Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/19/070

BERAADSLAGING NR. 19/040 VAN 5 MAART 2019 BETREFFENDE DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FEDERAAL
AGENTSCHAP VOOR BEROEPSRISICO’S FEDRIS AAN DE VERENIGING
ZONDER WINSTOOGMERK SIGEDIS IN HET KADER VAN HET BIJHOUDEN
VAN DE INDIVIDUELE REKENING VAN DE WERKNEMERS DIE
GETROFFEN WERDEN DOOR EEN ARBEIDSONGEVAL
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot
Gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder artikel 114;

oprichting

van

de

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité
en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97;
Gelet op de aanvraag van de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS;
Gelet op het verslag van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 9 december 1968 betreffende het
bijhouden van de individuele rekening van de werknemers bepaalt dat: “Voor de
werknemers die getroffen werden door een arbeidsongeval of door een ongeval
overkomen op de weg van of naar het werk, dat oorzaak werd van een tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, deelt Fedris, voor elke kalendermaand en dit ten laatste vóór
het verstrijken van de derde maand die erop volgt, de volgende gegevens mee aan
CIMIRe [thans SIGEDIS]: de identificatiegegevens van de sociaal verzekerde; in
voorkomend geval identificatiegegevens met betrekking tot de werkgever; in
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voorkomend geval gegevens met betrekking tot de tewerkstelling en het contract
tussen de sociaal verzekerde en de werkgever; de datum van het arbeidsongeval; de
begin- en de einddatum van de betaalperiode van de uitkering voor tijdelijke
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval; het percentage
arbeidsongeschiktheid.”.
2.

Artikel 9 van het voormelde koninklijk besluit bepaalt dat “§ 1. Voor alle
werknemers, die slachtoffers zijn van een arbeidsongeval, van een ongeval
overkomen op de weg van of naar het werk of van een beroepsziekte, wier recht op
een aanvullende of bijkomende toelage werd erkend op basis van een blijvende
arbeidsongeschiktheid van ten minste 30 pct., delen met het oog op de toepassing
van artikel 26, § 2, b), van het voornoemd koninklijk besluit van 21 december 1967,
Fedris, de Gemeenschappelijke Kas voor de zeevisserij, de Gemeenschappelijke Kas
voor de koopvaardij aan de (CIMIRe) benevens de inlichtingen bedoeld in artikel 1,
§ 1, 1°, van dit besluit mede: het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid; de
datum vanaf welke de toelage wordt verleend; het adres van de werknemer.
Voornoemde inlichtingen worden éénmaal verstrekt op het ogenblik dat het recht van
de getroffenen op de toelage wordt erkend. Dezelfde instellingen geven kennis aan
de (CIMIRe) van elke wijziging in het arbeidsongeschiktheidspercentage en van het
eventueel intrekken van de toelage [...]”.

3.

Bovendien, overeenkomstig artikel 34, § 1, C, van het koninklijk besluit van 21
december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers, worden met arbeidsperiodes gelijkgesteld :
“de periodes gedurende welke de betrokkene een uitkering wegens
arbeidsongeschiktheid geniet krachtens de wetgeving betreffende de verzekering der
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen ofwel krachtens de wetgeving
betreffende de schadeloosstelling van beroepsziekten”.

4.

In het kader van het koninklijk besluit van 9 december 1968 betreffende het
bijhouden van de individuele rekening van de werknemers is SIGEDIS belast met het
beheer van de loopbaangegevens van de werknemers en de inzameling van de
gegevens die het detail bevatten van de loopbaan van de werknemers. SIGEDIS
wenst vanwege Fedris de gegevens met betrekking tot de arbeidsongevallen te
ontvangen teneinde er rekening mee te houden in de loopbaan van de betrokkenen.

5.

Om te waarborgen dat de loopbaangegevens correct en volledig zijn, hoofdzakelijk
om ervoor te zorgen dat de Federale Pensioendienst over de nodige gegevens
beschikt voor de toekenning en de berekening van de pensioenen, wenst SIGEDIS
toegang te hebben tot de gegevens met betrekking tot de arbeidsongevallen. Meer
bepaald wenst SIGEDIS de gegevens van alle personen die het slachtoffer werden
van een arbeidsongeval voor wie ze de loopbaangegevens moet beheren. FEDRIS
zou de gegevens meedelen aan SIGEDIS via de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.
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6.

De volgende gegevens zouden door FEDRIS aan SIGEDIS worden meegedeeld
zodat die de gegevens kan aanvullen in de individuele rekening van de werknemers
die getroffen werden door een arbeidsongeval dat geleid heeft tot een tijdelijke
arbeidsongeschiktheid: de identificatiegegevens van de sociaal verzekerde (naam,
voornamen, identificatienummer van de sociale zekerheid, geboortedatum);
identificatie van het elektronisch bericht; identificatiegegevens van de werkgever
(inschrijvingsnummer bij de RSZ, RSZ-categorie van de werkgever,
ondernemingsnummer); de gegevens met betrekking tot de tewerkstelling en het
contract tussen de sociaal verzekerde en de werkgever; de datum van het
arbeidsongeval; de datum van consolidatie van het arbeidsongeval; de begin- en
einddatum van de periode van betaling van de uitkering wegens
arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval; het percentage
arbeidsongeschiktheid; het bedrag van de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid
als gevolg van een arbeidsongeval; het bedrag van het referentieloon wegens
arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval. Deze gegevens hebben
enkel betrekking op de personen die getroffen werden door een arbeidsongeval en
voor wie SIGEDIS de loopbaangegevens beheert.

7.

Iedereen kan op de website my.careeer.be zijn eigen loopbaangegevens raadplegen
en bijgevolg ook de gegevens inzake arbeidsongevallen.

8.

Een dagelijkse batch-stroom naar SIGEDIS zou worden geïmplementeerd. Concreet
deelt FEDRIS de vereiste gegevens mee aan SIGEDIS via de beveiligde kanalen van
het netwerk van de sociale zekerheid. De door FEDRIS aan SIGEDIS meegedeelde
gegevens zouden vervolgens rechtstreeks worden opgeslagen in de
loopbaangegevensbank die door SIGEDIS wordt beheerd.

9.

De uitwisseling van persoonsgegevens met betrekking tot de werknemers die het
slachtoffer zijn van een arbeidsongeval zou worden verricht via de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid. De door SIGEDIS ontvangen persoonsgegevens zouden
vervolgens ter beschikking worden gesteld van het netwerk van de sociale zekerheid.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

10.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door FEDRIS aan de vereniging
zonder winstoogmerk SIGEDIS, die overeenkomstig artikel 15, § 1, van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid
van het Informatieveiligheidscomité vereist.

11.

Volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens
bovendien worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
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gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet verder worden verwerkt
op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel van de doelbinding),
moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk
is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de minimale
gegevensverwerking) en moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk
maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden
noodzakelijk is (beginsel van opslagbeperking). Ze moeten ten slotte door het nemen
van passende technische of organisatorische maatregelen, op een dusdanige manier
worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij onder
meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen
onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en
vertrouwelijkheid).
Beginsel van doelbinding
12.

De mededeling beoogt een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde,
namelijk het aanvullen van de loopbaangegevensbank die door SIGEDIS wordt
beheerd voor het opmaken van de individuele rekening van de werknemers
overeenkomstig artikel 4 van het voormelde koninklijk besluit van 9 december 1968.
De door FEDRIS meegedeelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor SIGEDIS
om de gegevens inzake arbeidsongevallen aan te vullen en de loopbaangegevens toe
te kennen aan de juiste persoon. De correcte en volledige loopbaangegevens stellen
de Federale Pensioendienst in staat om de (rust- en overlevings)pensioenen te
berekenen.
Beginsel van minimale gegevensverwerking

13.

De mee te delen persoonsgegevens hebben enkel betrekking op de werknemers die
getroffen worden door een arbeidsongeval van wie de loopbaangegevens moeten
worden aangevuld. De betrokken persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend
en beperkt tot wat noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij worden verwerkt.
De persoonsgegevens zullen worden verwerkt door personeelsleden van SIGEDIS
die belast zijn met het bijhouden van de individuele rekeningen van werknemers die
getroffen werden door een arbeidsongeval.
Beginsel van opslagbeperking

14.

De vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS slaat de gegevens die ze van FEDRIS
via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangt rechtstreeks op in de
loopbaangegevensbank en bewaart ze voor onbepaalde duur. Deze gegevens zijn
immers noodzakelijk voor de toekenning en de berekening van de rust- en
overlevingspensioenen, waardoor ze lange tijd beschikbaar moeten zijn. De
informatie uit de dagelijkse batch-stroom zal echter onmiddellijk na de registratie in
de loopbaangegevensbank worden vernietigd.
Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid
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15.

De gegevensuitwisselingen tussen FEDRIS en SIGEDIS gebeuren aan de hand van
een dagelijkse batch-stroom via de beveiligde kanalen van de sociale zekerheid en
met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dit laat toe om
een passende beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen.

16.

De betrokken persoonsgegevens moeten in voorkomend geval, overeenkomstig
artikel 10 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, ter beschikking worden gesteld van het
netwerk van de sociale zekerheid. Aldus zouden zij verder kunnen worden
meegedeeld aan andere instellingen die ze nodig hebben voor het vervullen van hun
wettelijke en reglementaire opdrachten. Deze verdere mededeling dient in elk geval
het voorwerp uit te maken van een beraadslaging van het
Informatieveiligheidscomité.

17.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient er rekening te worden gehouden
met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
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Om deze redenen, besluit
het informatieveiligheidscomité, kamer sociale zekerheid en gezondheid,
dat de mededeling van persoonsgegevens door het Federaal agentschap voor
beroepsrisico’s FEDRIS aan de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS in het kader
van het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers die getroffen werden
door een arbeidsongeval, zoals beschreven in deze beraadslaging, toegestaan is mits wordt
voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in
het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking,
opslagbeperking en informatieveiligheid.

Bart VIAENE

De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in
de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 –
1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11).
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