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BERAADSLAGING NR. 20/140 VAN 6 MEI 2020 BETREFFENDE DE MEDEDELING
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH
COLLEGE (NIC) AAN HET TECHNISCH PLATFORM VAN MIPS-LABORATORIA, IN
HET KADER VAN DE STRIJD TEGEN COVID-19
Het Informatieveiligheidscomité, kamer sociale zekerheid en gezondheid (hierna “het Comité”
genoemd),
Gelet op de Verordening (EU) nr. 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 of AVG);
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in
het bijzonder artikel 114, gewijzigd bij de wet van 25 mei 2018;
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot
wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27
april 2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 97;
Gelet op de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealthplatform en diverse bepalingen;
Gelet op beraadslaging nr. 17/041 van 21 februari 2017, gewijzigd op 18 juli 2017, op 19
september 2017 en op 5 juni 2018, betreffende de mededeling van persoonsgegevens aan en door
het eHealth-platform in het kader van de creatie van een routeringsgids ten dienste van een veilige
elektronische gegevensuitwisseling;
Gelet op beraadslaging nr. 12/033 van 17 april 2012 met betrekking tot de terbeschikkingstelling
van een beveiligde elektronische brievenbus als basisdienst van het eHealth-platform
(eHealthBox);

2
Gelet op de beslissing van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken nr. 17/2020 tot
tijdelijke uitbreiding van de beraadslaging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr.
35/2010 van 6 oktober 2010;
Gelet op beraadslaging nr. 10/078 van 9 november 2010, gewijzigd op 27 maart 2020 en op 7 april
2020, met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van de erkende
laboratoria voor klinische biologie met het oog op het controleren en actualiseren van de
identificatiegegevens van hun patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers van de
laboratoria en het facturatiebeheer;
Gelet op het auditoraatsrapport van het eHealth-platform;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene;
Beslist op 6 mei 2020 na beraadslaging, als volgt:

I.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

In het kader van de gezondheidscrisis en de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 en
gelet op de grote toename van het aantal uit te voeren opsporingstests, werd er beslist om de
mogelijkheid tot uitvoering van opsporingstests van COVID-19 door niet-erkende
laboratoria voor klinische biologie aangeduid door de federale minister van
Volksgezondheid uit te breiden.

2.

Alle resultaten van deze tests zijn beschikbaar op een centrale server van de firma MIPS, als
technische onderaannemer van de laboratoria. Deze resultatenserver is toegankelijk voor
elke zorgverlener die een zorgrelatie heeft met de betrokken patiënt via het hubmetahubsysteem.

3.

In een aantal gevallen worden de staalafname en de testaanvraag niet uitgevoerd door de arts
die houder is van het globaal medisch dossier (GMD), maar door een arts die coördinator is
van een woonzorgcentrum of door een triagecentrum. Daarom wensen de GMD-houders ook
via hun eHealthBox het resultaat van de test te ontvangen ook al hebben zij die niet
voorgeschreven, zodat ze de opvolging van hun patiënt kunnen verzekeren.

4.

Daartoe zou er zeer snel een systeem moeten worden opgezet waarbij voor de resultaten die
beschikbaar zijn op de resultatenserver van MIPS, die gelinkt zijn aan het INSZ van de
patiënt, een bericht kan worden gestuurd naar de eHealthBox van de GMD-houder van die
patiënt zoals gekend bij het Nationaal Intermutualistisch College (NIC).

5.

Om die reden werd er beslist om een beroep te doen op de webservice DAAS die
geïmplementeerd werd in het kader van de routeringsgids1.

1

Zie beraadslaging nr. 17/041 van 21 februari 2017, gewijzigd op 18 juli 2017, op 19 september 2017 en op 5 juni
2018, betreffende de mededeling van persoonsgegevens aan en door het eHealth-platform in het kader van de creatie
van een routeringsgids ten dienste van een veilige elektronische gegevensuitwisseling.
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6.

Gelet op de hoogdringendheid van deze mededeling, wordt er voorgesteld om een tijdelijk
gebruik van de dienst DAAS aan MIPS toe te staan voor de verzending van het resultaat van
de test naar de GMD-houder van de patiënt. De toegang tot de informatie met betrekking tot
de identiteit van de GMD-houder beschikbaar bij het NIC zal worden beëindigd zodra in het
Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit gepubliceerd is waarbij het einde van de epidemie
van COVID-19 in België wordt afgekondigd.

II.

BEVOEGHEID

7.

Overeenkomstig artikel 42, § 2, 3°, van de wet van 13 december 2006 dient elke mededeling
van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen het voorwerp uit te maken van een
beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
Informatieveiligheidscomité.

8.

Krachtens artikel 11 van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie
van het eHealth-platform en diverse bepalingen vereist elke mededeling van
persoonsgegevens door of aan het eHealth-platform een beraadslaging van de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité, behalve in de gevallen waarin
de wet voorziet.

9.

Het Comité acht zich dan ook bevoegd om zich uit te spreken over de mededeling van
persoonsgegevens.

III. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
A.

TOELAATBAARHEID

10.

Krachtens artikel 9, § 1, van de AVG is de verwerking van persoonsgegevens die de
gezondheid betreffen verboden. Dit verbod is echter niet van toepassing wanneer aan één
van de voorwaarden vermeld in artikel 9, § 2, van de AVG is voldaan. Dit is onder meer het
geval wanneer de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of
arbeidsgeneeskunde of medische diagnosen2.

11.

In het kader van de strijd tegen COVID-19 is het noodzakelijk dat de GMD-houder van een
patiënt die een test ondergaan heeft in een triagecentrum of woonzorgcentrum op de hoogte
zou worden gebracht van het resultaat van deze test, om de opvolging van deze patiënt te
kunnen verzekeren en de medische informatie in het medisch dossier van deze patiënt te
kunnen actualiseren.

12.

Het Informatieveiligheidscomité is bijgevolg van oordeel dat er een aanvaardbare grond
bestaat voor de beoogde verwerking van persoonsgegevens.

B.

PRINCIPES
MET
BETREKKING
PERSOONSGEGEVENS
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Artikel 9, §2, h) van de AVG.
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13.

Volgens artikel 5 van de AVG moeten de persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze
die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (rechtmatigheid,
behoorlijkheid, transparantie). De persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake
dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt
(minimale gegevensverwerking). De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden
geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens
die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen
of te rectificeren (juistheid).

14.

Krachtens artikel 5 van de AVG moeten de persoonsgegevens worden ingezameld voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze
vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt.

15.

De informatie over de identiteit van de arts die houder is van GMD is beschikbaar bij het
Nationaal Intermutualistisch College, die de authentieke bron van dit gegeven is.

16.

Overeenkomstig artikel 5 van de AVG moeten de persoonsgegevens worden bewaard in een
vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is
(opslagbeperking).

17.

De informatie met betrekking tot de GMD-houder van de patiënt zal niet worden bewaard
door MIPS, maar zal enkel worden geraadpleegd met het oog op de verzending van de
resultaten van de COVID-19- opsporingstest uitgevoerd door een niet-erkend laboratorium
van een farmaceuticabedrijf naar de GMD-houder via de eHealthBox.

18.

Het Comité neemt akte van het feit dat de toegang tot de identiteit van de GMD-houder bij
het NIC stopgezet zal worden zodra het koninklijk besluit dat het einde van de epidemie van
COVID-19 in België afkondigt in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

19.

Rekening houdend met het doeleinde van de gegevensmededeling is het Comité van oordeel
dat de beoogde mededeling toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

C.

PRINCIPE VAN TRANSPARANTIE

20.

Overeenkomstig artikel 14 van de AVG verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de
nodige informatie aan de betrokkene wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene
werden verkregen. Deze bepaling geldt echter niet, onder meer, wanneer het verstrekken van
die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen. In dergelijke
gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke de gepaste maatregelen om de rechten en
vrijheden en de wettige belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder het openbaar
maken van de informatie.

21.

Het Comité is van oordeel dat de beoogde transparantiemaatregelen toereikend zijn.

D.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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22.

Krachtens artikel 5 van de AVG moeten persoonsgegevens, door het nemen van passende
technische of organisatorische maatregelen, op een dusdanige manier worden verwerkt dat
een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid). Deze maatregelen moeten een passend
beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend enerzijds met de stand van de techniek ter
zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en anderzijds met de aard van de
te beveiligen gegevens en de potentiële risico's.

23.

Om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevensverwerking te garanderen, moet
iedere instelling die persoonsgegevens bewaart, verwerkt of meedeelt maatregelen nemen in
de volgende elf actiedomeinen die betrekking hebben op de informatieveiligheid:
veiligheidsbeleid; aanstelling van een functionaris inzake gegevensbescherming;
organisatorische en menselijke aspecten van de veiligheid (vertrouwelijkheidsverbintenis
van het personeel, regelmatige informatieverstrekking en opleidingen ten behoeve van het
personeel inzake bescherming van de privacy en veiligheidsregels); fysieke veiligheid en
veiligheid van de omgeving; netwerkbeveiliging; logische toegangs- en netwerkbeveiliging;
loggings, opsporing en analyse van de toegangen; toezicht, nazicht en onderhoud; systeem
van beheer van de veiligheidsincidenten en de continuïteit (backup-systemen, fault
tolerance-systemen, …) en documentatie.

24.

Het Informatieveiligheidscomité herinnert eraan dat krachtens artikel 9 van de wet van 30
juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens, de verwerkingsverantwoordelijke (en zijn verwerkers)
de volgende bijkomende maatregelen neemt bij de verwerking van genetische, biometrische
of gezondheidsgegevens:
1° hij of, in voorkomend geval, de verwerker wijst de categorieën van personen die toegang
hebben tot de persoonsgegevens aan waarbij hun hoedanigheid ten opzichte van de
verwerking van de betrokken gegevens nauwkeurig wordt omschreven;
2° hij of, in voorkomend geval, de verwerker houdt de lijst van de aldus aangewezen
categorieën van personen ter beschikking van de bevoegde toezichthoudende autoriteit;
3° hij zorgt ervoor dat de aangewezen personen door een wettelijke of statutaire verplichting,
of door een evenwaardige contractuele bepaling ertoe gehouden zijn het vertrouwelijk
karakter van de betrokken gegevens in acht te nemen.
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Om deze redenen, verleent
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
een tijdelijke machtiging voor de mededeling van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze
beraadslaging mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de
gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale
gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid.

Bart VIAENE

De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de
kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11).

