
 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
  Algemene Directie Instellingen en Bevolking 

 
 

 

Park Atrium 
Koloniënstraat 11 

1000 Brussel  

T 02 518 2225 

F 02 518 2275  

RRN-access@rrn.fgov.be 

www.ibz.rrn.fgov.be 

 
www.ibz.be 

 

Beslissing  nr. 016/2020 

Betreft:  
 

Aanvraag die uitgaat van het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven, met het oog 

op het bekomen van toegang tot informatiegegevens van het Rijksregister en met het oog op het 

gebruiken van het Rijksregisternummer, in het kader van de COVID-19 pandemie 

 

DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN,  

BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL 

 

Gelet op de wet van 12 augustus 1911 houdende toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de 

hogescholen te Brussel en te Leuven, 

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, 

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 

vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen 

wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, 

Gelet op de codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger 

onderwijs (Codex Hoger Onderwijs), 

Gelet op Verordening (EU) 2016/679 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 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, 

 

Beslist op 21/03/2020 
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1. Algemeen 
 

De aanvraag wordt ingediend door het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven, hierna 

de « Verzoeker » genoemd, met het oog op het bekomen van toegang tot  informatiegegevens van 

het Rijksregister en met het oog op het gebruiken van het Rijksregisternummer, in het kader van de 

COVID-19 pandemie. Sciensano wordt in het kader van deze beslissing aangeduid als verwerker. De 

Verzoeker en de verwerker dienen zich hierbij te houden aan dat wat door de bepalingen van de 

AVG, met name artikel 28, voorgeschreven wordt. 

De Verzoeker heeft de contactgegevens van de aangewezen DPO en de verantwoordelijke voor de 

verwerking van de gegevens meegedeeld.  

2. Specificiteiten - Behandeling van de aanvraag 
 

2.1 Type aanvraag 

Het verzoek betreft een nieuwe aanvraag en is geen uitbreiding of wijziging van een eerder 

toegekende machtiging. 

De Verzoeker vraagt, via een derde vertrouwenspersoon, gemachtigd te worden om het 

Rijksregisternummer te gebruiken en om een mededeling van de volgende gegevens te ontvangen 

van het informatiegegeven bedoeld in artikel 3, eerste lid, 6° (plaats en datum van overlijden) van de 

wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 

2.2 Ratione Personae (artikel 5 van de wet van 1983) 

De Verzoeker vraagt de machtiging op basis van artikel 5, eerste lid, 2° van de wet van 8 augustus 

1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, betreffende de openbare en 

private instellingen van Belgisch recht voor de informatie die zij nodig hebben voor het vervullen van 

taken van algemeen belang die hen zijn toevertrouwd door of krachtens een wet, een decreet of een 

ordonnantie of voor taken die uitdrukkelijk als zodanig erkend worden door de minister bevoegd 

voor Binnenlandse Zaken.  

De wet van 12 augustus 1911 tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de hogescholen te 

Brussel en Leuven stelt dat de KU Leuven een instelling is met rechtspersoonlijkheid. Het verrichten 

van wetenschappelijk onderzoek is een taak die uitdrukkelijk is toegekend aan de Universiteiten in 

Vlaanderen door artikel II.18 van de Codex Hoger Onderwijs. Het specifieke voorwerp van de 

aanvraag, met name wetenschappelijk onderzoek in het kader van de COVID-19 pandemie, betreft 

ongetwijfeld een materie van algemeen belang. De voorwaarden van artikel 5, eerste lid, 2° van de 

voornoemde wet van 8 augustus 1983 kunnen bijgevolg als voldaan worden beschouwd.  

2.3 Categorieën van betrokkenen 

De Verzoeker vraagt toegang, via een derde vertrouwenspersoon, te krijgen tot de gegevens met 

betrekking tot de patiënten van huisartsen die deel uitmaken van het Intego-netwerk en die geen 

bezwaar hebben geuit tegen de gegevensverwerking inzake dit netwerk.  
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2.4 Algemene beschrijving - Doeleinden 

2.4.1 Context van de aanvraag 

Het Intego-register van het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven is een databank 

van extramurale gezondheidsgegevens met als doel het mogelijk maken van epidemiologisch en 

ander wetenschappelijk onderzoek. De primaire doelstellingen van Intego zijn het verzamelen en 

onderzoeken van epidemiologische gegevens omtrent ziekten zoals ze gediagnosticeerd worden in 

de huisartsenpraktijken, alsook van socio-demografische gegevens van patiënten die in contact 

komen met hun huisarts.  

De secundaire doelstellingen van Intego betreffen het identificeren, detecteren, registreren, 

kwantificeren en interpreteren van associaties met als doel te komen tot hypotheses die de volgende 

opvatting omvatten: 

o algemene surveillance 

o detecteren van abnormale afwijkingen 

o opvolgen van tijdstrends 

o koppeling aan bestaande databanken of registers met gezondheids-, socio-demografische of 

milieu-gerelateerde gegevens 

o naar voren brengen van prioriteiten in het preventieve gezondheidsbeleid 

2.4.2 Nagestreefde doeleinden 

In het kader van de COVID-19 pandemie kunnen de gegevens van het Intego-register de 

beleidsactoren waaronder de Risk Assessment Group, de Risk Management Group en de Nationale 

Crisiscel ondersteunen aangezien deze slechts over ziekenhuisgegevens beschikken. De extramurale 

Intego-gegevens weerspiegelen namelijk trends die voorlopen op de gegevens geregistreerd in de 

ziekenhuizen. Gezien de wereldwijde rapportage van toenemende mortaliteit, wordt verwacht dat 

de koppeling van de eerstelijnsgegevens van het Intego-register met de gegevens inzake plaats en 

datum van het overlijden uit het Rijksregister, belangrijke trendgegevens bieden die de 

beleidsactoren kunnen aanwenden voor een doelgerichte aanpak in deze gezondheidscrisis. 

 De nagestreefde doeleinden zijn welbepaald, duidelijk omschreven en wettig in de zin van 

artikel 15 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 

natuurlijke personen.  

2.4.3 Technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen 

De Verzoeker geeft aan een functionaris voor de gegevensbescherming te hebben aangewezen.  

Uit de door de Verzoeker verstrekte documenten blijkt dat hij een veiligheidsbeleid heeft en dit ook 

op het terrein uitvoert.  

De beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om de veiligheid, de integriteit en het 

vertrouwelijk karakter van de gegevens te waarborgen, kan als voldoende en bevredigend worden 

beschouwd. 

In dit verband wordt de Verzoeker eraan herinnerd dat hij als verwerkingsverantwoordelijke instaat 

voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens, waaronder die uit 

het Rijksregister, te beschermen. 
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2.5 Categorieën van gegevens waartoe toegang gevraagd wordt - proportionaliteit 

2.5.1 De plaats en datum van het overlijden 

De Verzoeker wenst de gegevens plaats en datum van het overlijden samen te voegen met de 

gegevens van het Intego-register om belangrijke trendgegevens te kunnen aanbieden die voorlopen 

op de gegevens van de ziekenhuizen inzake mortaliteit van de COVID-19 pandemie.  

 Met het oog op de nagestreefde doeleinden is de toegang tot de informatiegegevens 

bedoeld in artikel 3, eerste lid, 6° (plaats en datum van het overlijden) van wet van 8 

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, toereikend, ter 

zake dienend en beperkt. 

2.5.2 Het gebruik van het Rijksregisternummer 

De Verzoeker vraagt het Rijksregisternummer te mogen gebruiken om, enerzijds, elk gegeven met de 

juiste persoon te verbinden en, anderzijds, de interoperabiliteit tussen het Intego-register en het 

Rijksregister te garanderen, door het Rijksregisternummer als verbindingscode te gebruiken.  

 In het licht van de nagestreefde doeleinden is het gebruik van het Rijksregisternummer 

toereikend, ter zake dienend en beperkt. 

2.6  Frequentie 

De gegevens zullen voortdurend worden geraadpleegd, aangezien de demografische gegevens 

voortdurend dienen worden bijgewerkt.  

2.7 Gemachtigde personen 

Volgens de Verzoeker wordt de toegang tot de gegevens gelimiteerd tot de wetenschappers die het 

wetenschappelijk onderzoek inzake de COVID-19 pandemie uitvoeren. Wat de verwerker Sciensano 

betreft zullen enkel de informatici en ontwikkelaars die instaan voor de ontwikkeling, de 

ondersteuning en het onderhoud met betrekking tot datawarehouse van het healthdata.be-platform 

toegang hebben tot de gegevens. Bovendien zal Sciensano beroep doen op het eHealth-platform als 

derde vertrouwenspersoon, zoals hierna verder besproken onder punt 2.12. Enkel de personen die 

met dit project belast worden binnen eHealth zullen toegang hebben tot de gegevens.  

De Verzoeker wordt eraan herinnerd dat hij een lijst moet opstellen met de personen die toegang 

hebben tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer gebruiken. Die lijst zal voortdurend worden 

bijgewerkt en ter beschikking gesteld worden van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de 

dienst van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken die 

verantwoordelijk is voor het analyseren van de aanvragen voor toegang tot de gegevens van het 

Rijksregister.  

De personen op deze lijst moeten bovendien een verklaring ondertekenen waarin zij zich ertoe 

verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de informatiegegevens die ze kunnen 

raadplegen, te waarborgen. 

2.8 Mededeling aan derden  

Volgens de Verzoeker zullen de gegevens waartoe toegang wordt gevraagd niet worden meegedeeld 

aan derden. 
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2.9 Duur van de machtiging 

De taken die aan de Verzoeker zijn toegewezen, zijn niet beperkt in de tijd. Rekening houdend met 

de maatregelen die door de AVG worden opgelegd kan er evenwel geen machtiging voor onbepaalde 

duur verleend worden. De relevantie van de verleende machtiging moet immers op termijn worden 

herzien.  

Een nieuwe analyse van de relevantie en van de evenredigheid van de machtiging binnen 10 jaar lijkt 

redelijk.  

Als er zich een wijziging in de regelgeving, doeleinden of organisatie van de informatieveiligheid 

voordoet die gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de gegevens, dan is het de 

verantwoordelijkheid van de Verzoeker om dit te melden aan de bevoegde autoriteit, die de 

verleende machtiging bijgevolg zal herzien. 

2.10 Wijzigingen 

Er wordt gevraagd om de wijzigingen aan de gegevens automatisch mee te delen, zodat men steeds 

over de meest recente informatiegegevens beschikt. De Verzoeker hiervoor zal een beroep doen op 

het eHealth-platform als dienstenintegrator. De Verzoeker en de dienstenintegrator moeten zich in 

dit kader houden aan dat wat door de bepalingen van de AVG, met name artikel 28, voorgeschreven 

wordt. 

 De mededeling van de wijzigingen die aan deze gegevens worden aangebracht kan worden 

beschouwd als toereikend, ter zake dienend en beperkt in verhouding tot de nagestreefde 

doeleinden. 

2.11 Bewaringsduur 

De gegevens kunnen worden bewaard tot 30 jaar na het overlijden van de patiënt om een 

longitudinaal onderzoek mogelijk te maken.   

2.12 Gegevensstroom 

Voor de datacollectie en databewaring in het kader van Intego maakt de Verzoeker gebruik van het 

healthdata.be-platform van Sciensano. Al deze gegevens, inclusief het Rijksregisternummer worden 

echter eerst gepseudonimiseerd. Voor de pseudonimisering werkt Sciensano met een derde 

vertrouwenspersoon, namelijk het eHealth-platform. Zowel de verwerkingsverantwoordelijke 

(Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven) als de verwerker (Sciensano) hebben enkel 

toegang tot gepseudonimiseerde gegevens. De toegang tot het Rijksregister zal gerealiseerd worden 

via het eHealth-platform die over de niet-gepseudonimiseerde rijksregisternummers beschikt, de 

data kan ophalen uit het Rijksregister, koppelen aan de data van het Intego-register en vervolgens op 

gepseudonimiseerde wijze aan het healthdata.be-platform (Sciensano) kan bezorgen voor de 

onderzoekers van Intego (Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde KU Leuven). De 

wetenschappelijke rapporten, diagrammen en figuren worden op een geaggregeerd niveau gedeeld 

met de buitenwereld via healthstat.be van Sciensano door middel van een beveiligde webtoepassing.  
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3. Beslissing 
 

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,  

belast met Buitenlandse Handel, 

 

Beslist dat het eHealth-platform, als derde vertrouwenspersoon, gemachtigd is, voor de uitvoering 

van de voormelde doeleinden en onder de voormelde voorwaarden, om toegang te krijgen tot de 

gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 6° (plaats en datum van het overlijden) van de wet van 8 

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en in het 

Rijksregisternummer. 

Beslist dat het eHealth-platform, als derde vertrouwenspersoon, voor de uitvoering van de 

voormelde doeleinden en onder de voormelde voorwaarden, gemachtigd wordt om de wijzigingen 

die worden aangebracht aan de gegevens waartoe deze beraadslaging toegang verleent te 

ontvangen. Hiertoe zal het eHealth-platform gebruik maken van een referentierepertorium. 

Beslist dat het eHealth-platform, als derde vertrouwenspersoon, gemachtigd wordt om, voor de 

uitvoering van de voormelde doeleinden en onder de voormelde voorwaarden, het 

Rijksregisternummer te gebruiken. 

Beslist dat deze machtiging verleend wordt voor een duur van 10 jaar vanaf de datum van deze 

beslissing. 

Herinnert de Verzoeker eraan dat het enerzijds als verwerkingsverantwoordelijke zijn 

verantwoordelijkheid is om adequate veiligheidsmaatregelen te nemen om de persoonsgegevens, 

met inbegrip van die van het Rijksregister, te beschermen, en dat het anderzijds aan hem toebehoort 

om, overeenkomstig artikel 17 van de voormelde wet van 8 augustus 1983, de nodige maatregelen te 

treffen om de uitgevoerde raadplegingen te verantwoorden, en dat daartoe een raadplegingsregister 

moet worden bijgehouden, dat gecertificeerd moet zijn, dat gedurende ten minste tien jaar na de 

datum van de raadpleging moet worden bewaard en dat ter beschikking moet staan van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

 

DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN,  

BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL 

                                                                                                      

Pieter DE CREM 


