Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Gezondheid»

SCSZ/09/054

AANBEVELING NR 09/01 VAN 16 JUNI 2009 MET BETREKKING TOT DE
IMPLEMENTATIE VAN HET SYSTEEM VAN DE AUTOMATISCHE
MEDEDELING VAN WIJZIGINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET
RIJKSREGISTER VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN EN UIT DE
KRUISPUNTBANKREGISTERS, DOOR HET EHEALTH-PLATFORM AAN DE
ZIEKENHUIZEN EN AAN HET KANKERREGISTER
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealthplatform;
Gelet op het auditoraatsrapport van het eHealth-platform van 8 juni 2009;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

1.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Actoren in de gezondheidszorg die voor het uitvoeren van hun opdrachten nood hebben
aan persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen 1 of uit de
Kruispuntbankregisters 2 kunnen gemachtigd worden om toegang te krijgen tot deze
persoonsgegevens, door het sectoraal comité van het Rijksregister voor wat betreft het
Rijksregister van de natuurlijke personen 3 , door het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid voor wat betreft de Kruispuntbankregisters 4 . Voor
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Zie artikel 1 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen.
Zie artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid.
Zie artikel 5 van de voormelde wet van 8 augustus 1983.
Zie artikel 15 van de voormelde wet van 15 januari 1990.

zover zij beschikken over een dergelijke machtiging vanwege het bevoegde sectoraal
comité kunnen actoren in de gezondheidszorg, telkens zij daar een concrete behoefte
aan hebben, persoonsgegevens gaan opzoeken in het Rijksregister van de natuurlijke
personen of in de Kruispuntbankregisters.
1.2. Zowel de ziekenhuizen als de stichting bedoeld in artikel 45quinquies van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen (het zogenaamde Kankerregister) hebben toegang tot het
Rijksregister van de natuurlijke personen.
De ziekenhuizen werden bij beraadslaging nr. 21/2009 van 25 maart 2009 door het
sectoraal comité van het Rijksregister onder bepaalde voorwaarden gemachtigd om
toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen (meer bepaald tot de
naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geslacht, de
hoofdverblijfplaats en de datum van overlijden) en om het identificatienummer van het
Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken voor het controleren en
actualiseren van de identificatiegegevens van hun patiënten en hun ondubbelzinnige
identificatie in het medisch dossier alsook voor het facturatiebeheer. Het sectoraal
comité van het Rijksregister was daarbij van oordeel dat de toegang tot het Rijksregister
van de natuurlijke personen dient te verlopen via het eHealth-platform dan wel via een
ander platform dat vergelijkbare waarborgen inzake informatieveiligheid biedt.
Het Kankerregister van zijn kant werd bij beraadslaging nr. 31/2009 van 18 mei 2009
door het sectoraal comité van het Rijksregister gemachtigd om toegang te krijgen tot
bepaalde persoonsgegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen, met het
oog op de kankerregistratie via webtoepassing. Het betreft meer bepaald de naam, de
voornamen, de geboortedatum, het geslacht, de hoofdverblijfplaats en de datum van
overlijden.
1.3. Het kan echter ook nuttig zijn dat de actoren in de gezondheidszorg niet zelf telkens op
geregelde tijdstippen dienen na te gaan of de eerder door hen opgezochte
persoonsgegevens, die ze nodig hebben voor het verwezenlijken van hun taken,
inmiddels zijn gewijzigd.
Bijgevolg wordt, naar analogie met het systeem uitgewerkt in de sociale sector door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een systeem ontworpen waarbij het eHealthplatform systematisch wijzigingen van bepaalde persoonsgegevens uit het Rijksregister
van de natuurlijke personen of uit de Kruispuntbankregisters ter beschikking kan stellen
van de actoren in de gezondheidszorg die over de betrokken personen een dossier
beheren en toegang hebben tot de persoonsgegevens in kwestie overeenkomstig de
beslissing dienaangaande van het sectoraal comité van het Rijksregister of het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.
Zo kan, bijvoorbeeld, worden vermeden dat elke actor in de gezondheidszorg die
toegang heeft tot het Rijksregister van de natuurlijke personen of tot de
Kruispuntbankregisters dagelijks dient na te gaan of het adres van de personen over wie
hij een dossier beheert intussen niet veranderd is.
Het eHealth-platform zal de wijzigingen van persoonsgegevens uit het Rijksregister van
de natuurlijke personen of uit de Kruispuntbankregisters ontvangen en deze vervolgens

verder meedelen aan elke actor in de gezondheidszorg die over de betrokken persoon
een dossier beheert en door het bevoegde sectoraal comité van de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer gemachtigd werd om mededeling te
bekomen van het persoonsgegeven dat de wijziging heeft ondergaan, voor zover de
actor in de gezondheidszorg daar bovendien zelf om gevraagd heeft.
Dat betekent echter dat het eHealth-platform per actor in de gezondheidszorg die
dergelijke automatische wijzigingen wil verkrijgen, dient bij te houden over welke
personen hij deze wijzigingen wenst te ontvangen. Dat zou gebeuren in een daartoe
geëigende persoonsgegevensbank.
1.4. De hogervermelde persoonsgegevensbank is geen verwijzingsrepertorium in de zin van
artikel 5, 4°, van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van
het eHealth-platform. Overeenkomstig dat artikel is het eHealth-platform voor het
uitvoeren van zijn doel onder meer belast met het concipiëren, beheren, ontwikkelen en
in standaardvorm gratis ter beschikking stellen aan de actoren in de gezondheidszorg
van elektronische basisdiensten die potentieel de actoren in de gezondheidszorg
ondersteunen, zoals een verwijzingsrepertorium, waarin, met akkoord van de betrokken
patiënt en na advies van de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid, wordt aangeduid bij welke actoren in de
gezondheidszorg welke types van persoonsgegevens over hem worden bewaard. In de
hogervermelde persoonsgegevensbank zal er geenszins sprake zijn van het aangeven
van de types van persoonsgegevens die over de betrokkene worden bijgehouden bij de
respectieve actoren in de gezondheidszorg die over hem een dossier beheren.
De persoonsgegevensbank zal vooralsnog enkel worden gebruikt in het kader van de
mededeling van wijzigingen van persoonsgegevens uit het Rijksregister van de
natuurlijke personen en uit de Kruispuntbankregisters aan de ziekenhuizen en aan het
Kankerregister. Bij een eventuele uitbreiding van het gebruik van de
persoonsgegevensbank tot mededelingen van andere soorten persoonsgegevens en/of tot
mededelingen aan andere categorieën actoren in de gezondheidszorg (zoals geneesheren
of apothekers) zal de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid opnieuw worden gevat.
De persoonsgegevensbank zal voorts enkel worden gebruikt ten behoeve van actoren in
de gezondheidszorg om hen persoonsgegevens mee te delen aangaande personen van
wie zij de identiteit zelf vooraf aan het eHealth-platform hebben gemeld.
1.5. Door gebruik te maken van een dergelijke persoonsgegevensbank kan het eHealthplatform een vlotte en veilige elektronische uitwisseling van persoonsgegevens
mogelijk maken, overeenkomstig de beginselen van finaliteit en proportionaliteit,
beschreven in artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Slechts
voor zover een ziekenhuis of het Kankerregister vooraf uitdrukkelijk aan het eHealthplatform heeft meegedeeld dat het over een bepaalde persoon een dossier beheert en
over die persoon wijzigingen van bepaalde persoonsgegevens uit het Rijksregister van
de natuurlijke personen of uit de Kruispuntbankregisters wenst te ontvangen, zal het
vanwege het eHealth-platform mededeling kunnen bekomen van de wijzigingen van
persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen of uit de

Kruispuntbankregisters aangaande deze persoon, mits bovendien gemachtigd te zijn
door het bevoegde sectoraal comité.
1.6. De mededeling van de “mutaties” van de persoonsgegevens uit het Rijksregister van de
natuurlijke personen of uit de Kruispuntbankregisters, door het eHealth-platform aan de
ziekenhuizen en het Kankerregister, voor zover zij over de betrokkenen een dossier
beheren, kan worden beschouwd als een “abonnementsdienst”. Ze krijgen immers een
“abonnement” op de wijzigingen die optreden in de persoonsgegevens die ze nodig
hebben voor het uitvoeren van hun taken. Ze hoeven deze wijzigingen zelf niet langer
op een actieve wijze te gaan opzoeken in het Rijksregister van de natuurlijke personen
of in de Kruispuntbankregisters.
1.7. De hogervermelde persoonsgegevensbank van het eHealth-platform bevat geen
eigenlijke persoonsgegevens aangaande de opgenomen personen. Hij behelst enkel, per
persoon geïdentificeerd aan de hand van diens identificatienummer van de sociale
zekerheid – dat is, afhankelijk van het geval, het identificatienummer toegekend door
het Rijksregister van de natuurlijke personen of het identificatienummer toegekend door
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – een overzicht van de actoren in de
gezondheidszorg die over hem bepaalde wijzigingen uit het Rijksregister van de
natuurlijke personen of uit de Kruispuntbankregisters willen bekomen (vooralsnog
enkel de ziekenhuizen en het Kankerregister).
Aldus kan een verband worden gelegd tussen enerzijds de betrokkene en anderzijds de
onderscheiden actoren in de gezondheidszorg met wie hij een band heeft. De precieze
aard van deze band zal echter niet geëxpliciteerd worden.
De identificatiegegevens met betrekking tot de betrokken actor in de gezondheidszorg
die de inschrijving verricht (naar aanleiding van een vraag om mededeling van de
wijzigingen van persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen of
uit de Kruispuntbankregisters met betrekking tot personen over wie hij een dossier
beheert) behelzen zijn eigen externe identificatienummers en de aard van de vermelde
eigen externe identificatienummers (bijvoorbeeld identificatienummer van het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of van de Kruispuntbank van
Ondernemingen).
Een inschrijving in de persoonsgegevensbank van het eHealth-platform, meer bepaald
de aanduiding van de band tussen de betrokkene en een welbepaalde actor in de
gezondheidszorg, gebeurt steeds voor een periode van bepaalde of onbepaalde duur. De
periode van de inschrijving wordt aangeduid met de begindatum en de einddatum.
Indien deze einddatum niet ingevuld is, betreft het een periode van onbepaalde duur.
Een uitwisseling van persoonsgegevens met tussenkomst van het eHealth-platform zal
slechts mogelijk zijn voor zover de in voorkomend geval vermelde einddatum nog niet
werd bereikt.
1.8. De persoonsgegevensbank van het eHealth-platform, nodig voor het verlenen van de
beschreven “abonnementsdienst”, is verbonden met het verwijzingsrepertorium van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5 .
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Zie artikel 6 van de voormelde wet van 15 januari 1990.

Elke opname in de persoonsgegevensbank van het eHealth-platform van een verband
tussen een persoon en een actor in de gezondheidszorg zal ook in het
verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden
vermeld, met dien verstande dat in laatstgenoemd verwijzingsrepertorium geen melding
zal worden gemaakt van de concrete actor in de gezondheidszorg maar enkel van de
opname in de persoonsgegevensbank van het eHealth-platform, zonder enige verdere
specificatie.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vormt de kern van het netwerk van de
sociale zekerheid en komt tussen bij de beveiligde uitwisseling van persoonsgegevens
tussen actoren in de sociale sector. Daarvoor dient zij evenwel per actor in de sociale
sector te weten over welke personen deze een dossier beheert.
Mededelingen van persoonsgegevens aan een bepaalde actor in de sociale sector zullen
steeds enkel betrekking kunnen hebben op personen over wie deze actor in de sociale
sector een dossier beheert. Mededelingen over andere personen zullen door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden tegengehouden.
In bepaalde gevallen houdt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid echter niet een
verwijzing naar een concrete actor in de sociale sector bij maar wel een verwijzing naar
een tak van de sociale sector (bijvoorbeeld de tak werkloosheid of de tak ziekte- en
invaliditeitsverzekering). De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid weet dan wel dat
een bepaalde persoon gekend is in de tak in kwestie maar niet bij welke concrete actor
in de sociale sector (in het voorbeeld bij welke uitbetalingsinstelling voor
werkloosheidsuitkeringen of bij welk ziekenfonds). Het is dan de tak van de sociale
sector zelf die de identiteit van de concrete actor in de sociale sector dient bij te houden
(in het voorbeeld de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of het Nationaal
Intermutualistisch College) en dient in te staan voor de verdere mededeling van
persoonsgegevens ontvangen vanwege de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan
de bevoegde actor in de sociale sector van de tak.
Het bijhouden van deze identiteit gebeurt dan in een sectoraal repertorium, dat wordt
beheerd door de tak in kwestie en binnen de tak functioneert zoals het
verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
De hogervermelde persoonsgegevensbank van het eHealth-platform vormt eigenlijk ook
een dergelijk sectoraal repertorium. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid weet
weliswaar dat voor een bepaald persoon één of meerdere dossiers werden gecreëerd
binnen de persoonsgegevensbank van het eHealth-platform maar niet ten behoeve van
welke actoren in de gezondheidszorg. Het is het eHealth-platform dat deze bijkomende
informatie beheert en instaat voor de verdere mededeling van persoonsgegevens
afkomstig van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de belanghebbende
actoren in de gezondheidszorg.
Het eHealth-platform en de actoren in de gezondheidszorg zullen de mutaties van het
Rijksregister van de natuurlijke personen en van de Kruispuntbankregisters ontvangen
met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die deze mutaties nu
reeds ter beschikking stelt van de actoren in de sociale sector.

Overeenkomstig artikel 18 van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en
organisatie van het eHealth-platform stelt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
de diensten, het personeel, de uitrusting en de inrichtingen die nodig zijn voor de
werking van het eHealth-platform te zijner beschikking. Door in voorliggend geval een
beroep te doen op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (en op de door deze
laatste verworven know how) kan het eHealth-platform de beschreven
abonnementsdienst veel sneller en met veel minder kosten aan de actoren in de
gezondheidszorg aanbieden.
De actoren in de gezondheidszorg zullen de persoonsgegevens weliswaar ontvangen via
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid maar deze zal enkel weten dat de
betrokkene gekend is binnen het eHealth-platform maar niet bij welke concrete actoren
in de gezondheidszorg.
1.9. De voormelde persoonsgegevensbank van het eHealth-platform zou, zoals opgemerkt,
worden gevoed naar aanleiding van de behoefte tot het ontvangen van de “mutaties” van
het Rijksregister van de natuurlijke personen of van de Kruispuntbankregisters in
hoofde van de actoren in de gezondheidszorg. Indien een actor in de gezondheidszorg,
overeenkomstig de daartoe verleende machtiging van het bevoegde sectoraal comité van
de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, voor het
uitvoeren van zijn opdrachten over een bepaalde persoon de wijzigingen van diens
persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen of uit de
Kruispuntbankregisters wenst te bekomen, met tussenkomst van het eHealth-platform,
zou – enkel op het eigen verzoek van de betrokken actor in de gezondheidszorg – een
inschrijving in de persoonsgegevensbank worden verwezenlijkt. Door deze inschrijving
weet het eHealth-platform dat bij een wijziging van de persoonsgegevens in kwestie
deze actor in de gezondheidszorg dient te worden verwittigd.
1.10. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid wordt verzocht zich
uit te spreken over de implementatie van de hogervermelde persoonsgegevensbank van
het eHealth-platform en de daarmee gepaard gaande “abonnementsdienst” inzake het ter
beschikking stellen van wijzigingen van persoonsgegevens uit het Rijksregister van de
natuurlijke personen of uit de Kruispuntbankregisters ten behoeve van de ziekenhuizen
en het Kankerregister.

2.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Overeenkomstig artikel 46, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is de afdeling gezondheid
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid belast met het
verzekeren van het toezicht op de naleving van de wettelijke en reglementaire
bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, waarbij zij alle
aanbevelingen kan formuleren die zij nuttig acht.
2.2. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid neemt er kennis
van dat de persoonsgegevensbank die door het eHealth-platform wordt ontwikkeld met
het oog op het aanbieden van de voormelde “abonnementsdienst” geen eigenlijke
persoonsgegevens aangaande de opgenomen personen zal bevatten. Het merkt echter op

dat de aanduiding van de identiteit van de betrokken actor in de gezondheidszorg soms
de mogelijkheid biedt om diens categorie en specialisatie op te zoeken, hetgeen betekent
dat toch, zij het onrechtstreeks, persoonsgegevens die de gezondheid betreffen
voorkomen. De loutere aanduiding van de band met, bijvoorbeeld, de stichting bedoeld
in artikel 45quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (het Kankerregister) geeft
reeds een afdoende indicatie van de aandoening van de betrokkene. Hetzelfde geldt
indien de actor in de gezondheidszorg een welbepaalde geneesheer-specialist
(cardioloog, psychiater,…) of een welbepaalde dienst van een ziekenhuis (cardiologie,
psychiatrie,…) is (uit het loutere feit dat een persoon een band heeft met een cardioloog,
psychiater,… of met een dienst cardiologie, psychiatrie,… van een ziekenhuis kan met
grote waarschijnlijkheid de aard van diens aandoening worden afgeleid).
Zoals opgemerkt in beraadslaging nr. 21/2009 van 25 maart 2009 van het sectoraal
comité van het Rijksregister, dienen de ziekenhuizen, om te voorkomen dat informatie
betreffende de gezondheidstoestand van de betrokkene zou kunnen afgeleid worden uit
de kenmerken van een raadpleging van het Rijksregister van de natuurlijke personen,
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat raadplegingen enkel zullen uitgevoerd
worden door algemene diensten van het ziekenhuis of door speciaal hiertoe aangeduide
personeelsleden.
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid dringt er dan ook
ten stelligste op aan dat de toegang tot de persoonsgegevensbank van het eHealthplatform zou worden beperkt tot de medewerkers van het eHealth-platform of zijn
verwerkers voor wie deze toegang strikt noodzakelijk is met het oog op het beheer van
de persoonsgegevensbank. Deze toegang dient voorts te geschieden onder de
verantwoordelijkheid van de geneesheer van het eHealth-platform.
Het eHealth-platform dient voorts systematisch loggings bij te houden van alle personen
die toegang hebben tot de persoonsgegevensbank. Het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid is van oordeel dat deze loggings ten minste gedurende
tien jaren dienen te worden bijgehouden en hem dienen te worden voorgelegd op
eenvoudig verzoek.
2.3. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid stelt voorts vast dat het eHealth-platform
er overeenkomstig de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie
van het eHealth-platform toe gehouden is om onder zijn personeel een
informatieveiligheidsconsulent en een geneesheer aan te wijzen.
De informatieveiligheidsconsulent van het eHealth-platform staat, met het oog op de
veiligheid van de persoonsgegevens die door het eHealth-platform worden verwerkt of
uitgewisseld en met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
personen op wie deze persoonsgegevens betrekking hebben, in voor het verstrekken van
deskundige adviezen aan de persoon belast met het dagelijks bestuur en het uitvoeren
van andere opdrachten die hem door de persoon belast met het dagelijks bestuur worden
toevertrouwd.
De geneesheer van het eHealth-platform is betrokken bij de verwerking door het
eHealth-platform van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. Deze verwerking
gebeurt onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid.

2.4. Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is de
verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen verboden behalve in een
aantal gevallen, zoals wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bevordering en de
bescherming van de volksgezondheid met inbegrip van het bevolkingsonderzoek of
wanneer de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve geneeskunde
of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen of het beheer van de
gezondheidsdiensten handelend in het belang van de betrokkene en de
persoonsgegevens worden verwerkt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg.
De verwerking van persoonsgegevens in de hogervermelde persoonsgegevensbank van
het eHealth-platform beoogt de mededeling van wijzigingen van persoonsgegevens uit
het Rijksregister van de natuurlijke personen en uit de Kruispuntbankregisters aan
welbepaalde actoren in de gezondheidszorg. Het is van het grootste belang dat er bij de
ziekenhuizen en het Kankerregister volkomen zekerheid is over de identiteit van de
personen met wie zij te maken krijgen. Indien door onjuiste identificatie van een
persoon persoonsgegevens van een ander worden gebruikt, kunnen de gevolgen in veel
gevallen immers schadelijk zijn.
Aldus lijkt er een voldoende grondslag voorhanden voor het beheer van de
persoonsgegevensbank van het eHealth-platform. Deze heeft immers tot doel om een
correcte identificatie van personen mogelijk te maken en actoren in de gezondheidszorg
aldus in staat te stellen om hun respectieve opdrachten op een efficiënte maar veilige
wijze uit te voeren.
2.5. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid benadrukt voorts
dat de implementatie van de persoonsgegevensbank van het eHealth-platform geen
afbreuk doet aan de vereiste om voorafgaandelijk aan de mededeling van
persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen of uit de
Kruispuntbankregisters daartoe een machtiging vanwege het bevoegde sectoraal comité
van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te bekomen,
overeenkomstig artikel 5 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen en artikel 15 van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Het eHealth-platform mag slechts persoonsgegevens ter beschikking stellen van actoren
in de gezondheidszorg die daartoe afdoende gemachtigd werden.
2.6. Ten slotte stelt het sectoraal comité vast dat de hogervermelde persoonsgegevensbank
niet te beschouwen is als een verwijzingsrepertorium in de zin van artikel 5, 4°, van de
wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealthplatform.
De mededeling van de “mutaties” van de persoonsgegevens uit het Rijksregister van de
natuurlijke personen of uit de Kruispuntbankregisters, door het eHealth-platform aan de
ziekenhuizen en het Kankerregister, voor zover zij over de betrokkenen een dossier
beheren, kan worden beschouwd als een “abonnementsdienst”.

De persoonsgegevensbank van het eHealth-platform, nodig voor het verlenen van de
beschreven “abonnementsdienst”, is verbonden met het verwijzingsrepertorium van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 6 van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.

Gelet op het voorgaande heeft
de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
geen bezwaren tegen de implementatie van de hogervermelde persoonsgegevensbank van het
eHealth-platform, voor zover rekening wordt gehouden met de hiervoor vermelde
opmerkingen.
De persoonsgegevensbank kan enkel worden gebruikt in het kader van de mededeling van
wijzigingen van persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen en uit de
Kruispuntbankregisters aan de ziekenhuizen en aan het Kankerregister.
Bij een eventuele uitbreiding van het gebruik van de persoonsgegevensbank tot mededelingen
van andere categorieën persoonsgegevens en/of tot mededelingen aan andere categorieën
actoren in de gezondheidszorg zal de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid opnieuw dienen te worden geraadpleegd.

Yves ROGER
Voorzitter
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van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11)

