrekkers 4 met een therapeutische relatie kunnen toegang krijgen tot het BelRAI
dossier van hun patiënt om deze alsdan de best mogelijke aangepaste zorg te verstrekken.
Toegang tot de BelRAI databank voor gebruikers/erkende zorgverstrekkers kan maar worden
verleend na expliciete schriftelijke toestemming vanwege de cliënt/patiënt via een informed
consent formulier.
9. Het is uiteraard essentieel dat bij het opvragen van een dossier in BelRAI er absolute zekerheid
bestaat met betrekking tot de identiteit van de zorgverstrekker en van de patiënt.
10. Concreet zou dit op volgende wijze in BelRAI worden georganiseerd:
-

een patiënt wordt opgezocht op basis van zijn Rijksregisternummer, op basis waarvan in
het Rijksregister ook naam en voornaam, hoofdverblijfplaats, geslacht, geboortedatum en
overlijdensdatum worden opgehaald en op het scherm weergegeven, wat een gebruiker
(zorgverstrekker) moet toelaten er zich zonder enige twijfel van vergewissen dat hij wel
degelijk het dossier van de juist patiënt voor zich heeft;

-

een gebruiker (zorgverstrekker) zal zich aanmelden in BelRAI aan de hand van zijn eID
waarna het eHealth-platform op basis van het Rijksregisternummer zal nagaan of de
gebruiker een erkende zorgverstrekker is (CoBRHA) en of hij een therapeutische relatie
heeft

met

de

betrokken

patiënt,

waarna

de

beschikbare

informatie

inzake

zorgbehoevendheid van de patiënt beschikbaar wordt. BelRAI vergelijkt deze informatie
dan met zijn lijst van gemachtigde gebruikers en met de gekende functies van deze
gebruiker om te bepalen welk diens toegang is tot het systeem (bv. beoordeling
zorgevaluatie versus louter consultatie zorgevaluatie). 5

4

Het betreft de beroepsbeoefenaars waarvan sprake in het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van

de gezondheidszorgberoepen.

Toegang tot persoonsgegevens van een cliënt via het eHealth-platform is slechts een eerste security filter in het BelRAI
systeem. Daarnaast is het de functie van de gebruiker in het zorgproces die bepaalt wat deze gebruiker met een cliënt kan
doen in het systeem. De BelRAI webtoepassing bepaalt welke functie/rol standaard toegang heeft tot welke gegevens (en of
deze toegang eventueel kan worden veranderd voor een specifieke vragenlijst). Er zijn vier verschillende specifieke functies
met bijhorende toegangsrechten en verantwoordelijkheden: cliëntbeheerder, groepsbeheerder, vragenlijstverantwoordelijke en
eenvoudige gebruiker. (zie hiervoor randnrs. 1.3 e.v. van beraadslaging nr. 09/018 van het Sectoraal comité van de Sociale
Zekerheid en van de Gezondheid)

5
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11. De aanvrager wenst dus het Rijksregisternummer van de patiënten en zorgverleners en de
gevraagde informatiegegevens van de patiënten te gebruiken om een veilige toegang te
organiseren tot de gegevens van de patiënt in het BelRAI-systeem (en in geval van overlijden een
dossier te blokkeren/de-activeren) en om op correcte wijze te bepalen welke zorgverlener tot
welke gegevens toegang heeft.
12. Het Comité is van oordeel dat de nagestreefde doeleinden welbepaald en uitdrukkelijk omschreven
zijn in de zin van art. 4, § 1, 2°, WVP.
13. Voor de rechtvaardiging en toelaatbaarheid van de verwerking verwijst de aanvrager naar artikel
7, §2, a), WVP.
Hoewel het Comité zich bewust is van het belang van een degelijke inschaling van de
zorgbehoevendheid van ouderen met het oog op kwaliteitsvolle zorg, is het van oordeel dat het
toevertrouwen van de BelRAI databank terzake aan een overheidsdienst als de aanvrager en dit
louter op basis van de toestemming van de betrokkene niet de meest aangewezen werkwijze is.
BelRAI betreft immers een immense databank met zeer gevoelige persoonsgegevens van een
eerder kwetsbare groep van zorgbehoevende ouderen.
Een degelijk uitgebouwde reglementaire omkadering voor de BelRAI databank is dan ook een
must.
Temeer daar, enerzijds, de ontwikkeling, implementatie en uitbating van BelRAI niet onmiddellijk
lijkt te kaderen in de aan de aanvrager bij KB van 23 mei 2001 houdende oprichting van de

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu toegewezen
opdrachten (inzonderheid op het vlak van beleidsvoorbereiding en –uitvoering) en daar,
anderzijds, een protocolakkoord (zie randnummer 4) een louter politieke afspraak betreft welke
niet volledig strookt met de juridische basis die wordt vereist in artikel 5, eerste lid, 1°, WRR en
evenmin strookt met artikel 6.3 AVG 6
Gelet op het voorgaande is het Comité van oordeel dat de gevraagde toegang tot het Rijksregister
en gebruik van het Rijksregisternummer conform de hiernavolgende voorwaarden kan worden
gemachtigd voor een beperkte periode in afwachting van de uitwerking van een degelijke
wettelijke omkadering van de BelRAI databank.
Onderhavige machtiging wordt dan ook versterkt onder de ontbindende voorwaarde van
voorlegging van dergelijke reglementaire omkadering, welke het Comité gerealiseerd wil zien
binnen een termijn van 3 jaar, bij gebreke waaraan onderhavig machtiging van rechtswege een
einde zal nemen op 16/05/2021.

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 (algemene verordening gegevensbescherming) (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC)
6
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C. PROPORTIONALITEIT
C.1. Ten overstaan van het identificatienum m er
14. Het is essentieel dat bij het opvragen van een dossier (door de dossierbeheerder van de patiënt
en door elke andere zorgverlener die persoonlijk betrokken is bij de diagnostische, preventieve of
curatieve handelingen ten opzichte van de patiënt) een absolute zekerheid bestaat met betrekking
tot de identiteit van de zorgverlener en van de patiënt.
15. Misverstanden die kunnen ontstaan n.a.v. homonymie en foutieve schrijfwijzen moeten dan ook
worden uitgesloten. Aan de hand van het Rijksregisternummer -dat een uniek nummer is- in
combinatie met de gevraagde informatiegegevens uit het Rijksregister , kan een persoon
nauwkeurig geïdentificeerd worden.
16. Het Comité merkt daarenboven op dat voor de organisatie van toegang en beveiliging van de
BelRAI webtoepassing beroep wordt gedaan op een aantal basisdiensten van het eHealthplatform, zoals het beveiligde portaal, het gebruikers- en toegangsbeheer, de end-to-end
encryptie en de veiligheidsloggings. Artikel 8 van de wet van 21 augustus 2008 houdende

oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen voorziet dat bij de
mededeling van niet-gecodeerde persoonsgegevens aan en door het eHealth-platform uitsluitend
het Rijksregisternummer of het identificatienummer van de sociale zekerheid wordt gebruikt.
17. Het Comité besluit dat het gebruik van het Rijksregisternummer in het licht van het opgegeven
doeleinde in overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3° WVP.

C.2. Ten overstaan van de inform atiegegevens
18. De aanvrager wenst toegang tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° (naam
en voornamen), 2° (enkel geboortedatum), 3° (geslacht), 5° (hoofdverblijfplaats) en 6° (enkel
datum van overlijden), WRR, evenals een geautomatiseerde mededeling van wijzigingen aan deze
gegevens.
19. De naam en voornamen, de geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats, laten toe om
de betrokken patiënten -zeker in combinatie met het Rijksregisternummer- op correcte wijze en
zonder enige twijfel te identificeren.
20. De datum van overlijden laat toe om het dossier van een overleden patiënt te blokkeren/deactiveren.
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21. Het Comité is van oordeel dat de toegang tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste
lid, 1°, 2° (enkel geboortedatum), 3°, 5° en 6° (enkel overlijdensdatum), WRR moet toelaten de
patiënten zonder enige twijfel op correcte wijze te identificeren en diens dossier ten gepast tijde
te de-activeren en dus conform artikel 4, §1, 3°, WVP, is.
22. Er wordt tevens gevraagd om op geautomatiseerde wijze de mededeling van de wijzigingen van
de gegevens tot dewelke toegang werd gevraagd, te ontvangen. De geautomatiseerde mededeling
van wijzigingen, laat de aanvrager toe om steeds over de meest actuele gegevens te beschikken
in de BelRAI databank.
23. In het licht hiervan oordeelt het Comité dat de geautomatiseerde mededeling van de wijzigingen
van de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2° (enkel geboortedatum), 3°, 5° en 6° (enkel
overlijdensdatum), WRR, conform artikel 4, § 1, 3° van de WVP is.
24. Opdat de mededeling van deze wijzigingen echter proportioneel zou verlopen, moet deze
mededeling beperkt zijn tot de personen waarvoor de aanvrager in diens BelRAI databank over
een actief dossier beschikt. Dit vereist het werken met een verwijzingsrepertorium. De aanvrager
meldt dat hij beroep doet op de diensten van een verwerker, de vzw SMALS die over een dergelijk
verwijzingsrepertorium beschikt. Het Comité neemt hiervan akte.

C.3. Ten overstaan van de frequentie van de toegang en de duur van de m achtiging
25. De aanvrager wenst te beschikken over een permanente toegang tot de gevraagde gegevens
teneinde de BelRAI databank ten allen tijde te voorzien van accurate en actuele informatie.
26. Er wordt een machtiging voor een onbepaalde periode gevraagd omdat het BelRAI systeem geen
einddatum heeft en in het kader van de permanente opvolging van patiënten, de ondubbelzinnige
en correcte identificatie van de patiënten en zorgverleners onbeperkt in de tijd gegarandeerd moet
worden.
27. Het Comité oordeelt dat een permanente toegang en een machtiging voor onbepaalde duur gepast
zijn in het licht van artikel 4, § 1, 3°, WVP.
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C.4. Ten overstaan van de bew aringsterm ijn
28. De aanvrager wenst het Rijksregisternummer en de gevraagde informatiegegevens uit het
Rijksregister in de BelRAI databank te bewaren met het oog op voormeld doeleinde, minstens
zolang de patiënt leeft en tot uiterlijk 24 maanden na het overlijden.
29. Het Comité stelt terzake vast dat BelRAI een project is dat volledig is gebaseerd op de
geïnformeerde toestemming van de patiënt. Bijgevolg is het Comité van oordeel dat het dossier
in BelRAI op eerste verzoek van de patiënt moet vernietigd worden en dat bij gebreke aan dergelijk
verzoek, de gegevens maximaal kunnen worden bewaard tot 24 maanden na het overlijden van
de betrokken patiënt.
30. Indien aanvrager de bewaartermijn van de gegevens in de BelRAI databank aldus organiseert,
handelt hij conform artikel 4, §1, 5°, WVP.

C.5. I ntern gebruik en/ of m ededeling aan derden
31. Uit de aanvraag en de bijkomende toelichting blijkt dat de aanvrager het Rijksregisternummer en
de gevraagde informatiegegevens gebruikt om in de BelRAI databank op correcte wijze
zorgverleners en patiënten te identificeren.
32. Aangezien de BelRAI databank tot doel heeft een gestandaardiseerd evaluatie-instrument inzake
zorgbehoevendheid ter beschikking te stellen van erkende zorgverstrekkers/BelRAI gebruikers wat hen moet toelaten zorg te verstrekken die zo goed mogelijk is afgestemd op de geëvalueerde
zorgbehoevendheid van hun patiënten- zullen deze zorgverstrekkers zich op basis van het
Rijksregisternummer en op basis van de in de databank opgeslagen informatiegegevens uit het
Rijksregister, verzekeren van de correctie identificatie van hun patiënt en diens dossier.
33. Deze 'mededeling' aan/kennisname door de BelRAI gebruikers/erkende zorgverstrekkers roept,
gelet op het doeleinde van het BelRAI evaluatie-instrument, geen bijzondere bedenkingen op.
34. Wat het gebruik van het Rijksregisternummer betreft, stelt het Comité vast dat artikel 8/1 van de
wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse

bepalingen zorgverleners, die persoonlijk betrokken zijn bij de uitvoering van diagnostische,
preventieve of zorgverlenende handelingen ten opzichte van een patiënt, machtigt om ter
identificatie van de betrokkenen, het Rijksregisternummer te gebruiken.
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C.6. N etw erk verbindingen
35. De aanvraag maakt geen melding van het tot stand komen van netwerkverbindingen.
36. Het Comité vestigt er volledigheidshalve de aandacht op dat:
-

indien er later netwerkverbindingen mochten tot stand komen, de aanvrager het Comité
daarvan voorafgaandelijk op de hoogte moet brengen;

-

het Rijksregisternummer slechts gebruikt kan worden in relaties met derden voor zover dit
kadert in de doeleinden waarvoor zij eveneens gemachtigd werden om dit nummer te
gebruiken.

D. BEVEILIGING
D.1. Consulent inzake inform atieveiligheid
37. De gemachtigde is verplicht een consulent inzake informatiebeveiliging aan te stellen (artikel 10
WRR). Het Comité stelt vast dat de identiteit van de consulent van de aanvrager werd meegedeeld.
38. Het Comité wijst de gemachtigde op diens verantwoordelijkheden in dit verband.
De gemachtigde wijst een consulent aan op grond van zijn professionele kwaliteiten en
deskundigheid, in het bijzonder op het gebied van de praktijk inzake gegevensbescherming en de
in de context relevante regelgeving. Deze capaciteiten stellen de consulent in staat diens taken te
vervullen en een gedegen kennis te verwerven van de informatica-omgeving van de gemachtigde
en van de informatieveiligheid. De consulent dient deze kennis permanent op peil te houden.
De consulent brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de gemachtigde.
Ongeacht of de consulent een personeelslid is of iemand extern, mag er geen sprake zijn van een
belangenconflict tussen de functie als consulent en andere activiteiten hiermee onverenigbaar. In
het bijzonder kan de functie niet gecumuleerd worden met deze van eindverantwoordelijke voor
de informaticadienst of van hoogste leidinggevende van de gemachtigde (bv. algemeen directeur).
De gemachtigde waakt erover dat de consulent zijn opdracht volledig onafhankelijk kan uitoefenen
en dat hij geen instructies ontvangt met betrekking tot de uitvoering van die taken. De consulent
wordt door de gemachtigde niet ontslagen of gestraft voor de uitvoering van zijn taken.
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Indien de taken van consulent aan meerdere personen wordt toevertrouwd, dient aan één van
hen de eindverantwoordelijkheid gegeven te worden om te rapporteren over de gezamenlijke
werkzaamheden aan de hoogste leidinggevende en om de rol van contactpersoon ten aanzien van
het Comité op te nemen.
De gemachtigde ondersteunt diens consulent door hem beschikking te geven over de benodigde
middelen en tijd voor het vervullen van diens taken en het in stand houden van zijn deskundigheid.
Met name wordt de consulent de nodige toegang verschaft tot persoonsgegevens en
verwerkingsactiviteiten. De gemachtigde zorgt ervoor dat de consulent naar behoren en tijdig
wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van
persoonsgegevens.
39. Het Comité houdt zich het recht voor toezicht uit te oefenen op de naleving van deze
verplichtingen.

D.2. I nform atieveiligheidsbeleid
40. Uit

de

door

de

aanvrager

meegedeelde

documenten

blijkt

dat

deze

over

een

informatiebeveiligingsbeleid beschikt en dat ook praktisch op het terrein uitwerkt.
41. Het Comité neemt er akte van.

D.3. P ersonen die het identificatienum m er van het Rijksregister m ogen gebruik en en lijst
van deze personen
42. De aanvrager moet, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen waarop de
personen vermeld worden die toegang hebben tot het Rijksregister en die het Rijksregisternummer
mogen gebruiken.
43. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd en ter beschikking van het Comité gehouden worden.
44. De personen die op deze lijst worden opgenomen moeten daarenboven een verklaring
ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de
informatiegegevens te bewaren.
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OM DEZE REDENEN,
het Comité
1° machtigt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu om voor de doeleinden
vermeld in punt B en onder de voorwaarden bepaald in deze beraadslaging voor een beperkte duur
van 3 jaar en op permanente wijze:
-

toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° (naam en
voornamen), 2° (enkel geboortedatum), 3° (geslacht), 5° (hoofdverblijfplaats) en 6° (enkel
datum van overlijden) -evenals de geautomatiseerde mededeling van wijzigingen aan deze
gegevens- en

-

het Rijksregisternummer te gebruiken.

De machtiging neemt van rechtswege een einde op 16 mei 2021 wanneer de aanvrager tegen die
datum geen degelijke wettelijke omkadering van de BelRAI databank aan het Comité heeft voorgelegd.
2° bepaalt dat onderhavige beraadslaging moet worden samen gelezen met beraadslaging nr.
09/018 van 19 mei 2009, laatst gewijzigd op 20 december 2016 van de afdeling Gezondheid van het
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid met betrekking tot de uitwisseling

van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de betrokken zorgverstrekkers en de
database BelRAI met tussenkomst van het eHealth-platform.
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

beveiligingsformulier aan het Comité werden verstrekt (aanstelling van een consulent inzake
informatiebeveiliging en conformiteitsverklaring inzake organisatie van de informatiebeveiliging), de
FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, 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 aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en
Leefmilieu een vragenlijst betreffende de informatiebeveiliging stuurt, deze laatste die vragenlijst
waarheidsgetrouw moet invullen en terugsturen aan het Comité. Dit laatste zal de ontvangst
bevestigen en hierop reageren indien hiertoe aanleiding bestaat.
De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Mireille Salmon

