Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale zekerheid »

SCSZ/08/010
BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN HET BESTUUR VAN DE
MEDISCHE EXPERTISE (MEDEX) VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN
LEEFMILIEU
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1;
Gelet op de aanvragen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu van 12 december 2007 en 21 december 2007;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 15
januari 2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het Bestuur van de Medische Expertise (MEDEX) van de federale overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verricht medische
expertises met betrekking tot de evaluatie van lichamelijke schade, vervroegde
pensioneringen en afwezigheden wegens ziekte bij ambtenaren.
De opdrachten van het Bestuur van de Medische Expertise (voorheen de
Administratieve Gezondheidsdienst) inzake de evaluatie van lichamelijke schade
vinden hun grondslag in de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het

2
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en, afhankelijk van het type
werkgever (federale overheidsdienst, openbare instelling van sociale zekerheid,
autonoom overheidsbedrijf, provincie, gemeente, openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn,…) en het type sociaal risico (arbeidsongeval,
beroepsziekte,…), in diverse koninklijke besluiten.
Inzake vervroegde pensioneringen gelden de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en
kerkelijke pensioenen, artikel 117 van de eenheidswet van 14 februari 1961 voor
economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel en het koninklijk
besluit van 18 augustus 1939 tot regeling van de inrichting der geneeskundige
onderzoekingen door den Administratieven Gezondheidsdienst, in plaats van door de
provinciale pensioencommissies.
De opdrachten van het Bestuur van de Medische Expertise met betrekking tot de
controles in geval van afwezigheid wegens ziekte, ten slotte, worden geregeld door het
koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden
toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.
Het Bestuur van de Medische Expertise voert daarenboven medische expertises uit bij
andere personen in het kader van de verkeersveiligheid (onder meer met het oog op het
verstrekken van medische geschiktheidsattesten aan bepaalde categorieën chauffeurs)
en in het kader van de opdrachten van de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst.
1.2. Met het oog op het uitvoeren van hogervermelde opdrachten wenst het Bestuur van de
Medische Expertise toegang tot, enerzijds, de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel
4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en, anderzijds, het Personeelsbestand van de
bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van
de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten ingeschreven werkgevers.
1.3. Bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 werd het Bestuur van de Medische Expertise
van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu gemachtigd om toegang te hebben tot bepaalde persoonsgegevens van het
Rijksregister van de natuurlijke personen (meer bepaald de naam, de voornamen, de
geboorteplaats, de geboortedatum, het geslacht, de hoofdverblijfplaats, de plaats van
overlijden, de datum van overlijden, de burgerlijke staat, de samenstelling van het
gezin en de opeenvolgende wijzigingen van deze persoonsgegevens) en om het
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.
De machtiging werd verleend “uitsluitend voor een doelmatiger uitvoering van de
taken met betrekking tot de medische expertises bij ambtenaren en andere personen,
binnen het kader van de opdrachten van het bovenvermelde Bestuur”.
Vermits het Bestuur van de Medische Expertise ook dossiers dient te behandelen
aangaande personen die niet in het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn
opgenomen, wenst het tevens toegang tot de Kruispuntbankregisters, met het oog op de
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correcte identificatie van de betrokkenen en de controle van de reeds beschikbare
persoonsgegevens.
Het Bestuur van de Medische Expertise wil ook de wijzigingen van de betrokken
persoonsgegevens ontvangen (de zogenaamde “mutaties”) en in de mogelijkheid
worden gesteld om zelf personen in de Kruispuntbankregisters toe te voegen.
1.4. Het Personeelsbestand van de werkgevers ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten wordt gevoed door de “onmiddellijke aangifte van tewerkstelling”
(DIMONA) en bevat, naast enkele louter administratieve gegevens, volgende
persoonsgegevens.
Identificatie van de werkgever: het inschrijvingsnummer van de werkgever, de
aanduiding of het een inschrijvingsnummer van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
dan wel van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten betreft, het uniek ondernemingsnummer van de werkgever en, in
voorkomend geval, de benaming van de werkgever die een student tewerkstelt.
Identificatie van de gebruiker van de diensten van een uitzendbureau: het
inschrijvingsnummer en de benaming van de gebruiker van de diensten van een
uitzendbureau.
Identificatie van de werknemer: het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid.
Informatie aangaande de tewerkstelling: de aanduiding dat de tewerkstelling bij een
deelentiteit van de werkgever gebeurt, het vestigingseenheidsnummer, de datum van
indiensttreding van de werknemer, de datum van uitdiensttreding van de werknemer,
het nummer van het paritair comité waaronder de werknemer ressorteert en de aard van
de werknemer (blanco, leerjongen, student, vrijwilliger of gelegenheidswerknemer).
Het Bestuur van de Medische Expertise zou de betrokken persoonsgegevens
aanwenden om de reeds beschikbare persoonsgegevens inzake tewerkstelling te
controleren. Het dient immers, met het oog op een efficiënte verwezenlijking van zijn
opdrachten, te kunnen nagaan waar en gedurende welke periode overheidspersoneel
tewerkgesteld is. In functie van het type overheidsbestuur waarbij de betrokkene is
tewerkgesteld, verschillen de taken van het Bestuur van de Medische Expertise.
Daarenboven zou aan de hand van de persoonsgegevens in kwestie de briefwisseling
met de werkgevers beter kunnen worden beheerd.
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B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1,
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is.
2.2. Het Bestuur van de Medische Expertise dient de personen over wie het in het kader van
zijn opdrachten een dossier beheert op een eenduidige wijze te kunnen identificeren.
Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde.
De meegedeelde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters lijken, uitgaande van
dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig.
Het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, de naam, de voornamen en de
geboortedatum vormen de basiselementen ter identificatie van de betrokkenen. Het
gebruik van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, voor zover het werd
toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, is overigens vrij,
ingevolge artikel 8, § 2, van de hogervermelde wet van 15 januari 1990.
De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer heeft in haar
advies nr. 08/2001 van 28 maart 2001 met betrekking tot hogervermeld koninklijk
besluit van 4 april 2003 geoordeeld geen bezwaren te hebben tegen de toegang tot de
naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum, het geslacht, de
hoofdverblijfplaats, de plaats van overlijden en de datum van overlijden in het
Rijksregister van de natuurlijke personen. Deze persoonsgegevens lijken te kunnen
worden beschouwd als minimaal noodzakelijk om een dossier betreffende een persoon
samen te stellen.
Ook de toegang tot de burgerlijke staat en de samenstelling van het gezin lijken
noodzakelijk. Het is voor het Bestuur van de Medische Expertise immers van belang
om de sociale omgeving van de betrokken persoon te kennen, in het bijzonder wanneer
de medische beslissing een vervroegde oppensioenstelling tot gevolg heeft of de
vaststelling van een langdurige ziekte behelst.
Het weze opgemerkt dat het op vraag van het Bestuur van de Medische Expertise
toevoegen van personen in de Kruispuntbankregisters (dat wil zeggen het opslaan van
identificatiegegevens aangaande personen die niet in het Rijksregister van de
natuurlijke personen zijn opgenomen maar die voor het uitvoeren van de opdrachten
van het Bestuur van de Medische Expertise wel eenduidig geïdentificeerd dienen te
worden) geen tussenkomst van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid vergt.
2.3. Voorts dient het Bestuur van de Medische Expertise de tewerkstellingsstatus van het
overheidspersoneel te kunnen nagaan. De hogervermelde persoonsgegevens uit het
Personeelsbestand zijn daartoe ter zake dienend en niet overmatig. Ze blijven immers
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hoofdzakelijk beperkt tot de identificatie van werkgevers en werknemers en de
aanduiding van de periodes van twerkstelling.
Het weze opgemerkt dat de mededeling van persoonsgegevens uit het
Personeelsbestand beperkt blijft tot persoonsgegevens aangaande personeelsleden van
de overheid (federale overheidsinstellingen, instellingen van openbaar nut, autonome
overheidsbedrijven, instellingen van gemeenschappen en gewesten en van lokale
besturen,…). Het is immers enkel voor deze categorieën personen dat het Bestuur van
de Medische Expertise nood heeft aan inlichtingen met betrekking tot de
tewerkstelling.
2.4. Bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu werd een informatieveiligheidsconsulent aangeduid.
De informatieveiligheidsconsulent in kwestie staat, met het oog op de veiligheid van de
persoonsgegevens die door zijn opdrachtgever worden verwerkt en met het oog op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze
persoonsgegevens betrekking hebben, in voor het verstrekken van deskundige adviezen
aan de persoon belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van opdrachten
die door deze worden toevertrouwd. Hij heeft een adviserende, stimulerende,
documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid.
Hij vervult tevens de functie van aangestelde voor de gegevensbescherming, bedoeld in
artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Hij staat daarenboven in voor het uitvoeren van het informatieveiligheidsbeleid van
zijn opdrachtgever. Daartoe kan in voorkomend geval een beroep worden gedaan op
het document “referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van
persoongegevens” van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer.
2.5. De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu dient tevens rekening te houden met de minimale veiligheidsnormen zoals
bepaald door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid.
2.6. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid houdt loggings bij met betrekking tot de
mededelingen aan het Bestuur van de Medische Expertise, waarin onder andere wordt
opgenomen wanneer en over wie persoonsgegevens worden meegedeeld voor
hogervermelde doeleinden.
Het Bestuur van de Medische Expertise van zijn kant dient uitgebreidere loggings bij te
houden, met per mededeling een aanduiding van wie wanneer over wie welke
persoonsgegevens heeft verkregen voor welke doeleinden.
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Deze loggings dienen gedurende minstens tien jaren te worden beheerd met het oog op
het behandelen van eventuele klachten of het achterhalen van eventuele
onregelmatigheden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. De
loggings zelf dienen te worden beveiligd aan de hand van maatregelen die de
vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid garanderen. Ze worden aan het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid en aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgemaakt indien zij daarom verzoeken.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde
persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan het Bestuur van de
Medische Expertise van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, met het oog op het uitvoeren van zijn wettelijke en
reglementaire opdrachten.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11)

