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 SCSZ/05/50 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/016 VAN 5 APRIL 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
EEN LIJST VAN ERKENDE BANDAGISTEN DOOR HET RIJKSINSTITUUT VOOR 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING AAN DE NV VARODEM VOOR 
PUBLICITAIRE DOELEINDEN 
  
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 nv VARODEM van 9 maart 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 16 maart 2005 ; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. De naamloze vennootschap VARODEM, producent van therapeutische elastische kousen, 

wenst voor publicitaire doeleinden – met name het verspreiden van documentatie over haar 
produkten – te beschikken over de lijst van de erkende bandagisten in het Waalse Gewest. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG EN PRECEDENTEN 
 
2.  Het betreft aldus een mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering buiten het netwerk van de sociale zekerheid, die een 
principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid vereist. 

 
3. Bij beraadslaging nr. 98/61 van 13 oktober 1998 maakte het Toezichtscomité bij de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid volgend onderscheid:  
-        enerzijds verleende het aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

een algemene machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens betreffende 
zorgverleners aan bestemmelingen die de persoonsgegevens wensen aan te wenden 
voor het vervullen van verplichtingen inzake sociale zekerheid of voor het 
verwezenlijken van doeleinden inzake sociale zekerheid; 

- anderzijds oordeelde het comité dat het RIZIV voor de mededelingen van deze 
gegevens voor doeleinden buiten de sociale zekerheid diende te voorzien in een 
afzonderlijke machtigingsaanvraag voor ieder geval apart met vermelding van de 
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens gevraagd worden. 
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4. Bij beraadslaging nr. 99/98 van 1 februari 2000 werd het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden identificatiegegevens 
betreffende zorgverstrekkers mee te delen aan bepaalde bestemmelingen. 

 
Het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid benadrukte in deze 
beraadslaging echter dat de mededeling van persoonsgegevens betreffende zorgverleners 
niet was toegestaan voor commerciële doeleinden. 

 
5.1. Ten slotte werd het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering bij 

beraadslaging nr. 02/42 van 2 april 2002 door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid gemachtigd om, in het kader van de informatieverstrekking met 
betrekking tot de toepassing van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, een aantal persoonsgegevens betreffende zorgverleners op zijn website te 
plaatsen, met name de naam, het adres, het RIZIV-nummer, het soort zorgverlener of het 
specialisme van de geneesheer, de toetreding tot een akkoord of een overeenkomst en de 
beperkingen van de toetreding tot een akkoord of een overeenkomst. 

 
5.2. Het Sectoraal Comité stelt vast dat de aanvraag als volgt gerechtvaardigd wordt 

(considerans 2): 
 

“In het kader van de informatieverstrekking met betrekking tot de toepassing van de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wenst het 
RIZIV bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard betreffende zorgverstrekkers 
(natuurlijke personen) op zijn website te plaatsen. Het betreft de naam, het adres, het 
RIZIV-nummer, het soort zorgverstrekker of het specialisme van de geneesheer (op 
basis van het RIZIV-nummer), de toetreding tot een akkoord of een overeenkomst en 
de beperkingen van de toetreding tot een akkoord of een overeenkomst. 
 
Het RIZIV wil aldus de sociaal verzekerden inlichten over de al dan niet toetreding 
van de zorgverstrekker in kwestie tot een akkoord of een overeenkomst (en de 
eventuele beperkingen van de toetreding). Dergelijke akkoorden of overeenkomsten 
bevatten immers vastgelegde tarieven waaraan de toegetreden zorgverstrekkers zich 
dienen te houden; de persoonlijke aandelen van de patiënten zijn in dat geval wettelijk 
vastgelegd. De informatieverstrekking kadert bijgevolg tevens binnen het beleid van 
de regering om de financiële kost van ziekte voor de sociaal verzekerden zo laag 
mogelijk te houden. De raadplegingsmogelijkheid biedt aan de sociaal verzekerde 
bovendien de kans om een overzicht te krijgen van alle zorgverstrekkers die binnen 
zijn streek bepaalde verzorging verlenen. Ook voor andere actoren binnen de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is het echter 
van belang om een officiële bevestiging te krijgen dat bepaalde zorgverstrekkers bij 
het RIZIV zijn ingeschreven.” 

 
5.3.  Dezelfde beraadslaging preciseert in considerans 3 dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering de mogelijkheid tot verdere verwerking van de persoonsgegevens 
(bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden) dient te beperken door een begrenzing van de 
opzoekmogelijkheden (waardoor enkel individuele informatie of beperkte lijsten getoond 
worden) en door een beveiliging tegen het kopiëren van de scherminformatie. 
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6.  Het Sectoraal Comité stelt vast dat de onder 5 bedoelde publicatie van voormelde 
persoonsgegevens in werkelijkheid tot gevolg zou hebben dat een groot aantal betrokken 
persoonsgegevens eigenlijk openbaar zou worden gemaakt.  

 
 Hieruit volgt dat deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden voor een ander doeleinde 

dan dat bedoeld in beraadslaging 02/42 van 2 april 2002.  
 
 De publicatie is echter vooralsnog geen feit.  
 
 Het sectoraal comite van de sociale zekerheid benadrukt opnieuw het belang van de 

implementatie van de onder 5.3. bedoelde maatregelen (begrenzing van de 
opzoekmogelijkheden en beveiliging tegen het kopiëren van scherminformatie). 

 
7. Voorliggende aanvraag strekt tot de mededeling van persoonsgegevens voor een 

commercieel doeleinde dat onverenigbaar is met het doeleinde waarvoor deze gegevens 
meegedeeld werden. 
 

 
Om deze redenen, verwerpt 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de aanvraag. 
 
 
 
 
  

Michel PARISSE 
Voorzitter 


