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Algemene Machtiging 001/2020 

Betreft: 
 
Algemene machtiging voor Sciensano tot het bekomen van informatiegegevens van het Rijksregister 
met het oog op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 
 
DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN, 
BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL, 
 
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen; 
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten; 
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; 
Gelet op de Verordening (EU) 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); 
 
Gelet op de Wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano (hierna wet Sciensano); 
 
Beslist op 16/04/2020 
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1 Algemeen Luik 
 
De begunstigde, Sciensano, heeft de wettelijke opdracht om wetenschappelijk onderzoek uit te 
voeren. Dit zowel uit eigen naam, als op verzoek van bepaalde openbare overheden. 
 
Artikel 4 van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano (hierna wet Sciensano): 

“Art. 4. § 1. Sciensano vervult op het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau, alsmede 
op het Europese en internationale niveau, geheel of gedeeltelijk de volgende opdrachten 
inzake gezondheid : 
  1° adviezen aan de overheden bevoegd voor gezondheid verlenen; 
  2° wetenschappelijk onderzoek; 
  3° wetenschappelijke expertise; 
  4° klinisch onderzoek ondersteunen; 
  5° de certificatie van laboratoria en van de gedragscodes van laboratoria; 
  6° experimentele ontwikkeling; 
  7° risicobeoordeling; 
  8° bewaring en valorisatie van haar wetenschappelijk patrimonium of dienstverlening aan 
derden. 
  Deze opdrachten worden op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitgevoerd. 
  Zij vervult ook taken van openbare dienst die verbonden zijn aan de opdrachten bedoeld in 
het eerste lid. 
  § 2. De opdracht van Sciensano is het ondersteunen van het gezondheidsbeleid door 
wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening, met name door : 
  1° op wetenschappelijke basis aanbevelingen te formuleren voor een pro-actief 
gezondheidsbeleid, in functie van de prioriteiten op het federale, gewestelijke en 
gemeenschapsniveau alsmede op het Europese en internationale niveau; 
  2° binnen een kwaliteitssysteem bijdetijdse expertmethodes te ontwikkelen, te evalueren en 
toe te passen om de stand en ontwikkeling van de gezondheid en de gezondheidszorg in te 
schatten, en 
  3° geavanceerde oplossingen uit te werken voor de diagnose, preventie en behandeling van 
ziekten en voor de identificatie en preventie van andere gezondheidsrisico's. 
  § 3. Sciensano heeft ook vormingsopdrachten, zoals de vorming van doctorandi en 
bijzondere vormingen betreffende de expertise van Sciensano en kan in dit kader 
doctoraatsbeurzen toekennen. 
  § 4. Sciensano staat, met inachtneming van de ter zake toepasselijke wetten, in voor de 
behandeling, daarin inbegrepen de verzameling, validering, analyse, rapportering en 
archivering van gegevens van persoonlijke aard, met name met betrekking tot de 
volksgezondheid of in verband met de gezondheid en andere wetenschappelijke informatie 
met betrekking tot het gezondheidsbeleid. Sciensano maakt daartoe kwantitatieve en 
kwalitatieve wetenschappelijke analyses op basis van de verwerkte informatie ter 
ondersteuning van het gezondheidsbeleid. Sciensano kan ook verwerkte gegevens en 
informatie ter beschikking stellen met toestemming van de bevoegde sectorale comités. 
  § 5. Om de samenhang en de efficiëntie van de opdrachten van Sciensano te bewaren, met 
name in het licht van toekomstige ontwikkelingen inzake gezondheid, kan de Koning bij een 
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bijkomende opdrachten toevertrouwen aan 
Sciensano die betrekking hebben op de opdrachten bedoeld in dit artikel.” 
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Deze aanvragen hebben steeds dezelfde wettelijke basis, eventueel ondersteund door een wettelijke 
basis van de betreffende overheid. De aanvragen betreffen steeds een wetenschappelijk onderzoek. 
De beslissingen die door de minister van Binnenlandse Zaken ter uitvoering van deze beslissing zullen 
worden genomen, worden aan deze machtiging gevoegd en op de website van de Algemene Directie 
Instellingen en Bevolking gepubliceerd.1  

2 Specifiek Luik 

2.1 Type aanvraag 

De beslissing betreft een nieuwe beraadslaging tot mededeling van gegevens uit het Rijksregister in 
het kader van wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder een steekproef. 

2.2 Ratione Personae (Artikel 5 Wet 1983) 

Sciensano vraagt mededeling van gegevens omwille van haar opdracht die het algemeen belang 
vervult. De wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano laat haar toe wetenschappelijk 
onderzoek te verrichten over gezondheid. Deze aanvraag is steeds gebaseerd op de zelfde wettelijke 
basis, zijnde artikel 4 van de wet Sciensano. Deze gegevens worden ook telkens opgevraagd via 
Statbel, die optreed als derde vertrouwenspersoon. 
 
Gelet op bovenstaande kan Sciensano aldus toelating krijgen om gegevens van het Rijksregister te 
bekomen. De modaliteiten worden verder in deze machtiging toegelicht. 
 

2.3 Algemene beschrijving 

2.3.1 Context van de aanvraag 

De mededeling van gegevens aan Sciensano kadert binnen een behoefte gegevens te kunnen 
ontvangen op regelmatige basis daar zij, conform de wet, regelmatig wetenschappelijk onderzoek 
verrichten. Deze machtiging wenst tegemoet te komen aan deze types van aanvragen die een 
consistent patroon volgen, en waarbij de verificatie van bepaalde parameters niet telkens overnieuw 
dient te gebeuren.  
Deze voorwaarden zijn de volgende. 
 

- Het betreft een aanvraag waarvoor Sciensano enkel en alleen verwerkingsverantwoordelijke 
is (gelet op de wet op Sciensano, is het wel toegestaan dat zij het onderzoek uitvoeren in 
opdracht van een overheid, de aanvraag kan via deze weg worden ingediend, indien de 
overheid enkel na verwerking anonieme data zal worden aangeleverd). 

- De aanvraag brengt geen verzending van gegevens naar het buitenland met zich mee. 
- De aanvrager wenst geen brute gegevens te ontvangen, maar gebruikt Statbel als derde 

vertrouwenspersoon, of verzoekt een directe aanschrijving van personen te laten geschieden 
door de diensten van het Rijksregister. 

- De aanvrager vraagt enkel gegevens te bekomen via Statbel uit de lijst onder punt 2.4. 
- De aanvraag is ingediend door de Functionaris voor Gegevensbescherming van Sciensano, en 

ondertekend door de Algemeen Directeur 
 

                                                           
1
 Omwille van technische redenen kunnen de documenten opgesplitst worden. Zij dienen echter beschouwd te 

worden als onderdeel van deze machtiging. 
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2.3.2 Categorieën van betrokkenen 

De betrokkenen zullen telkens afhangen van het onderzoek. Dit dient dan ook medegedeeld te 
worden bij elke aanvraag. 

2.3.3 Technische en organisatorische maatregelen 

Wat betreft de technische en organisatorische maatregelen bij Sciensano kunnen deze worden 
beschouwd als voldoende. Het is wel steeds aan de verwerkingsverantwoordelijke om de hoogste 
graad van veiligheid en technische middelen te waarborgen. 
 
De technische en organisatorische maatregelen voor een aanvrager zullen aldus worden afgetoetst 
door het IVC. De bevoegde diensten van het Rijksregister zullen hier slechts een marginale controle 
op uitoefenen. 

2.4 De categorieën van persoonsgegevens 

Voor elk onderzoek kunnen verschillende categorieën van persoonsgegevens worden aangewend. De 
aanvrager zal uit de volgende lijst telkens de noodzakelijke categorieën dienen aan te duiden bij een 
aanvraag: 

 de naam en voornamen, 

 de geboorteplaats en –datum, 

 het geslacht, 

 de nationaliteit, 

 de hoofdverblijfplaats, 

 de samenstelling van het gezin. 
 
Indien de aanvrager andere categorieën wenst te bekomen, dient hiervoor een individuele volledige 
aanvraag te worden ingediend. 

2.5 Frequentie 

De machtigingen worden uitgegeven in het kader van een bijzonder onderzoek. De aanvrager kan 
bijkomende batches van gegevens ontvangen, maar deze dienen bij de initiële aanvraag te worden 
voorzien. Anders dient een uitbreiding te worden aangevraagd. 

2.6 Mededeling aan derden 

Enkel de geanonimiseerde resultaten mogen worden medegedeeld aan derden. Elke andere 
mededeling aan derden van gegevens vereist een individuele machtiging. 

2.7 Duur van de machtiging 

Elke machtiging kan worden toegekend voor een maximumperiode van 2 jaar. Voor machtigingen die 
langer nodig zijn, dient een individuele aanvraag te worden ingediend. Bij enquêtes die periodiek 
herhaalt worden, begint de duurtijd telkens overnieuw te lopen, bij een nieuwe trekking. 
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3. Besluit 
 
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, 
belast met Buitenlandse Handel 
 
Overwegende dat voor deze aanvraag tot wetenschappelijk onderzoek een derde 
vertrouwenspersoon wordt aangesteld wat betreft het online onderzoek, 
Overwegende dat de aanvrager beschikt over een wettelijke basis, 
Overwegende dat er geen gegevens zullen worden medegedeeld rechtstreeks aan Sciensano, 
 
 
MACHTIGT, ter uitvoering van steekproeven, de diensten van het Rijksregister toegang tot de 
gegevens opgenomen in de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van 
natuurlijke personen, artikel 3, eerste lid, 1°(naam en voornamen), 2° (alleen geboortedatum), 3° 
(geslacht) en 5° (hoofdverblijfplaats. 
 
Dit alles onder de voorwaarden zoals gesteld onder punt 2. 
 
 
 
 
 

 


