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BESLISSING Nr 92/017 VAN 08 DECEMBER 1992
BETREFT

:VRAAG
VAN
DE
MAATSCHAPPIJ
KOS,
MARKETING
&
COMMUNICATION COUNSELLORS, OM MACHTIGING TE VERKRIJGEN
OM VAN HET RIZIV (RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN
INVALIDITEITS-VERZEKERING)
EEN
LIJST
VAN
DE
GENEESHEREN ADVISEURS VERBONDEN AAN DE VERSCHILLENDE
ZIEKENFONDSEN TE BEKOMEN.

Vraag om machtiging nr. CS/92/554
Gelet op de vraag die de maatschappij KOS, marketing &
communication counsellors, Oude Baan 217, 3000 Leuven in haar
brief van 10 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 maatschappij KOS aan het RIZIV een lijst van de
adviserende
geneesheren
verbonden
aan
de
verschillende
ziekenfondsen.
Het RIZIV antwoordde de maatschappij KOS dat de mededeling
van de gevraagde informatie onderworpen is aan een machtiging
van het Toezichtscomité.
De
maatschappij
KOS
richtte
haar
vraag
Toezichtscomité, bij brief dd. 1O november 1992.

tot

het

KOS preciseert overigens dat ze een gespecialiseerd
studiebureau is die binnen de farmaceutica-industrie opereert en
de farmaceutische firma's helpt, de raadgevende geneesheren te
informeren over de wetenschappelijke bijzonderheden van hun
produkten.

Beslissing 92/017 (vervolg)
Overwegende dat iedere mededeling van sociale gegevens van
persoonlijke aard buiten het netwerk, door een instelling van
sociale zekerheid, via de Kruispuntbank moet verlopen en
onderworpen
is
aan
een
principiële
machtiging
van
het
Toezichtscomité, overeenkomstig artikelen 14 en 15, 2de lid van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van sociale zekerheid;
Overwegende dat het RIZIV een openbare instelling van
sociale zekerheid is; dat de maatschappij KOS een privaatrechterlijke instelling is die niet tot het netwerk behoort; dat
de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door
het RIZIV aan de maatschappij KOS 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" als
volgt omschrijft : ieder sociaal gegeven met betrekking tot een
persoon die is of kan worden geïdentificeerd; dat artikel 2, 4°
het "sociale gegeven" als volgt omschrijft : ieder sociaal
gegeven dat nodig is voor de toepassing van de sociale
zekerheid;
Overwegend dat krachtens de sociale zekerheidswetgeving en
met het oog op de uitvoering van de taken van de sociale
zekerheid, de lijst met adviserende geneesheren die aan de
verschillende ziekenfondsen zijn verbonden, een sociaal gegeven
van persoonlijke aard wordt, van zodra ze in het bezit is van
een instelling van sociale zekerheid; bijgevolg is artikel 15,
2de lid, van toepassing;
Overwegende dat uit de vraag zoals zij door de maatschappij
KOS geformuleerd wordt, niet blijkt dat de gevraagde gegevens
nodig zijn voor de toepassing van de sociale zekerheid; dat de
aanvrager eigenlijk de bedoeling heeft om zijn bestand bij te
werken, waartoe hij trouwens alle recht heeft maar dat geen
enkel verband heeft met de sociale zekerheid; dat de aanvraag
bovendien op geen enkele wettekst is gebaseerd;
Overwegend dat het RIZIV voor de inwerkingtreding van de
wet van 15 januari 1990, lijsten van geneesheren en andere
dienstverleners mocht afleveren maar dat de bovenvermelde wet nu
echter de mededeling van persoonlijke gegevens binnen de sociale
zekerheid regelt, met de bedoeling de persoonlijke levenssfeer
te beschermen tegen een wildgroei van automatische bestanden;
Overwegende dat de veralgemening van de mededeling van
lijsten met nominatieve gegevens op magnetische schijven of
andere voorkomen moet worden, daar de persoonlijke levenssfeer

daardoor bedreigd wordt; dat de vraag naar lijsten van
geneesheren of van andere verzorgingsdienstverleners steeds
toeneemt; dat dergelijke inlichtingen bij andere bronnen
beschikbaar zijn; dat de Kruispuntbank en de instellingen van
sociale zekerheid van het netwerk niet beschouwd mogen worden
als
Beslissing 92/017 (vervolg)

gewone
gegevensbanken
of
inlichtingsagentschappen,
die
gewoonlijk,
op
aanvraag,
aan
verschillende
humanitaire,
professionele of commerciële instellingen informatie verstrekken
die slechts onrechtstreeks of totaal geen 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 maatschappij
KOS een lijst van de adviserende geneesheren verbonden aan de
verschillende ziekenfondsen mee te delen.

Foulek Ringelheim,
Voorzitter.

