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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 88/2016 van 16 november
2016

Betreft: aanvraag van het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming om toegang te krijgen tot
een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken met het
oog het behandelen van dossiers m.b.t. tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden (RN-MA-2016205)

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
(hierna "WRR");
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met

betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde Sectorale comités opgericht binnen de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de aanvraag van het Agentschap Vlaams Zorgfonds (nieuwe benaming Agentschap voor
Vlaamse Sociale Bescherming), ontvangen op 25/08/2016;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 13/10/2016;
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Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 16 november 2016, na beraadslaging, als volgt:

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
1.

Het Agentschap Vlaams Zorgfonds dat door artikel 6 van het decreet van 24 juni 2016

houdende de Vlaamse sociale bescherming, hierna het decreet, van rechtswege wordt omgevormd tot
het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming, hierna de aanvrager, verzoekt met het oog op de
behandeling van dossiers m.b.t. tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) samen met de
erkende zorgkassen gemachtigd te worden om:
•

toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister vermeld in artikel 3,
eerste lid, 1° tot 3° (niet geboorteplaats), 5°, 6° (niet plaats van overlijden), 9°, 10° en
13°, WRR;

•

het Rijksregisternummer te gebruiken.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. TOEPASSELIJK WETGEVING
A.1. W et van 8 augustus 1983 (W R R)
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
2.

Overeenkomstig artikel 5, eerste lid, 1° van de WRR, verleent het Comité machtiging om

toegang te hebben tot de informatie bepaald in artikel 3, eerste en tweede lid van de WRR, of om er
mededeling van te krijgen en het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken: “aan de

Belgische openbare overheden voor de informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit
hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie”.
3.

Artikel 8 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde

staatshervorming wijzigde artikel 5, § 1, II, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen. Ingevolge die wijziging werd de bevoegdheid inzake tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden (hierna THAB), die bij de FOD Sociale Zekerheid berustte, overgeheveld naar
de regio’s.
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4.

Artikel 4, eerste lid van het decreet bepaalt dat de Vlaamse sociale bescherming uit drie pijlers

bestaat en THAB is er daar één van. Artikel 8 van dit decreet belast de aanvrager met de financiering
van de tegemoetkomingen die worden toegekend op basis van de Vlaamse sociale bescherming. Hij
staat tevens in voor het toezicht op de zorgkassen die de individuele dossiers tot THAB behandelen.
5.

In de mate dat de aanvrager met het oog op de uitvoering van deze taken

identificatiegegevens van burgers moet verwerken en controleren, komt hij op grond van de
artikelen 5, eerste lid, 1°, en 8 WRR in aanmerking om gemachtigd te worden om toegang te verkrijgen
tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken.
Erkende zorgkassen en de Vlaamse Zorgkas
6.

Overeenkomstig de artikelen 5, eerste lid, 2°, en 8 WRR wordt de machtiging om toegang te

verkrijgen tot of om mededeling te bekomen van de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste
en tweede lid, WRR en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken, verleend door
het Comité aan 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 het voormelde sectoraal comité.
7.

In het kader van de Vlaamse sociale bescherming belast artikel 19 van het decreet de

zorgkassen met volgende opdrachten:

1° de zorgkas treedt op als uniek loket voor alle vragen over dossiers en rechten met
betrekking tot de Vlaamse sociale bescherming;
2° ze onderzoekt de aanvragen en beslist over de tegemoetkomingen overeenkomstig de
bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten;
3° ze staat in voor de uitvoering van de tegemoetkomingen overeenkomstig de
bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
4° ze registreert de gegevens over de aansluitingen, de aanvragen en de
tegemoetkomingen en rapporteert aan het agentschap (…).
8.

Deze Vlaamse sociale bescherming wordt in artikel 4, tweede en derde lid, van het decreet

bestempeld als een volksverzekering die inzet op verhogen van de zelfredzaamheid en
zorgbehoevenden zoveel mogelijk de regie laten behouden over hun eigen zorg. De opdrachten die
bij decreet aan de zorgkassen worden toevertrouwd situeren in de context van een taak van algemeen
belang. Ze komen bijgevolg in aanmerking om te worden gemachtigd.
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A.2. W et van 8 decem ber 1992 (W VP )
9.

Op grond van artikel 4 WVP vormen de informatiegegevens van het Rijksregister en het

Rijksregisternummer persoonsgegevens, waarvan de verwerking slechts is toegelaten voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Persoonsgegevens moeten
bovendien toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor
ze worden verwerkt.

B. DOELEINDE
10.

De THAB is een financiële tegemoetkoming 1 die voortaan door de erkende zorgkassen wordt

toegekend aan personen met een verminderde zelfredzaamheid die ten minste 65 jaar oud zijn voor
zover zij van geen andere tegemoetkoming vermeld in artikel 48, § 2, van het decreet genieten. Bij
het toekennen en het bepalen van de omvang van het bedrag van de THAB wordt rekening gehouden
met de graad van zelfredzaamheid waarin de betrokkene wordt ondergebracht evenals met de
inkomsten van het gezin (artikelen 49 en 50 van het decreet). Een besluit van Vlaamse regering zal
concreet bepalen in welke mate inkomsten worden aangerekend, volgens welke criteria en op welke
wijze om de vermindering van zelfredzaamheid wordt vastgesteld, hoe de procedure verloopt
(artikelen 48, § 1, 49, § 2, en 51 van het decreet).
11.

Met het oog op de behandeling en het beheer van de aanvrager voor een THAB paste de

aanvrager het digitaal platform, dat hij ontwikkelde met het oog op de behandeling van de aanvragen
van een zorgverzekeringstegemoetkoming, aan zodat ook de aanvragen voor een THAB via dit
platform kunnen worden geregistreerd en behandeld. Het is de bedoeling van de aanvrager en de
erkende zorgkassen om via dit platform, mits machtiging van het bevoegde sectorale comité, aan de
hand van het Rijksregisternummer verschillende authentieke bronnen te raadplegen teneinde te
verifiëren of de betrokkene aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van, in dit geval, een
THAB.
12.

Voor de zorgkassen wordt dus een machtiging gevraagd met het oog op de behandeling van

individuele dossiers m.b.t. een THAB.
13.

De aanvrager, die instaat voor de financiering van de Vlaamse sociale bescherming, dus ook

de THAB, is belast met het toezicht op de erkende zorgkassen (artikel 8, 2°, van het decreet). Dit
houdt onder meer in dat hij de mogelijkheid moet hebben om in individuele dossiers te controleren of

Een jaarbedrag waarvan maandelijks 1/12 wordt uitbetaald (artikel 48, § 3, van het decreet). Dit bedrag varieert in functie
van de graad van zelfredzaamheid (artikel 50 van het decreet).
1
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de regelgeving correct werd toegepast. Dit is slechts mogelijk voor zover hij ook kan nagaan of de
beslissing werd genomen op basis van correcte persoonsgegevens.
14.

Wanneer er n.a.v. de controle gerapporteerd wordt vestigt het Comité de aandacht op het

volgende:
•

indien het een rapportering is naar de gecontroleerde zorgkas toe: dan is het geen probleem
dat individuele dossiers van personen worden geïdentificeerd waarin problemen werden
vastgesteld;

•

indien het een rapportering is aan derden dan moet de aanvrager erover waken dat daarin
niet onnodig persoonsgegevens worden verwerkt.

15.

Het Comité stelt vast dat de hiervoor vermelde beoogde doeleinden welbepaald en

uitdrukkelijk omschreven zijn in de zin van artikel 4, § 1, 2°, WVP. De ermee gepaard gaande
verwerkingen zijn gerechtvaardigd daar ze gebaseerd zijn op artikel 5, c), WVP.
C. PROPORTIONALITEIT

C.1. Ten overstaan van de gegevens en het Rijk sregisternum m er
16.

De aanvrager wenst toegang tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot

3° (niet de geboorteplaats), 5°, 6° (niet plaats van overlijden), 8° - 10° en 13°, WRR, namelijk:
•

de naam en voornamen;

•

de geboortedatum (niet de geboorteplaats);

•

het geslacht;

•

de hoofdverblijfplaats;

•

de datum van overlijden (niet de plaats van overlijden);

•

de burgerlijke staat;

•

de samenstelling van het gezin;

•

de vermelding van het register waarin de betrokkene is ingeschreven;

•

de wettelijke samenwoning.

17.

Het Comité stelt vast dat:
•

de naam en voornamen, de geboortedatum en de hoofdverblijfplaats noodzakelijk zijn om
correct schriftelijk met de betrokkene te kunnen in contact treden;
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•

met het oog op de controle van de leeftijdsvereiste een toegang tot de geboortedatum gepast
is (artikel 48, § 1 van het decreet);

•

een toegang tot de datum van overlijden de zorgkassen in staat stelt om de uitbetaling van
de THAB onmiddellijk stop te zetten zodat geen onverschuldigde betalingen moeten worden
teruggevorderd;

•

het bedrag van de THAB wordt beïnvloed door de inkomsten van het gezin (artikel 49, § 1,
van het decreet) zodat een toegang tot de samenstelling van het gezin verantwoord is;

•

men in beginsel in Vlaanderen moet wonen – verblijven volstaat niet - om onder het
toepassingsgebied van de Vlaamse sociale bescherming te vallen 2 wat concreet betekent dat
alleen personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister
in aanmerking komen. Een toegang tot de vermelding van het register waarin de betrokkene
is ingeschreven, laat toe dit element te controleren;

•

samenwonende personen die geen bloed- of aanverwant in eerste, tweede of derde graad
zijn krachtens artikel 139, § 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 14/10/2016

houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni houdende de Vlaamse sociale
bescherming, ook een gezin vormen. Dit heeft een weerslag op de aanvraag van een THAB.
Aan de hand van het gegeven “burgerlijke staat” kan worden uitgemaakt dat een persoon niet
door voormelde definitie wordt geviseerd. Een betrokkene kan evenwel aantonen dat hij geen
band heeft met de personen met wie hij samenwoont, bijvoorbeeld de samenwoning is
ingegeven door financiële noodzaak om de kosten van een gehuurde woning te drukken door
ze te delen. Het gegeven “wettelijke samenwoning” vormt in dergelijke gevallen voor de
aanvrager en de zorgkassen een indicatie van het bestaan van een band tussen de betrokkene
en één van de personen met wie hij samenwoont.
18.

Het Comité besluit dat een toegang tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid,

1° tot 3° (niet de geboorteplaats), 5°, 6° (niet plaats van overlijden), 8° - 10° en 13°, WRR, conform
artikel 4, § 1, 3° van de WVP is.
19.

Er wordt tevens gevraagd om op geautomatiseerde wijze de mededeling van de wijzigingen

van de gegevens tot dewelke toegang werd verleend, te ontvangen. Artikel 52, § 2, van het decreet
bepaalt dat de THAB ambtshalve wordt herzien wanneer gegevens die een invloed hebben op de THAB
aan het licht komen (wijziging samenstelling van gezin en dus van de inkomsten die in rekening
worden gebracht). In sommige gevallen zal kan een wijziging van deze gegevens leiden tot de
stopzetting van de THAB (overlijden, niet meer ingeschreven in bevolkings- of vreemdelingenregister).
Het integreren van de gewijzigde contactgegevens zorgt ervoor dat de dossierbehandelaar altijd met

Er zijn hierop een aantal uitzoderingen waardoor ook personen woonachtig in Brussel en Wallonië in aanmerking komen
(artikel 3 van het decreet).

2
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de recentste gegevens werkt en dus niet individueel in het Rijksregister moet controleren of deze nog
juist zijn.
20.

In het licht hiervan oordeelt het Comité dat de geautomatiseerde mededeling van de

wijzigingen van de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3° (niet de geboorteplaats), 5°, 6°
(niet plaats van overlijden), 8° - 10° en 13°, WRR, conform artikel 4, § 1, 3° van de WVP is.
21.

Opdat de mededeling van deze wijzigingen echter proportioneel zou verlopen, moet deze

mededeling beperkt zijn tot de personen waarvoor de aanvrager over een actief dossier beschikt. Dit
vereist het werken met een verwijzingsrepertorium. De aanvrager meldt dat hij beroep doet op de
diensten van een verwerker, de vzw SMALS die over een dergelijk verwijzingsrepertorium beschikt.
Het Comité neemt hiervan akte.

C.2. Ten overstaan van het R ijksregisternum m er
22.

De aanvrager en de zorgkassen wensen tevens het Rijksregisternummer te gebruiken als

unieke sleutel om de betrokkenen in THAB-dossiers te identificeren. Aan de hand van dit nummer zal
ook informatie in andere authentieke bronnen worden opgevraagd en zullen de geautomatiseerde
wijzigingen van de persoonsgegevens in een dossier worden geïntegreerd.
23.

Het Comité stelt vast dat het Rijksregisternummer een uniek nummer is dat toelaat iemand

heel nauwkeurig te identificeren, zeker wanneer het gebruikt wordt in combinatie met bijvoorbeeld de
naam en de voornaam. Vergissingen die kunnen ontstaan door o.a. homonymie en schrijffouten
worden uitgesloten. Wanneer er in authentieke bronnen gegevens worden opgevraagd m.b.t. een
persoon biedt het Rijksregisternummer de meeste garanties dat geen informatie m.b.t. een andere
persoon wordt verstrekt. Informatie uit een authentieke bron m.b.t. verkeerde persoon kan tot gevolg
hebben dat de betrokkene ten onrechte geen THAB wordt toegekend. Het beoogde gebruik van het
Rijksregisternummer is conform artikel 4, § 1, 3° van de WVP.

C.3. Ten overstaan van de frequentie van de toegang en duur van de m achtiging
24.

Er wordt een permanente toegang gevraagd.

25.

Het Comité stelt vast dat er voortdurend aanvragen tot het bekomen van een THAB kunnen

worden ingediend. Bijgevolg moet er dan ook op elk ogenblik een THAB-dossier kunnen worden
aangemaakt en gegevens worden gecontroleerd en vervolledigd. In het licht hiervan oordeelt het
Comité dat een permanente toegang gepast is en dus in overeenstemming met artikel 4, § 1, 3°, WVP.
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26.

Het toegang en het gebruik worden gevraagd voor onbepaalde duur.

27.

Het Comité stelt vast dat de verplichtingen van de aanvrager en de zorgkassen, zoals

omschreven in de doeleinden, opgelegd zijn door en krachtens bepalingen van het decreet waarvan
de toepassing niet in de tijd werd beperkt. In het licht van de doeleinden waarvoor de toegang en
gebruik gevraagd worden, is een machtiging voor onbepaalde duur gepast (artikel 4, § 1, 3°, WVP).
28.

Het decreet is nog niet in werking getreden. Het zal per 01/01/2017 in werking treden 3.

Rekening houdend hiermee bepaalt het Comité dat deze machtiging slechts uitwerking zal krijgen
vanaf voormelde datum.
29.

De aanvrager staat in voor de erkenning van zorgkassen, de verlening en desgevallend de

intrekking van de erkenning. Indien de erkenning van een zorgkas een einde neemt of wordt
ingetrokken, moet de aanvrager het Comité hiervan onmiddellijk schriftelijk informeren. In dat geval
zal de door deze beraadslaging verleende machtiging in hoofde van de betrokken zorgkas een einde
nemen en zal dit vermeld worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

C.4. B ew aarterm ijn
30.

In de aanvraag wordt een bewaartermijn van 5 jaar, te rekenen van het einde van de THAB

vooropgesteld. Deze bewaartermijn is geïnspireerd door de artikelen 38, 39 en 45 van het decreet.
Daarin wordt bepaald dat:
•

de betaling van een THAB verjaart na 5 jaar vanaf de datum waarop het recht op de
tegemoetkoming is ontstaan;

•

een ten onrechte betaalde THAB verjaart na 3 jaar (5 jaar indien bedrog werd gepleegd) vanaf
de datum van uitbetaling;

•
31.

tegen een beslissing m.b.t. een THAB staat beroep open bij de arbeidsrechtbank;
Om deze “incidenten” te kunnen afhandelen moeten de zorgkassen en de aanvrager na het

einde van een THAB nog een tijdlang kunnen beschikken over de dossiers en de gegevens die ze
bevatten. Het Comité oordeelt dat de in de aanvraag vooropgestelde bewaartermijn conform artikel
4, § 1, 5°, WVP is.

3

Artikel 217 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni

2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming.
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C.5. I ntern gebruik en/ of m ededeling aan derden
32.

Volgens de informatie verstrekt in de aanvraag zullen de gegevens in de eerste plaats intern

gebruikt worden, namelijk door de dossierbehandelaars van de zorgkassen, de personeelsleden van
de aanvrager die instaan voor het beheer/werking van het digitaal platform en de controle.
33.

In de aanvraag wordt enerzijds gemeld dat de informatiegegevens van het Rijksregister niet

zullen worden meegedeeld aan derden. Anderzijds blijkt uit het luik “personen die toegang hebben tot

de gevraagde gegevens” dat de personeelsleden van het Directoraat-generaal Personen met een
Handicap van de FOD Sociale Zekerheid, die belast worden met het vaststellen van de vermindering
van de zelfredzaamheid, toegang zullen hebben tot de gegevens. Deze mededeling kadert in de
realisatie van de doeleinden vermeld in deze beraadslaging. Daarenboven is deze dienst krachtens het
koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de

natuurlijke personen, wat het Ministerie van Sociale Voorzorg betreft, en beraadslaging
RR nr. 10/2005 van 13 april 2005 gemachtigd om het met oog op de haar reglementair toevertrouwde
taken, toegang te hebben tot de betrokken gegevens van het Rijksregister, zodat deze mededeling
aanvaardbaar is.
34.

Verder blijkt uit de toelichting onder punt 7.1 van de aanvraag dat medewerkers van een

OCMW en van een gemeente, medewerkers van de diensten van maatschappelijk werk van de
ziekenfondsen in het kader van hun maatschappelijke dienstverlening een zorgbehoevende kunnen
helpen bij het indienen van een aanvraag tot of herziening van een THAB. Dat doen zij op basis van
het Rijksregisternummer van de betrokkene. Deze “helpers” zullen naderhand ook bepaalde gegevens
uit het dossier kunnen raadplegen zoals de beslissing die i.v.m. THAB werd genomen. Wanneer iemand
naar de gemeente of het OCMW stapt met het oog op hulp, zullen zij ook het dossier van de
zorgbehoevende kunnen bekijken.
35.

In de mate dat deze “helpers” behoorlijk werden gemachtigd door de betrokkene om voor

hem op te treden, vertegenwoordigen zij deze laatste en zijn dus niet als derden te bestempelen.
36.

Het Comité stelt vast dat een ruime waaier van “helpers” de mogelijkheid zullen hebben om

gegevens van personen die een THAB aanvragen te raadplegen. Om zowel misbruik als ongeoorloofde
toegang te voorkomen, is het dus essentieel dat:
•

een “helper” slechts handelingen kan stellen en een dossier kan inkijken nadat hij daartoe
uitdrukkelijk werd gemachtigd door de betrokkene en dat daarvan een bewijs wordt
bijgehouden;

•

een “helper” slechts toegang krijgt tot het dossier van de personen die hem machtigden.
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37.

Dit vereist dat de aanvrager als beheerder van het systeem via dewelke de aanvragen tot een

THAB worden ingediend en behandeld dienaangaande zeer duidelijke afspraken maakt met alle
betrokken instanties. Het Comité verwijst in dit verband naar de aanbeveling nr. 01/2008 uit eigen
bewegen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot

het toegangs- en gebruikersbeheer in de overheidssector.
C.6. N etw erk verbindingen
38.

De aanvrager meldt dat er netwerkverbindingen zullen tot stand komen met:
•

de FOD Financiën (beraadslaging FO nr. 18/2016 van het Sectoraal comité van de Federale
Overheid);

•

de Rijksdienst voor Pensioenen (nu Federale Pensioensdienst) (beraadslagingen nr. 16/047
en 16/151 van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid);

•

de FOD Sociale Zekerheid, Directoraat-generaal Personen met een handicap (beraadslaging
nr. 16/080 en 16/094 van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid);

•

de vervoersmaatschappij De Lijn (beraadslaging nr. 16/069 van het Sectoraal comité van de
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid);

•

de watermaatschappijen verenigd in Aquaflanders en de Vlaamse Milieumaatschappij
(beraadslaging nr. 16/069 van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid);

•

het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (beraadslaging nr. 16/068 van het
Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid);

•

de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (beraadslaging nr. 16/069 van het Sectoraal
comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid).

39.

Het Comité neemt hiervan akte. Het vestigt er evenwel de aandacht op dat de gegevensstroom

met de FOD Financiën slechts werd gemachtigd tot 31/12/2016. Deze kan slechts gehandhaafd
worden voor zover een nieuwe machtiging door het Sectoraal comité van de Federale Overheid wordt
verleend.
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D. INFORMATIEBEVEILIGING

D. 1. Agentschap voor Vlaam se Sociale Bescherm ing
40.

Het Agentschap Vlaams Zorgfonds werd, met toepassing van het koninklijk besluit van 16

januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten

en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale

zekerheid, in het netwerk van de sociale zekerheid opgenomen. Dit agentschap wordt door artikel 6
van het decreet van rechtswege omgevormd tot het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming,
de aanvrager. Als rechtsopvolger van het Agentschap Vlaams Zorgfonds blijft de aanvrager deel
uitmaken van het netwerk van sociale zekerheid. Zijn consulent inzake informatiebeveiliging en zijn
informatiebeveiligingsbeleid zal bijgevolg door het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van
de Gezondheid worden gecontroleerd.

D.2. De erkende zorgkassen en de Vlaam se Zorgkas
D.2.1. Consulent inzake informatiebeveiliging
41.

De erkende zorgkassen en de Vlaamse Zorgkas beschikken over een consulent inzake

informatiebeveiliging.
D.2.2. Informatiebeveiligingsbeleid
42.

Uit

de

meegedeelde

stukken

blijkt

dat

de

erkende

zorgkassen

over

een

informatieveiligheidsbeleid beschikken, evenals over een plan in toepassing ervan.

D.3. P ersonen die toegang hebben tot de inform atiegegevens van het Rijksregister en het
Rijksregisternum m er gebruiken en de lijst van deze personen.
43.

De personeelsleden van de aanvrager, van zijn onderaannemer en van de zorgkassen die,

controles doen, het systeem onderhouden en THAB dossiers behandelen, zullen over een toegang
beschikken en het Rijksregisternummer gebruiken.
44.

De gemachtigden moeten, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen

waarop de personen vermeld worden die toegang hebben tot de informatiegegevens van het
Rijksregister en het Rijksregisternummer gebruiken. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd en ter
beschikking van het Comité gehouden worden.
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45.

De personen die op deze lijst worden opgenomen moeten daarenboven een verklaring

ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de
informatiegegevens te bewaren.
46.

Het Comité verzoekt de aanvrager om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de loggings

(wie had toegang tot wat, wanneer en waarom) te registreren zodat de toegangen kunnen worden
gecontroleerd.

OM DEZE REDENEN,
het Comité
1° machtigt: met ingang van 01/01/2017
•

het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming;

•

de Vlaamse Zorgkas,

•

de Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten;

•

MOB Neutrale Zorgkas Vlaanderen;

•

MOB Onhafhankelijke Ziekenfondsen Zorgkas Vlaanderen;

•

MOB CM Zorgkas Vlaanderen;

•

De Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten;

om voor de doeleinden vermeld in luik B, onder de voorwaarden vermeld in deze beraadslaging voor
onbepaalde duur:
•

permanent toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°
tot 3° (niet de geboorteplaats), 5°, 6° (niet plaats van overlijden), 8° - 10° en 13°, WRR,
evenals de geautomatiseerde mededeling van de wijzigingen van deze gegevens te
ontvangen;

•

het Rijksregisternummer te gebruiken;

Indien de erkenning van een zorgkas een einde neemt of wordt ingetrokken, moet het Agentschap
voor Vlaamse Sociale Bescherming het Comité hiervan onmiddellijk schriftelijk informeren.
De door deze beraadslaging verleende machtiging neemt in hoofde van een zorgkas van rechtswege
een einde vanaf het ogenblik van het einde of van de intrekking van de erkenning. Hiervan zal melding
worden gemaakt op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer bij deze beraadslaging.
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2° bepaalt dat indien het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming op een latere datum een
andere dan de hiervoor vermelde zorgkassen erkent, deze zorgkas kan toetreden tot deze
beraadslaging nadat het Comité aan de hand van haar bezorgde documenten heeft vastgesteld dat
deze zorgkas over een veiligheidsconsulent en een adequaat informatieveiligheidsbeleid beschikt. Deze
zorgkas zal worden vermeld op een lijst die op de website van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer zal worden gepubliceerd, samen met deze beraadslaging.
3°vestigt in het bijzonder de aandacht op het bepaalde in randnummers 29, 36 - 37;
4° bepaalt dat bij iedere latere wijziging in de organisatie van de informatiebeveiliging die een impact
kan hebben op de antwoorden die via de vragenlijst betreffende de informatiebeveiliging aan het
Comité werden verstrekt (aanduiding van een consulent inzake informatiebeveiliging en antwoorden
op vragen betreffende de organisatie van de beveiliging), de gemachtigden een nieuwe, naar waarheid
ingevulde vragenlijst betreffende de informatiebeveiliging aan het Comité moet toesturen. Het Comité
zal de ontvangst bevestigen en behoudt het recht daar later desgevallend op te reageren;
5° bepaalt eveneens dat wanneer het Comité de gemachtigde een vragenlijst stuurt over de
informatiebeveiliging, die vragenlijst volledig en naar waarheid moet worden ingevuld en naar het
Comité teruggestuurd. Het Comité stuurt een ontvangstmelding en behoudt het recht daar later
desgevallend op te reageren.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Mireille Salmon

