Aangifte van geboorte of overlijden - Statistische
formulieren
Doc
Publicatiedatum
Origine

Thema's

a080012
21/02/1998
NR
Beroepsgeheim
Statistieken
Aangifte van geboorte of overlijden

Op 1 januari 1998 werden nieuwe statistische formulieren voor de geboorte- en
overlijdensaangifte van kracht.
De Nationale Raad, die over deze materie tevoren reeds correspondentie had gevoerd
met de directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, beslist hem
zijn opmerkingen bij de nieuwe formulieren over te maken.

De Nationale Raad heeft vastgesteld:
- dat de stroken A en B van de nieuwe geboorte- en overlijdens-formulieren nog steeds
de vermelding "onbepaald geslacht" bevatten.
Tijdens zijn vergadering van 18 januari heeft de Nationale Raad reeds gepreciseerd dat
deze vermelding een pathologische toestand aangeeft en daardoor valt onder het
medisch geheim en derhalve niet mag voorkomen op de stroken bestemd voor de
gemeentelijke overheid.
- dat wat de inhoud van strook C betreft, het volgens de ontvangen documentatie lijkt
dat de gegevens optisch gelezen zullen kunnen worden en dat de overdracht van de
inlichtingen via een elektronische drager zal kunnen gebeuren.
Het Koninklijk Besluit van 6 oktober 1966 bepaalt uitdrukkelijk de vernietiging van
strook C, onder de verantwoordelijkheid van de provinciale geneesheergezondheidsinspecteur. Deze vertrouwelijkheidswaarborgen worden niet meer vermeld
in de ontwerpen van koninklijke besluiten die aan de Raad werden medegedeeld. Het
is van belang voor de Raad om de methoden en technieken te kennen die men zal
gebruiken om de anonimiteit te vrijwaren en de toegang tot de gegevens op strook C
te beperken tot de geneesheer-inspecteur alleen.
- dat de aanwezigheid van een code van 19 cijfers, herhaald op elk blad van de
verschillende stroken, de identificatie mogelijk kan maken.
Dientengevolge is de Nationale Raad van mening, na kennis genomen te hebben van
de ontwerpen van koninklijke besluiten die de invoering van een jaarlijkse statistiek
van de geboorten en van de doodsoorzaken vastleggen, dat de vertrouwelijkheid van
de diagnostische gegevens gedekt door het medisch geheim en de veiligheid tijdens
de overdracht van deze gegevens niet meer gewaarborgd zijn in de nieuwe geboorteen overlijdensformulieren.

