CS/92/601.

BESLISSING Nr 92/013 VAN 08 DECEMBER 1992
BETREFT

:VRAAG VAN DE HEER ALVAREZ YSAIA, VERPLEGER, OM
MACHTIGING
TE
VERKRIJGEN
OM
VAN
HET
RIZIV
(RIJKSINSTITUUT
VOOR
ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING) EEN LIJST VAN VERPLEGERS TE BEKOMEN.

Vraag om machtiging nr. CS/92/540

Gelet op de vraag die de heer Alvarez Ysaia, verpleger, rue
Célestin Demblon 76, 4040 Herstal, in zijn brief van 30 november
1992 richt tot het Toezichtscomité;
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, in
het bijzonder artikel 15, 2de lid;

Vroeg de heer Alvarez Ysaia op 16 november 1992 aan het
RIZIV de mededeling van een listing van alle verplegsters en
verplegers die vermeld worden op de lijsten van het RIZIV.
De heer Alvarez Ysaia had deze informatie nodig voor het
opzoeken van collega's om vervangingen te verzekeren.
Het RIZIV antwoordde de heer Alvarez Ysaia dat de
mededeling van de gevraagde informatie onderworpen is aan een
machtiging van het Toezichtscomité.
In een brief van 30 november 1992 richtte de Heer Alvarez
Ysaia zij vraag tot het Toezichtscomité.
Overwegende dat iedere mededeling van sociale gegevens van
persoonlijke aard buiten het netwerk, door een instelling van
sociale zekerheid, onderworpen is aan een principiële machtiging
van het Toezichtscomité, overeenkomstig artikel 15, 2de lid van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van sociale zekerheid;

Beslissing 02/013 (vervolg)
Overwegende dat het RIZIV een openbare instelling van
sociale zekerheid is; dat de heer Alvarez Ysaia een natuurlijke
persoon is die niet tot het netwerk behoort; dat de mededeling
van sociale gegevens van persoonlijke aard, aan de heer Alvarez
Ysaia door het RIZIV, bijgevolg onderworpen is aan een
machtiging van het Toezichtscomité;
Overwegende dat artikel 2, 6°, van voornoemde wet van 15
januari 1990 het "sociale gegeven van persoonlijke aard"
omschrijft: ieder sociaal gegeven met betrekking tot een persoon
die is of kan worden geïdentificeerd; dat artikel 2, 4° het
"sociale gegeven" omschrijft: ieder sociaal gegeven dat nodig is
voor de toepassing van de sociale zekerheid; dat de "Gegevens
van alle geneesheren van het land" op zich niet noodzakelijk
gegevens van persoonlijke aard zijn in de zin van de wet van 15
januari 1990;
Overwegende dat uit de vraag zoals zij door de heer Alvarez
Ysaia geformuleerd wordt, niet blijkt dat de gevraagde gegevens
nodig zijn voor de toepassing van de sociale zekerheid; dat de
heer Alvarez Ysaia bovendien niet vermeldt op welke wetteksten
de vraag gebaseerd is;
Overwegende dat de veralgemening van de overdracht van
lijsten met nominatieve gegevens op magnetische schijven of
andere voorkomen moet worden, daar de persoonlijke levenssfeer
daardoor in bedreigd wordt; dat de vraag naar lijsten van
geneesheren of van andere verzorgingsdienstverleners steeds
toeneemt; dat dergerlijke inlichtingen bij andere bronnen
beschikbaar zijn; dat de Kruispuntbank en de instellingen van
sociale zekerheid van het netwerk niet beschouwd mogen worden
als gewone gegevensbanken of inlichtingsagentschappen, die
gewoonlijk,
op
aanvraag,
aan
verschillende
humanitaire,
professionele of commerciële instellingen informatie verstrekken
die slechts onrechtstreeks verband houden met de sociale
zekerheid, daar dit strijdig is met de doelstellingen van de wet
van 15 januari 1990;
BESLIST HET TOEZICHTSCOMITE
Geen machtiging te verlenen aan het RIZIV om aan de heer Alvarez
Ysaia een lijst van de verplegers mee te delen.
Foulek Ringelheim,
Voorzitter.

