Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling "Gezondheid"
SCSZG/17/050

BERAADSLAGING NR. 17/026 VAN 21 MAART 2017 BETREFFENDE DE
MEDEDELING VAN DE MUTATIES VAN HET IDENTIFICATIENUMMER VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID DOOR HET EHEALTH-PLATFORM AAN ACTOREN IN DE
GEZONDHEIDSZORG
De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid (hierna “het Sectoraal Comité” genoemd),
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 37;
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op het auditoraatsrapport van het eHealth-platform van 14 maart 2017;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.
Beslist op 21 maart 2017, na beraadslaging, als volgt:

I.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

In de sector van de gezondheidszorg worden de personen wiens persoonsgegevens men
verwerkt in toenemende mate geïdentificeerd aan de hand van het identificatienummer van
de sociale zekerheid (INSZ), dat bestaat uit ofwel het identificatienummer van het
Rijksregister van natuurlijke personen ofwel het identificatienummer toegekend door de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Het is immers van primordiaal belang dat de
betrokkenen in het kader van de gezondheidszorg op een correcte, uniforme en unieke
wijze worden geïdentificeerd.
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2.

Terwijl voor de meerderheid van de personen het INSZ nooit meer wijzigt nadat het is
verkregen, kan het identificatienummer voor een beperkt aantal gevallen (minder dan 20%)
wel degelijk veranderen. Zo zal een persoon die een geslachtsverandering ondergaat of een
persoon die zich laat naturaliseren een nieuw identificatienummer krijgen. Voor de
personen die een verandering van het INSZ ondergaan is de garantie van de continuïteit van
de zorgen essentieel. De actoren in de gezondheidssector die gebruik maken van het INSZ
ter identificatie van de betrokkenen in hun dossiers, dienen dan ook in voorkomend geval
onmiddellijk in kennis te worden gesteld van de verandering van het INSZ. Ook de kennis
van de wijzigingen die in het verleden hebben plaatsgevonden is noodzakelijk om
bijvoorbeeld patiëntendossiers waarin dezelfde patiënt op verschillende wijze werd
geïdentificeerd aan mekaar te kunnen linken.

3.

Het eHealth-platform heeft dan ook een webservice ontwikkeld die ter beschikking wordt
gesteld van de actoren in de gezondheidszorg (die over een eHealth-certificaat beschikken)
die toelaat om op basis van een meegedeeld INSZ volgende informatie omtrent de mutaties
van het INSZ te ontvangen:
- het actueel actief INSZ;
- de historiek van de wijzigingen aan het INSZ.

II.

BEVOEGDHEID

4.

Overeenkomstig artikel 11 van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en
organisatie van het eHealth-platform vereist elke mededeling van persoonsgegevens door of
aan het eHealth-platform een principiële machtiging van de afdeling gezondheid van het
Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

5.

Deze beraadslaging doet geen afbreuk aan de machtigingsbevoegdheid van het Sectoraal
comité van het Rijksregister voor het gebruik van het Rijksregisternummer en de
consultatie van de gegevens van het Rijksregister door categorieën van personen of
instanties en voor finaliteiten van verwerking die niet worden gedekt door deze
beraadslaging of door of krachtens een wettelijke bepaling.

III. BEHANDELING
6.

Overeenkomstig artikel 4 van voormelde wet van 21 augustus 2008 heeft het eHealthplatform als doel om, door een onderlinge elektronische dienstverlening en informatieuitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg, georganiseerd met de nodige
waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking en de
veiligheid van de patiënt te optimaliseren, de vereenvoudiging van de administratieve
formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te bevorderen en het
gezondheidsbeleid te ondersteunen.

7.

Overeenkomstig artikel 7 van voormelde wet van 21 augustus 2008 heeft het eHealthplatform voor de uitvoering van zijn opdrachten toegang tot de gegevens die in het
Rijksregister zijn opgeslagen en het recht om het identificatienummer van het Rijksregister
te gebruiken.
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8.

Overeenkomstig de beraadslaging nr. 13/127 van 3 december 2013 van de afdeling sociale
zekerheid van het Sectoraal comité heeft het eHealth-platform toegang tot de gegevens van
de Kruispuntbankregisters voor het uitvoeren van zijn opdrachten. Het gebruik van het
identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid is vrij.

9.

Bovendien mogen overeenkomstig artikel 8 van voormelde wet van 21 augustus 2008 bij
de mededeling van niet-gecodeerde persoonsgegevens aan en door het eHealth-platform
uitsluitend de identificatienummers bedoeld in artikel 8 van de Wet Kruispuntbank Sociale
Zekerheid, zijnde het identificatienummer van het Rijksregister dan wel het
identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, worden
gebruikt.

10.

Het proportionaliteitsprincipe zoals voorzien in artikel de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens legt de verplichting op dat persoonsgegevens nauwkeurig moeten zijn
en, zo nodig, moeten worden bijgewerkt. Alle redelijke maatregelen dienen te worden
getroffen om de gegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen
of waarvoor zij verder worden verwerkt, onnauwkeurig of onvolledig zijn, uit te wissen of
te verbeteren.

11.

De mededeling van het actuele, actieve INSZ en van de historiek van de wijzigingen van
het INSZ door het eHealth-platform aan actoren in de gezondheidszorg beoogt een
gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de correcte identificatie van de betrokkenen zodanig
dat, conform de wettelijke opdrachten van het eHealth-platform, de kwaliteit en de
continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking en de veiligheid van de patiënt kunnen
worden geoptimaliseerd.

12.

De door het eHealth-platform meegedeelde persoonsgegevens zijn uitgaande van voormeld
doeleinde relevant en niet overmatig. De gegevens zijn immers noodzakelijk om de
continuïteit van de correcte identificatie van de betrokkenen en de continuïteit van de zorg
te verzekeren.

13.

Wat het gebruik van het Rijksregisternummer door actoren in de gezondheidszorg betreft,
heeft het Sectoraal comité van het Rijksregister reeds bevestigd dat voor zover een actor in
de gezondheidszorg beroep doet op een dienst die gebruik maakt van een basisdienst die
door het eHealth-platform wordt aangeboden, artikel 8 van voormelde wet van 21 augustus
2008 een wettelijke basis verschaft om hem te machtigen het Rijksregisternummer te
gebruiken (beraadslaging nr. 69/2011 van 14 december 2011 van het Sectoraal comité van
het Rijksregister).

14.

Dit betekent verder dat voor zover er geen specifieke wettelijke grondslag voor het gebruik
van het Rijksregisternummer bestaat, elke actor in de gezondheidszorg zelf
verantwoordelijk blijft voor het bekomen van de nodige machtiging van het Sectoraal
comité van het Rijksregister voor het gebruik van het Rijksregisternummer in een andere
context dan de mededeling van niet-gecodeerde persoonsgegevens aan of door het eHealthplatform of het gebruik van een dienst die één van de basisdiensten van het eHealthplatform gebruikt.
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15.

Hierbij kan alleszins verwezen worden naar artikel 8/1 van voormelde wet van 21 augustus
2008 overeenkomstig dewelke zorgverleners die persoonlijk betrokken zijn bij de
uitvoering van diagnostische, preventieve of zorgverlenende handelingen ten opzichte van
een patiënt gemachtigd zijn om, ter identificatie van de betrokkenen, het INSZ van de
patiënt en van de personen met betrekking tot dewelke in het medisch dossier van de
patiënt persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van hogervermelde handelingen, te
bewaren in het desbetreffend dossier en te gebruiken bij de onderlinge uitwisseling van hun
persoonsgegevens of bij de uitwisseling met andere instanties die gemachtigd zijn het
identificatienummer te gebruiken.

Om deze redenen, verleent
de afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid,
overeenkomstig de bepalingen van deze beraadslaging, een machtiging voor de mededeling van
de mutaties van het identificatienummer van de sociale zekerheid door het eHealth-platform aan
actoren in de gezondheidszorg.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 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).

