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SCSZ/05/02 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/002 VAN 18 JANUARI 2005 M.B.T. TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT 
VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING AAN DE KATHOLIEKE 
UNIVERSITEIT LEUVEN IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK MET 
BETREKKING TOT DE DETERMINANTEN VOOR DE VESTIGING VAN EEN 
HUISARTSENPRAKTIJK EN DE RELATIE TUSSEN DE VESTIGING VAN EEN 
HUISARTSENPRAKTIJK EN DE MEDISCHE CONSUMPTIE 
  
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de K.U. Leuven van 24 november 2004; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 15 december 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. Het Departement Toegepaste Economische Wetenschappen van de Katholieke 

Universiteit Leuven (KUL) verricht momenteel een onderzoek met betrekking tot 
enerzijds de determinanten voor de vestiging van een huisartsenpraktijk en anderzijds 
de relatie tussen de vestiging van een huisartsenpraktijk en de medische consumptie 
(aantal patiënten en aantal patiëntcontacten). 

 
1.2.  In het kader van dit onderzoek wenst de KUL vanwege het Rijksinstituut voor Ziekte- 

en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) mededeling te bekomen, per postcode, van het 
aanbod aan huisartsen en van de behoefte aan huisartsen (de behoefte aan huisartsen 
zou worden gemeten aan de hand van onder andere het aantal patiënten en het aantal 
patiëntcontacten). 

 
1.3. De voorliggende aanvraag heeft meer bepaald betrekking op de mededeling door het 

RIZIV aan de KUL van volgende persoonsgegevens aangaande de actieve huisartsen: 
het aantal patiënten, het aantal patiëntcontacten, het percentage geaccrediteerde 
raadplegingen en het aantal huisbezoeken. 

 
De KUL biedt zelf twee alternatieve werkwijzen voor de mededeling: het RIZIV kan 
aan de KUL een lijst overmaken met hogervermelde persoonsgegevens per huisarts 
(met toevoeging van diens postcode) of per postcode. De voorkeur van de KUL gaat 
echter uit naar de eerstgenoemde werkwijze vermits deze de mogelijkheid biedt om per 
postcode de totale hoeveelheid medische consumptie én de verdeling ervan te 
onderzoeken. 
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De KUL benadrukt geen nood te hebben aan identificatiegegevens aangaande de 
betrokken huisartsen, met uitzondering van hun postcode. Voor postcodes van plaatsen 
waar zich slechts één enkele huisarts bevindt – en waar de heridentificatie van de 
huisarts derhalve heel eenvoudig is – zou gebruik worden gemaakt van 
aantallenklassen. 
 
Er wordt overigens opgemerkt dat de meegedeelde persoonsgegevens niet als dusdanig 
verder zullen worden verspreid maar dat ze enkel dienen om algemene statistische 
verbanden te achterhalen. 
 

 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.   Het betreft een mededeling van persoonsgegevens, waarvoor krachtens artikel 15 van 

de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het sectoraal comité van de 
sociale zekerheid vereist is. 

 
3.1.  Het gaat om een latere verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke 

doeleinden, waardoor de bepalingen van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 13 
februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dienen 
te worden nageleefd. 

 
3.2.  De vraag dient te worden gesteld of de identiteit van de huisartsen kan worden afgeleid 

uit de overgemaakte persoonsgegevens. Dat lijkt het geval, zeker indien het om een 
huisarts gaat van een postcode waar zich slechts één enkele huisarts bevindt.  

 
 Vermits de huisartsen als dusdanig heridentificeerbaar zijn, dient te worden vastgesteld 

dat de mededeling betrekking heeft op niet-gecodeerde persoonsgegevens. Afdeling III 
van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 is bijgevolg van 
toepassing. 

 
3.3. Artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 bepaalt dat indien een latere 

verwerking van gecodeerde persoonsgegevens niet de mogelijkheid biedt de 
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken, de 
verantwoordelijke voor de latere verwerking niet-gecodeerde persoonsgegevens mag 
verwerken.  

 
 In dat geval vermeldt hij in zijn aangifte aan de Commissie voor de Bescherming van 

de Persoonlijke Levenssfeer waarom de latere verwerking van gecodeerde 
persoonsgegevens niet de mogelijkheid biedt de historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken. 

 
3.4.  Bovendien dient krachtens de artikelen 18 en 19 van het koninklijk besluit van 13 

februari 2001 de verantwoordelijke voor de latere verwerking vooraf enige informatie 
te verschaffen aan de betrokkenen en dienen de betrokkenen op hun beurt uitdrukkelijk 
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hun toestemming te geven voor de verwerking van hen betreffende niet-gecodeerde 
persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.  

 
 Deze verplichtingen dienen krachtens de artikelen 20 en 21 van hetzelfde koninklijk 

besluit evenwel niet te worden nagekomen indien, enerzijds, de nakoming onmogelijk 
blijkt of onevenredig veel moeite kost en, anderzijds, de verantwoordelijke voor de 
latere verwerking in zijn aangifte aan de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer enige bijkomende informatie opneemt. De eerstgenoemde 
voorwaarde kan worden beschouwd als zijnde van toepassing: de KUL bezit enkel de 
theoretische mogelijkheid om de ontvangen persoonsgegevens te herleiden tot de 
huisartsen op wie ze betrekking hebben. Gelet op dit risico lijkt het niet wenselijk om 
de KUL te verplichten om onverkort de identiteit van alle betrokken huisartsen te 
achterhalen om hen vervolgens om toestemming te vragen. 

 
Het RIZIV mag de persoonsgegevens echter slechts meedelen nadat het in het bezit 
werd gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de verrichte aangifte van de verwerking 
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 
3.5. De KUL dient er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te zullen 

inzetten om te vermijden dat de identiteit van de huisartsen persoon op wie de 
meegedeelde persoongegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald.  

 
4.1. De persoonsgegevens zullen door de KUL worden aangewend met het oog op een 

onderzoek met betrekking tot de determinanten voor de vestiging van een 
huisartsenpraktijk en de relatie tussen de vestiging van een huisartsenpraktijk en de 
medische consumptie. 

 
De mededeling beantwoordt aldus aan wettige doeleinden. De meegedeelde 
persoonsgegevens lijken ter zake dienend en niet overmatig. 
 

4.2.  Aangezien de risico’s voor de integriteit van de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokken huisartsen het minst groot blijken te zijn in de tweede alternatieve methode 
die door de KUL zelf wordt voorgesteld (cf. punt 1.3. – mededeling van de gegevens 
per postcode), zal voor die methode worden gekozen. 

 
4.3. De persoonsgegevens kunnen door één enkele instelling van sociale zekerheid – met name 

het RIZIV – worden geleverd. Bijgevolg dient de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
niet tussen te komen. 

 
 
Om deze redenen,  
 
1. verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de machtiging aan het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering om de bovenvermelde 
persoonsgegevens onder de bovenvermelde voorwaarden, inzonderheid sub 4.2., mee 
te delen aan het Departement Toegepaste Economische Wetenschappen van de 
Katholieke Universiteit Leuven, met het oog op een onderzoek met betrekking tot de 
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determinanten voor de vestiging van een huisartsenpraktijk en de relatie tussen de 
vestiging van een huisartsenpraktijk en de medische consumptie. 

 
2. benadrukt het Sectoraal comité van de sociale zekerheid dat de meegedeelde 

persoonsgegevens dienen te worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de 
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 
hun uitvoeringsbesluiten – waarvan het besluit bedoeld in sub 3 - en elke andere 
wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 
 
 
 
 
 
  

Michel PARISSE 
Voorzitter 


