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BERAADSLAGING NR. 07/046 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR
SOCIALE ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
VAN DE PROVINCIALE EN DE PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN AAN
HET FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN MET HET OOG OP HET
TOEPASSEN VAN DE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE CUMULATIE
VAN UITKERINGEN INGEVOLGE EEN BEROEPSZIEKTE EN UITKERINGEN
INGEVOLGE EEN ARBEIDSONGEVAL
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 Fonds voor de Beroepsziekten van 9 juli 2007;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 juli
2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 december 2006 tot uitvoering van artikel 66
van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de
schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 bepaalt dat in geval
van samenloop van jaarlijkse vergoedingen, renten of bijslagen toegekend aan de
getroffene ter uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 met een
jaarlijkse vergoeding toegekend aan de getroffene door de wetten betreffende de
preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten
voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, deze laatste vergoeding wordt verminderd in
de mate dat de som van de voormelde gecumuleerde prestaties het maximumbedrag
bepaald overeenkomstig de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, overstijgt.
Het Fonds voor de Beroepsziekten dient bijgevolg bij het bepalen van het bedrag van
een uitkering ingevolge een beroepsziekte na te gaan welke uitkeringen de betrokkene
reeds ontvangt ingevolge een arbeidsongeval en dient tevens te kunnen beschikken
over het bedrag van deze uitkeringen ingevolge een arbeidsongeval.
1.2. Daartoe wenst het een beroep te doen op persoonsgegevens vervat in de DMFApersoonsgegevensbank, beheerd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten.
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Het betreft met name het persoonsgegevensblok “vergoeding arbeidsongevallenberoepsziekten”, dat volgende persoonsgegevens bevat: de aard van de vergoeding
ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte, de graad van arbeidsongeschiktheid
(per aard van de vergoeding) en het bedrag van de uitkering (per aard van de
vergoeding en graad van arbeidsongeschiktheid).
1.3. Het betrokken persoonsgegevensblok van de DMFA-persoonsgegevensbank zal
geraadpleegd worden met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1,
eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling
sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid vereist is.
2.2. Het Fonds voor de Beroepsziekten werd bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 december
2002 door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
gemachtigd om toegang te hebben tot de DMFA-persoonsgegevensbank met het oog op
het bepalen en het controleren van de rechten van de betrokken sociaal verzekerden.
De toegang tot het persoonsgegevensblok “vergoeding arbeidsongevallenberoepsziekten” wordt evenwel nog niet door deze machtiging gedekt.
2.3. Het Fonds voor de Beroepsziekten dient bij het bepalen van het bedrag van een
uitkering ingevolge een beroepsziekte rekening te houden met de bestaande uitkeringen
ingevolge een arbeidsongeval.
Ingevolge artikel 6 van hogervermeld koninklijk besluit van 13 december 2006 kunnen
uitkeringen ingevolge een beroepsziekte immers slechts in beperkte mate worden
gecombineerd met uitkeringen ingevolge een arbeidsongeval. In geval van samenloop
van beide soorten uitkeringen wordt de uitkering ingevolge een beroepsziekte zodanig
verminderd dat ze samen met de uitkering ingevolge een arbeidsongeval een
welbepaald bedrag niet overschrijdt (zie voor de betrokken bedragen artikel 39 van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971).
2.4. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het op een correcte
wijze toepassen van de bepalingen met betrekking tot de cumulatie van uitkeringen
ingevolge een beroepsziekte en uitkeringen ingevolge een arbeidsongeval.
De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend
en niet overmatig.
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Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan het Fonds voor de Beroepsziekten om mededeling te bekomen van de
persoonsgegevens vervat in het persoonsgegevensblok “vergoeding arbeidsongevallenberoepsziekten” van de DMFA-persoonsgegevensbank met het oog op het op een correcte
wijze toepassen van de bepalingen met betrekking tot de cumulatie van uitkeringen ingevolge
een beroepsziekte en uitkeringen ingevolge een arbeidsongeval.
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