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Informatieveiligheidscomité 

Verenigde Kamers 

(sociale zekerheid en gezondheid / federale overheid) 
 

 

IVC/VK/20/234 

 

 

BERAADSLAGING NR. 20/136 VAN 5 MEI 2020 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE 

VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ) EN DE RIJKSDIENST VOOR 

SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 

(FOD VVVL) IN HET KADER VAN HET BEHEER VAN DE COVID-19-CRISIS 

(VERDELING VAN BESCHERMINGSMATERIAAL AAN ZORGVERLENERS) 
 

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 oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

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 en artikel 98; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van mevrouw Mireille Salmon en de heer Bart Viaene.  

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De Belgische zorgverleners moeten kunnen beschikken over het nodige persoonlijke 

beschermingsmateriaal om patiënten met het zeer besmettelijke covid-19-virus te kunnen 

behandelen zonder de eigen gezondheid in gevaar te brengen. De federale overheid nam de 

nodige stappen om dat beschermingsmateriaal aan te kopen en wil het nu aan alle actieve 

zorgverleners bezorgen via een goed georganiseerd distributiesysteem. 

 

2. Voor de verdeling van beschermingsmaskers aan de zorgverleners in het kader van de covid-

19-crisis stelt de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu momenteel lijsten op van de gezondheidszorgbeoefenaars die als zelfstandige, 

zelfstandige helper of loontrekkende werken. Daartoe proberen de medewerkers zoveel 

mogelijk informatie over de activiteitstatus van deze beroepsbeoefenaars te verzamelen. Het 
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doel is om zo de actieve beroepsbeoefenaars, die bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering en in het Kadaster van de Gezondheidszorgberoepsbeoefenaars zijn 

geregistreerd, te bereiken en van beschermingsmateriaal te voorzien. 

 

3. De persoonsgegevens waarover de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedselketen en Leefmilieu reeds beschikt, blijken echter niet voldoende om de 

activiteitstatus van de beroepsbeoefenaars in kwestie te bepalen. In april heeft de organisatie 

daarom reeds uitzonderlijk, in het kader van de toepassing van artikel 35quaterdecies van het 

koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen1, 

vanwege de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) een beperkte set van 

persoonsgegevens ontvangen om haar in de mogelijkheid te stellen om de personen die op 

31 december 2018 als zelfstandige of loontrekkende actief waren te identificeren met een 

binaire indicator (actief of niet-actief als zelfstandige/medewerker). De eigen lijsten werden 

op die manier aangevuld en verbeterd maar blijven onvolledig. De federale overheidsdienst 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu krijgt dienaangaande 

steeds meer klachten van zorgverleners die niet op de initiële (verbeterde) lijsten staan en 

(dus geen maskers krijgen) omdat ze (nog) niet actief waren op 31 december 2018, maar nu 

wel. 

 

4. De organisatie wil daarom kunnen beschikken over recentere persoonsgegevens om haar 

lijsten (in de mate van het mogelijke) verder te vervolledigen en aan te vullen. Voor een 

bepaalde lijst van zorgverleners willen ze de activiteitstatus (actief of niet-actief) als 

zelfstandige (RSVZ) of loontrekkende (RSZ) op 31 december 2019 (en indien mogelijk en 

beschikbaar ook in het jaar 2020) bekomen. 

 

- RSVZ – veld actief (1/0) op 31/12/2019 

- RSVZ – veld actief (1/0) voor het jaar 2020 

- RSZ – veld actief (1/0) op 31/12/2019 

- RSZ – veld actief (1/0) voor het jaar 2020 

 

5. De volgende werkwijze zou worden gevolgd. De KSZ stelt een SFTP-server ter beschikking 

van de actoren. De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu stuurt de lijst van de zorgverleners op naar de KSZ. De KSZ 

geef deze lijst door aan het RSVZ en de RSZ, die de nodige inlichtingen (actief of niet-actief) 

toevoegen en de lijst terug aan de KSZ overmaken. De KSZ geef de persoonsgegevens ten 

slotte door aan de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu. De ontvangen persoonsgegevens zouden vernietigd worden 

wanneer de huidige gezondheidscrisis voorbij is of wanneer de distributie van het 

beschermingsmateriaal anders georganiseerd kan worden. 

 

                                                           
1  Voor elke beroepsbeoefenaar van een gezondheidszorgberoep worden identificatiegegevens en gegevens in 

verband met hun erkenning en bepaalde aspecten van hun beroepsactiviteit in een permanente federale databank 

van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen geregistreerd en bijgehouden. Het Directoraat-Generaal 

Gezondheidsberoepen, Medische Bewaking en Welzijn op het Werk van de federale overheidsdienst 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is de verantwoordelijke voor de verwerking. 

De KSZ, het RSVZ en de RSZ zijn uitdrukkelijk voorzien als organisaties die tussenkomen bij het verschaffen 

van input. 
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6. De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu wil de persoonsgegevens zo snel mogelijk (in de loop van de eerste week van 

mei) ontvangen om nieuwe lijsten voor de verdeling van de maskers op te stellen. Eén enkele 

verzending van de persoonsgegevens zou in beginsel voldoende zijn om de actieve 

zorgverleners te bepalen in het kader van de huidige crisis. Het verloop en de duur van de 

crisis zijn echter moeilijk in te schatten. Desgevallend zou over enkele maanden een nieuwe 

gelijkaardige verwerking van persoonsgegevens worden uitgevoerd. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 15, § 2, van de 

wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid een beraadslaging van de verenigde kamers van het 

informatieveiligheidscomité vergt. 

 

8. 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 worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel van 

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 minimale 

gegevensverwerking), 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) en moeten ze met passende technische of organisatorische 

maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat 

ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van integriteit en 

vertrouwelijkheid). 

 

 doelbinding 

 

9. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de efficiënte distributie van 

beschermingsmateriaal aan actieve Belgische zorgverleners, in het kader van de covid-19-

crisis. De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu moet kunnen nagaan of de zorgverleners die bij hem gekend zijn (nog) actief zijn. 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

10. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, relevant 

en niet overmatig. Ze blijven per betrokken openbare instelling van sociale zekerheid (RSVZ 

en RSZ) beperkt tot de loutere aanduiding dat de betrokkene actief (1) of niet-actief (0) is op 

31 december 2019 (en eventueel in 2020). De federale overheidsdienst Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu levert zelf de inputlijst aan. 
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11. Eén zending van persoonsgegevens zou normaal voldoende zijn om in het kader van de 

huidige crisis de actieve zorgverleners te achterhalen. Voor zover op een later tijdstip een 

tweede zending noodzakelijk blijkt, dient het informatieveiligheidscomité daarvan in kennis 

gesteld te worden. 

 

 opslagbeperking 

 

12. De ontvangen persoonsgegevens worden vernietigd wanneer de huidige gezondheidscrisis 

voorbij is of wanneer de distributie van het beschermingsmateriaal anders georganiseerd kan 

worden. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

13. Volgens artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de beschreven mededeling van 

persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

14. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden de organisaties rekening met de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en elke andere bepaling 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, besluiten 

 

de verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 

der Zelfstandigen (RSVZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de federale 

overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) 

in het kader van het beheer van de COVID-19-crisis en de verdeling van beschermingsmateriaal 

aan zorgverleners, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille SALMON 

Voorzitter kamer Federale Overheid 

 

 

 

 

 

 

 

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) en de zetel van de kamer Federale Overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren 

van de FOD BOSA, op het volgende adres: Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel (tel. 32-2-740 80 64). 

 


