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BERAADSLAGING NR. 07/037 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT
VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING MET HET OOG OP HET
VERRICHTEN VAN SIMULATIES TOT HET BEPALEN VAN DE FINANCIËLE
WEERSLAG VAN BEPAALDE MAATREGELEN
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 aanvraag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 20
maart 2007;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 19 juni
2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering wenst na te gaan welke
financiële gevolgen bepaalde maatregelen inzake de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen kunnen hebben. Daartoe wil het, op basis van
persoonsgegevens beschikbaar in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming, overgaan tot het verrichten van simulaties.
Meer bepaald zou het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering nagaan
welke de impact is van wijzigingen van de inkomensgrenzen die werden vastgelegd
voor het bekomen van een invaliditeitsuitkering voor alleenstaanden, samenwonenden
en personen met gezinslast. Het heeft daartoe nood aan persoonsgegevens met
betrekking tot het inkomen van de partner van de betrokkenen.
1.2. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering deelt nu reeds aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een overzicht mee van de sociaal verzekerden
die geregistreerd staan als invalide, voor opname in het datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou in het datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming per betrokkene de partner opzoeken evenals diens inkomen.
1.3. Uiteindelijk zouden volgende persoonsgegevens worden meegedeeld aan het
Rijksinstituut
voor
Ziekteen
Invaliditeitsverzekering:
het
gecodeerd
identificatienummer van de sociale zekerheid van de invalide, het gecodeerd
identificatienummer van de sociale zekerheid van de partner van de invalide, het type
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document, de RIZIV-betalingscode, het aantal uitkeringsdagen en de maandelijkse
uitkering van de invalide en van de partner indien deze ook invalide is en het inkomen
van de partner van de invalide uit uitkeringen (werkloosheidsuitkeringen,
pensioenen,…) of uit arbeid (als loontrekkende of als zelfstandige) met de aanduiding
van de aard van het inkomen.
Deze persoonsgegevens zouden ook opgesplitst worden in functie van de regeling
waartoe de betrokken invalide behoort (loontrekkenden/zelfstandigen). Binnen de
regeling van de zelfstandigen zou een bijkomend onderscheid gemaakt worden tussen
zelfstandige invaliden die hun bedrijf hebben stopgezet en zelfstandige invaliden die
hun bedrijf niet hebben stopgezet.
1.4. De inkomens kunnen volgens het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
niet in klassen ingedeeld worden omdat precieze simulaties dienen te kunnen worden
uitgevoerd.
1.5. De persoonsgegevens zouden voortaan jaarlijks worden meegedeeld.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Overeenkomstig artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid persoonsgegevens bij de instellingen van
sociale zekerheid, slaat ze op, voegt ze samen en deelt ze mee aan de personen die ze
nodig hebben voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de
conceptie en het beheer van de sociale zekerheid.
Voor zover deze mededeling betrekking heeft op persoonsgegevens dient het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vooraf een machtiging te
verlenen, behalve, overeenkomstig artikel 15, § 1, vierde lid, van de wet van 15 januari
1990, indien de mededeling betrekking heeft op gecodeerde persoonsgegevens en
wordt verricht aan (onder meer) de openbare instellingen van sociale zekerheid.
2.2. Voormeld artikel 5 van de wet van 15 januari 1990 vormt onder meer de grondslag
voor het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, een door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beheerde databank waarin persoonsgegevens
afkomstig van diverse instanties uit het netwerk van de sociale zekerheid worden
opgenomen. Aan de hand van het datawarehouse kan de medewerking van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de betrokken instanties uit het netwerk van
de sociale zekerheid aan onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en
het beheer van de sociale zekerheid op een efficiënte wijze worden bewerkstelligd.
2.3. Indien een vraag tot het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens, zoals in dit geval,
wordt ingediend door een openbare instelling van sociale zekerheid die zelf initieel
persoonsgegevens ter beschikking heeft gesteld van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (al dan niet voor opname in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
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bescherming), waardoor er een theoretische kans op heridentificatie ontstaat, neemt de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de hierna volgende maatregelen.
Enerzijds wordt in de overeenkomst met de verzoekende openbare instelling van
sociale zekerheid uitdrukkelijk vermeld dat deze alle mogelijke middelen dient in te
zetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde
gecodeerde persoonsgegevens betrekking hebben zou worden achterhaald en dat het
haar in elk geval verboden is om handelingen te stellen die ertoe strekken de
meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in niet-gecodeerde
persoonsgegevens.
Anderzijds wordt in die overeenkomst bepaald dat de meegedeelde gecodeerde
persoonsgegevens enkel mogen worden aangewend voor doeleinden van onderzoek
nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. De
persoonsgegevens mogen voorts enkel worden verwerkt door personen die betrokken
zijn bij het onderzoek in kwestie dat door de openbare instelling van sociale zekerheid
wordt verricht en niet door de medewerkers die instaan voor de concrete behandeling
van de dossiers van de sociaal verzekerden. Er dient met andere woorden een
“scheiding van functies” te worden voorzien.
2.4. Het sectoraal comité heeft tijdens zijn vergadering van 18 juli 2006 geoordeeld dat met
deze bepalingen voldoende waarborgen zijn voorzien opdat de meegedeelde
gecodeerde persoonsgegevens tegen heridentificatie zouden zijn beschermd.
Het beklemtoonde bij die gelegenheid evenwel dat ingevolge de bepalingen van het
koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens onderzoeken in principe dienen te worden verwezenlijkt aan de hand
van anonieme gegevens en dat slechts indien daarmee de beoogde historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden niet kunnen worden bereikt een beroep
mag worden gedaan op gecodeerde persoonsgegevens.
De openbare instellingen van sociale zekerheid dienen bijgevolg vooraleer een
aanvraag tot het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in te dienen na te gaan of
hun onderzoek niet kan worden gerealiseerd aan de hand van anonieme gegevens.
Dat blijkt in dit geval niet mogelijk. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering wenst immers simulaties te verrichten op grond van individuele
exacte persoonsgegevens.
2.5. Gelet op het voorgaande kunnen de mee te delen persoonsgegevens aldus slechts door
middel van een code in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of
identificeerbare persoon.
2.6. Het gaat om een latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden, waardoor de bepalingen van afdeling II
van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de
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wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dienen te worden nageleefd.
2.7. In voorliggend geval zullen de persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering worden gebruikt met het oog op een onderzoek met
betrekking tot de financiële gevolgen van bepaalde maatregelen inzake de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde. De meegedeelde persoonsgegevens lijken
daarenboven, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig.
2.8. Zoals hoger opgemerkt, dient het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te zullen inzetten om te
vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde persoonsgegevens
betrekking hebben, zou worden achterhaald.
In elk geval is het hem, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 13
februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,
verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde
persoonsgegevens om te zetten in niet-gecodeerde persoonsgegevens.
Er wordt op gewezen dat het niet-naleven van dit verbod, krachtens artikel 39, 1°, van
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, een strafrechtelijke veroordeling tot
een geldboete van honderd tot honderdduizend euro tot gevolg kan hebben.
2.9. De meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang hun verwerking
noodzakelijk is voor het realiseren van hogervermeld onderzoek. Daarna dienen zij te
worden vernietigd.
2.10. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering dient bij de verwerking van
de persoonsgegevens rekening te houden met de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke
of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
een machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde
persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met het oog op een onderzoek met betrekking tot de
financiële gevolgen van bepaalde maatregelen inzake de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Yves ROGER
Voorzitter

