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In zijn vergadering van 20 maart 2021 heeft de nationale raad van de Orde der artsen
de vraag onderzocht van de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit
om de deontologische aanbevelingen te kennen betreffende de toepassing van het
evenredigheidsbeginsel en het beginsel van minimale gegevensverwerking door de
arts-gerechtsdeskundige bij het opstellen van zijn verslag.
1. Deze vraag volgt op een beslissing ten gronde 51/2020 van 27 augustus 2020 van
de Geschillenkamer in een dossier tegen een arts-gerechtsdeskundige[1]. Aan deze
laatste werd verweten bij zijn verslag, waartegen de partijen tegenspraak kunnen
voeren, het volledige verslag van de deskundige-psychiater gevoegd te hebben dat
gevoelige gegevens bevatte die de betrokken persoon niet noodzakelijk achtte voor de
uitvoering van de expertiseopdracht.
In dit dossier heeft de Geschillenkamer geoordeeld dat de overmaking door de
gerechtelijk deskundige van het verslag van de deskundige-psychiater aan de
procespartijen de artikels 6.1 en 9 van de AVG niet schond.
Ze werpt in haar beslissing echter op : (…)de Geschillenkamer stelt vast dat in casu
een groot aantal gevoelige persoonsgegevens van de klaagster alsook haar echtgenoot
werden verwerkt en ter beschikking gesteld van de tegenpartij in het kader van het
rechtsgeding en meer bepaald in uitvoering van een door de rechtbank bevolen
medisch deskundigenonderzoek.

De Geschillenkamer stelt vast dat aldus een spanningsveld bestaat tussen, enerzijds,
het beginsel van tegensprekelijkheid van gerechtelijke deskundigenonderzoeken, (…)
en, anderzijds, het recht op persoonsgegevensbescherming van de bij rechtsgedingen
betrokken partijen[2].
Gelet op dit spanningsveld en de toepasselijkheid van het beginsel van tegenspraak in
rechtszaken, wijst de Geschillenkamer op het bijzonder belang van het waarborgen van
het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van minimale gegevensverwerking ex
artikel 5.1 c) AVG door deskundigen bij het uitoefenen van deskundigenonderzoeken
en het opstellen van deskundigenverslagen.
(…) wijst de Geschillenkamer erop dat een voorafgaande noodzakelijkheidstoets dient
te worden uitgevoerd door (medische) deskundigen belast met de uitvoering van een
deskundigenonderzoek, zodat enkel die persoonsgegevens die “ter zake dienend” zijn
en “beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt”
in de zin van artikel 5.1 c) AVG in deskundigenverslagen worden opgenomen en aan

de tegenspraak worden onderworpen en aldus de beginselen van evenredigheid en
minimale gegevensverwerking worden gewaarborgd.[3]
2. De arts-gerechtelijk deskundige is gebonden aan de deontologische code van de
gerechtsdeskundigen[4] en aan de code van medische deontologie (CMD 2018).
De deontologische code van de gerechtsdeskundigen schrijft voor dat de
gerechtsdeskundige het inwinnen van informatie, het aantal en de kostprijs van zijn
onderzoeken (…) beperkt tot hetgeen voor het volbrengen van de opdracht absoluut
noodzakelijk is[5].
De CMD 2018 bepaalt in ruimere zin dat de arts-gerechtsdeskundige zich strikt houdt
aan de hem toevertrouwde opdracht[6].
Ze stelt ook algemeen dat de arts de finaliteit en de proportionaliteit bij de verwerking
van gezondheidsgegevens eerbiedigt[7].
Deze deontologische plichten passen met name het evenredigheidsbeginsel en het
beginsel van minimale gegevensverwerking toe volgens hetwelk persoonsgegevens
moeten “toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt”[8].
Ze zijn ook gebaseerd op het medisch geheim waaraan de arts deskundige, zoals elke
arts, gehouden is. De elementen waarvan hij in kennis gesteld werd tijdens of ter
gelegenheid van het deskundigenonderzoek mogen niet openbaar gemaakt worden
indien dit niet gerechtvaardigd is door de vereisten van de opdracht, of door een
andere wettige reden.
Fundamenteler worden deze regels ingegeven door de bescherming van de intimiteit
van de persoon.
De wet betreffende de rechten van de patiënt, die van toepassing is op de
expertisegeneeskunde, herinnert dat de patiënt recht heeft op bescherming van zijn

persoonlijke levenssfeer bij iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar en
inzonderheid betreffende de informatie die verband houdt met zijn gezondheid. Geen
inmenging is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor
zover het bij wet is voorzien en nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid
of voor de bescherming van de rechten en de vrijheden van anderen[9].
3. Het doel van zijn opdracht en zijn wettelijke en deontologische verplichtingen leiden
de deskundige bij elke fase van zijn opdracht : bij het verzamelen van gegevens, het
onderzoek van de persoon en het opstellen van het verslag.
Het komt hem toe geval per geval te oordelen hoe deze verplichtingen na te komen,
zonder een daarvan te verwaarlozen.
Wanneer de deskundige zelf de persoonsgegevens van de persoon waarover de
expertise gaat, verzamelt, informeert hij de persoon waartoe hij zich richt in
overeenstemming met de bepalingen van de AVG. Hij vergewist zich ervan dat zijn
gesprekspartner zijn hoedanigheid van gerechtsdeskundige, de opdracht waarmee hij
belast is, het gebruik dat zal gemaakt worden van de gegevens (met inbegrip van de
toegang ertoe) en, in voorkomend geval, de mogelijkheid te weigeren ze hem mee te
delen, begrepen heeft.
Hij zorgt ervoor alleen gegevens te verzamelen die nuttig zijn voor de uitvoering van
zijn opdracht en die niet verder gaan dan wat nodig is om het medisch advies te geven
dat hem gevraagd wordt.
Wanneer een medisch dossier in beslag genomen wordt, sluit de afgevaardigde van de

provinciale raad van de Orde de stukken uit die geen verband houden met de zaak in
kwestie[10].
De geneeskundige anamnese en het medisch onderzoek uitgevoerd door de
deskundige dienen afgestemd te zijn op de aard van het trauma of van het te
onderzoeken feit.
De deskundige onthoudt zich van elk onderzoek dat als enig doel heeft een partij
tevreden te stellen. Hij behoudt zijn onafhankelijkheid.
De arts-deskundige past strikt dezelfde principes toe bij het opstellen van zijn verslag.
Het komt hem toe te oordelen wat hij moet vermelden om zijn advies voldoende met
redenen te omkleden en te objectiveren, meer bepaald of hij bepaalde verklaringen
van de persoon moet weergeven.
Hetgeen de arts-deskundige zal onthullen, zal ter kennis gebracht worden van de
procespartijen, die niet gehouden zijn door een vertrouwelijkheidsplicht.
De arts-deskundige dient toe te zien op de eerbiediging van de waardigheid en de
integriteit van het individu dat onderworpen is aan zijn deskundigenonderzoek. De
medisch deskundige moet in gedachten houden dat het medisch
deskundigenonderzoek, of het nu fysiek of psychiatrisch is, voor de persoon die er het
voorwerp van is, een intrusie is in zijn intimiteit door een arts die hij niet noodzakelijk
vrij gekozen heeft[11].
Hij richt zich eerbiedvol en beleefd tot deze en ziet af van elk commentaar dat noch
zijn opdracht, noch zijn bekwaamheid betreft.
Alle regels die voorafgaan zijn eveneens van toepassing op de arts-deskundige.
Indien de gerechtelijk deskundige zich vragen stelt over de toepassing van het beginsel
van procedure op tegenspraak rekening houdend met het recht op eerbiediging van de
private levenssfeer, kan hij zich tot de rechter wenden opdat hij het incident zou
beslechten.
In een arrest van 2 november 2012 heeft het Hof van Cassatie herinnerd dat de
tegensprekelijkheid van het deskundigenonderzoek beperkt kan worden door de
rechter, in dit geval rekening houdend met het recht op de eerbiediging van het
privéleven, op voorwaarde dat er geen schending van het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak uit voortvloeit[12].
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