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

SCSZ/08/199

BERAADSLAGING NR 08/076 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DE KRUISPUNTBANK VAN
DE SOCIALE ZEKERHEID, DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN, DE
RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN DE NMBS
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 de NMBS-Holding van 19 september 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21
november 2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

1.

SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. De NMBS is een Belgische naamloze vennootschap van publiek recht die instaat voor
de exploitatie en de commercialisering van het nationale en internationale spoorvervoer
van personen en goederen.
Krachtens artikel 218 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven is de NMBS belast met de opdracht van
openbare dienst inzake binnenlands vervoer van reizigers. In het kader van deze taak
van algemeen belang dient ze tariefverminderingen toe te kennen aan bepaalde
rechthebbenden, onder meer aan leden van grote gezinnen en aan personen die recht
hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging (WIGW, OMNIO, ...), overeenkomstig artikel 14 en bijlage 12 van het
beheerscontract gesloten tussen de Staat en de NMBS, dat goedgekeurd werd bij
koninklijk besluit van 29 juni 2008.
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Om haar opdracht van algemeen belang te vervullen heeft de NMBS behoefte aan
bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot de aanvrager van een verminderingskaart
vanwege de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de
verzekeringsinstellingen, de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
en de FOD Sociale Zekerheid.
De raadpleging bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de
voormelde opdracht van algemeen belang zal uitsluitend plaatsvinden naar aanleiding
van een verminderingsaanvraag en met de schriftelijke toestemming van de aanvrager,
met het oog op de aanmaak van een verminderingskaart.
1.2. De NMBS wenst toegang tot de volgende gegevens uit de Kruispuntbankregisters met
het oog op de identificatie van de aanvragers van een verminderingskaart: het
identificatienummer, de naam en voornamen, de geboortedatum en de
hoofdverblijfplaats.
Ze wenst voorts gebruik te kunnen maken van het identificatienummer van de
Kruispuntbankregisters in het kader van haar transacties met de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.
De naam en voornamen, de geboortedatum, de hoofdverblijfplaats en het
identificatienummer van de Kruispuntbankregisters vormen een gegevensset op basis
waarvan de NMBS de aanvragers op eenduidige wijze kan identificeren.
1.3. De NMBS wenst ook door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid te worden gemachtigd om via de KSZ bij de verzekeringsinstellingen de
informatie te raadplegen op basis waarvan ze kan weten of de aanvrager al dan niet
recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging.
Overeenkomstig artikel 14 en bijlage 12, punt 2.5, van het beheerscontract gesloten
tussen de Staat en de NMBS, goedgekeurd bij koninklijk van 29 juni 2008, genieten de
gerechtigden van de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging (WIGW, OMNIO, …), bedoeld in artikel 37, § 1, 2de en 3de
lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een korting van 50 % op het gedeelte van de
prijs van het tweedeklasbiljet dat het vaste bedrag overtreft.
Om deze opdracht te vervullen zal de NMBS de KSZ raadplegen op basis van het INSZ
van de aanvrager. Eenmaal dit gegeven geïntegreerd is, zal de KSZ nagaan of die
persoon recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Zo ja, zal de KSZ aan de
NMBS laten weten dat de korting van 50 % kan worden toegekend. De NMBS zal in
geen geval kennis nemen van het soort tegemoetkoming dat aan de aanvrager wordt
toegekend. Als de NMBS toegang krijgt tot deze informatie, moeten de rechthebbenden
op de verhoogde tegemoetkoming geen attest meer voorleggen.
1.4. Overeenkomstig artikel 14 en bijlage 12, punt 2.2, van het beheerscontract gesloten
tussen de Staat en de NMBS, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 juni 2008,
hebben de kinderen van 12 jaar tot jonger dan 26 jaar die deel uitmaken van een groot

3
gezin recht op een korting van 50 % op het gedeelte van de prijs van het eerste- en
tweedeklasbiljet dat het vaste bedrag overtreft.
Voor de berekening van het aantal personen ten laste en met het oog op de toekenning
van het voordeel aan grote gezinnen, wenst de NMBS tevens door het sectoraal comité
van de sociale zekerheid en van de gezondheid te worden gemachtigd om via de KSZ
het resultaat te ontvangen van de combinatie van de informatie van de RKW die toelaat
te weten of de aanvrager (of zijn kinderen) recht hebben op kinderbijslag met de
informatie van de FOD Sociale Zekerheid die toelaat te weten of een of meerdere
kinderen van de aanvrager het statuut van persoon met een handicap bezitten.
Op basis van deze combinatie van gegevens kan de KSZ het aantal kinderen ten laste
bepalen zodat de NMBS aan deze gezinnen een korting van 50 % kan toekennen
(vermindering voor “grote gezinnen”).
Om deze opdracht te vervullen zal de NMBS de KSZ raadplegen op basis van het INSZ
van de aanvrager. Eenmaal dit gegeven geïntegreerd is, zal de KSZ nagaan of de
betrokkene minstens drie levende kinderen heeft gehad. Zo ja, zal de KSZ aan de
NMBS laten weten dat de korting van 50 % kan worden toegekend aan deze ouders.
Vervolgens zal de KSZ nagaan of de aanvrager (of diens kinderen) kinderbijslag
geniet(en) en of één of meerdere van de kinderen het statuut van persoon met een
handicap bezitten. De KSZ zal dan berekenen hoeveel kinderen in aanmerking moeten
worden genomen voor de berekening van de “gezinslast” (elk kind dat kinderbijslag
geniet telt voor één), waarbij een kind met een handicap voor twee kinderen telt. Als dit
meer is dan drie, zal de KSZ aan de NMBS laten weten dat ze een korting van 50 % aan
de gezinsleden (of aan sommige gezinsleden) kan toekennen (eventueel voor een
bepaalde duur). De NMBS zal in geen geval kennis nemen van het soort kinderbijslag
dat aan de aanvrager wordt toegekend. Dankzij de toegang van de NMBS tot deze
combinatie van gegevens, zullen de grote gezinnen geen attest meer moeten voorleggen.

2.

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. De NMBS moet de personen aan wie ze tariefverminderingen toekent eenduidig kunnen
identificeren. Het kan daarbij gaan om personen die niet ingeschreven zijn in het
Rijksregister van de natuurlijke personen maar in de Kruispuntbankregisters bedoeld in
artikel 4 van de wet van 15 januari 1990, die complementair en subsidiair zijn ten
opzichte van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Het gaat om een
gerechtvaardigd doeleinde.
In het kader onder meer van deze opdracht van algemeen belang werd de NMBS reeds
gemachtigd om toegang te hebben tot dezelfde persoonsgegevens uit het Rijksregister
en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken (beraadslaging nr.
31/2006 van 29 november 2006).
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De meegedeelde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters (identificatienummer,
naam, voornamen, geboortedatum en hoofdverblijfplaats) zijn uitgaande van dit
doeleinde relevant en niet overmatig.
De geboortedatum vormt samen met de andere persoonsgegevens uit de
Kruispuntbankregisters een set van minimale identificatiegegevens, d.w.z. een groep
identificatiegegevens die toelaat om een persoon met voldoende zekerheid te
identificeren. In de Kruispuntbankregisters worden enkel de personen opgenomen voor
wie een dergelijke set van minimale identificatiegegevens beschikbaar is.
Indien het identificatienummer van de sociale zekerheid toegekend werd door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, is het gebruik ervan vrij krachtens artikel 8, §
2, van de voormelde wet van 15 januari 1990.
2.3. De NMBS moet kunnen weten of een aanvrager recht heeft op een korting van 50 % op
grond van zijn recht op een verhoogde tegemoetkoming of kinderbijslag en/of zijn
statuut van kind met een handicap. De mededeling van deze gegevens en
gegevenscombinaties beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de toekenning
van tariefverminderingen aan personen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging of die deel
uitmaken van een groot gezin, overeenkomstig artikel 14 en bijlage 12 van het
beheerscontract gesloten tussen de Staat en de NMBS, goedgekeurd bij koninklijk
besluit van 29 juni 2008.
De gevraagde persoonsgegevens lijken uitgaande van dit doeleinde relevant en niet
overmatig.

3.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

3.1. De gevraagde toegang betreft een permanente toegang voor onbepaalde duur. Voor de
realisatie van de doeleinden waarvoor de NMBS een toegang vraagt, is een dagelijkse
toegang tot de gegevens nodig. Bijgevolg dient de NMBS een permanente toegang te
krijgen zodat ze haar taken op een efficiënte manier kan volbrengen.
3.2. Bij de NMBS werd een informatieveiligheidsconsulent aangesteld. 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, staat de informatieveiligheidsconsulent in
kwestie in voor het verstrekken van deskundige adviezen aan de persoon die belast is
met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van de opdrachten die hem door deze
laatste 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. Voorts is hij belast
met de uitvoering van het beleid inzake informatieveiligheid van zijn opdrachtgever.
Daartoe kan hij in voorkomend geval een beroep doen op het document
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“referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoongegevens”
van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
3.3. De NMBS dient bovendien rekening te houden met de minimale veiligheidsnormen die
vastgesteld werden door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en die goedgekeurd werden door het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid.
3.4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid houdt loggings bij met betrekking tot de
mededelingen aan de NMBS, op basis waarvan ze kan weten op welk moment en over
wie persoonsgegevens werden meegedeeld. De NMBS dient van haar kant meer
gedetailleerde loggings bij te houden, met per mededeling een aanduiding van wie
wanneer over wie welke persoonsgegevens heeft verkregen voor welke doeleinden.
Deze loggings dienen minstens tien jaar te worden bewaard met het oog op het
behandelen van eventuele klachten of het achterhalen van eventuele onregelmatigheden
bij 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 die daarom
verzoeken.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
een machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de mededeling van de
voormelde persoonsgegevens aan de NMBS volgens de voormelde voorwaarden en
modaliteiten en voor de voormelde doeleinden.

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)
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