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Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/21/152

BERAADSLAGING NR. 21/082 VAN 23 APRIL 2021 BETREFFENDE DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET NATIONAAL
INTERMUTUALISTISCH COLLEGE, DE SOCIALE-MARIBELFONDSEN EN HET
RIJKSINSTITUUT
VOOR
DE
SOCIALE
VERZEKERINGEN
DER
ZELFSTANDIGEN AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING MET HET OOG OP DE TOEKENNING VAN EEN
AANMOEDIGINGSPREMIE
VOOR
DE
ZELFSTANDIGE
THUISVERPLEEGKUNDIGEN OF DE WERKNEMERS VAN DE MEDISCHE
HUIZEN
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;
Gelet op de machtigingsaanvraag
Invaliditeitsverzekering;

van

het

Rijksinstituut

voor

Ziekte-

en

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de voorzitter.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Het doel van deze aanvraag is om het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) in staat te stellen om persoonsgegevens te verkrijgen
van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), de sociale-maribelfondsen1 en het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), met het oog op
de toekenning van een eenmalige aanmoedigingspremie aan de zelfstandige
thuisverpleegkundigen en de werknemers van de medische huizen ter compensatie van

1

Het doel van de Sociale Maribel is de bevordering van de tewerkstelling in (voornamelijk) de sector van de
non-profit, door de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen. Zo komt deze maatregel tegemoet aan de noden
van de sector en verbetert de kwaliteit van de dienstverlening. Werkgevers krijgen een tussenkomst van
een Fonds Sociale Maribel voor de loonkosten van nieuwe arbeidsplaatsen.
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de bijkomende inspanningen die zij geleverd hebben tijdens de tweede golf van de
COVID-pandemie.
2.

De afbakening van de maximale populatie aan potentiële rechthebbenden gebeurt door
het NIC. Deze populatie wordt door het RIZIV verder verfijnd op basis van bijkomende
criteria die door het RSVZ en door de Fondsen Sociale Maribel worden aangeleverd. De
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft bij deze gegevensmededelingen geen
functionele meerwaarde, noch in de afbakening van de populatie, noch in de eventuele
controles die op haar personenrepertorium zouden worden uitgevoerd. De Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid stelt bijgevolg voor dat het Informatieveiligheidscomité in die
zin zou beslissen wat haar rol betreft, met toepassing van artikel 14, vierde lid, van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van
Sociale Zekerheid (deze bepaling stelt het Informatieveiligheidscomité in de
mogelijkheid om te beslissen dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid niet dient
tussen te komen bij de uitwisseling van sociale persoonsgegevens wanneer haar
tussenkomst geen meerwaarde zou opleveren). Bovendien is de uitwisseling van
persoonsgegevens tussen het NIC en het RIZIV vrijgesteld van de tussenkomst van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met toepassing van artikel 3 van het koninklijk
besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van
persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid.

3.

De wettelijke basis voor dit project is artikel 59quater, eerste lid, van de programmawet
van 2 januari 2001. Krachtens dit artikel kan de Koning initiatieven nemen voor de
bevordering van de aantrekkelijkheid van de gezondheidszorgberoepen waarvan de
financiële weerslag door de overheid ten laste wordt genomen. Het is tevens gebaseerd
op het ontwerp2 van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van
een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens
de 2de golf van de Covid-19 pandemie voor enerzijds de zelfstandige zorgverleners die
vallen onder de toepassing van de nomenclatuur thuisverpleging en revalidatie of
anderzijds voor de loontrekkenden in een medisch huis.

4.

De personen van wie de persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van het
project zijn enerzijds de zelfstandige thuisverpleegkundigen zoals bedoeld in artikel 8 van
het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen alsook de zelfstandige thuisverpleegkundigen die prestaties
verstrekken op het vlak van diabeteseducatie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van
10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen
bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, tot
vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het
bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen (artikel 1 van het
voormelde koninklijk besluit) en anderzijds de loontrekkenden van de medische huizen
bedoeld in artikel 32, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot
uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Dit ontwerp van koninklijk besluit werd goedgekeurd en ligt ter ondertekening.
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5.

Alle personen die beantwoorden aan de criteria vermeld in het vorige punt komen in
aanmerking voor de premie. De selectieprocedure zal gebeuren op basis van criteria die
geëvalueerd en berekend dienen te worden door het NIC, de sociale-maribelfondsen, het
RSVZ en het RIZIV.

6.

Wat de zorgverstrekkers betreft, wordt de premie uitgekeerd in functie van het aantal
patiëntcontacten die door de zorgverstrekker geregistreerd werden tussen 1 september en
30 november 2020. Dit aantal wordt berekend door het aantal patiënten te
vermenigvuldigen met het aantal dagen in de periode van 1 september tot en met 30
november 2020 waarin er minstens één patiëntcontact geweest is door de betrokken
zorgverstrekker. Het NIC zal het aantal patiëntcontacten berekenen op basis van de
ingediende facturatiegegevens die aanvaard zijn op 31 januari 2021. De berekening
gebeurt op basis van de betrokkene die op de facturatiegegevens vermeld staat als
zorgverstrekker. Voor de zorgverstrekkers met een dubbel statuut (werknemer en
zelfstandige), wordt het bereikte activiteitsniveau omgezet naar een theoretisch voltijds
equivalent (VTE), waarbij een minimum van 739 patiëntcontacten overeenstemt met 1
VTE. Het theoretische VTE wordt afgetrokken van het VTE als werknemer, dat bepaald
wordt op basis van het aantal uren voor de periode van 1 september tot en met 30
november 2020 zoals bepaald in het contract met de werkgever. Deze informatie wordt
door de (openbare en private) sociale-maribelfondsen ter beschikking gesteld van het
RIZIV. Indien het gaat om een zelfstandige activiteit (in hoofdberoep/bijberoep) dan
wordt het (positieve) verschil uitgekeerd. De aanduiding dat het gaat om een zelfstandige
voor de betrokken periode wordt door het RSVZ meegedeeld aan het RIZIV.

7.

Krachtens artikel 1, e), van het voormelde ontwerp van koninklijk besluit kunnen de
zelfstandige zorgverstrekkers enkel in aanmerking komen voor een financiële vergoeding
als ze een rekeningnummer hebben geregistreerd in de webtoepassing van het RIZIV ten
laatste op een bepaalde datum na de publicatie van het koninklijk besluit. De premie
bedraagt maximum 985 euro (bruto). De uitbetaling van de premie gebeurt door het
RIZIV op het rekeningnummer van de betrokkenen binnen de maand nadat het RIZIV de
gegevens van de sociale-maribelfondsen heeft ontvangen3.

8.

Wat de werknemers van de medische huizen betreft, wordt de volledige premie
uitgekeerd voor een voltijdse tewerkstelling in de referentieperiode van 1 september 2020
tot en met 30 november 2020. Het voltijds equivalent wordt bepaald op basis van de
bezoldigde beroepsactiviteit, met inbegrip van de bezoldigde gelijkgestelde prestaties die
aangevuld kunnen worden met tijdelijke werkloosheid in het kader van COVID-19 en de
COVID-19-quarantaine, alsook de overuren die gepresteerd werden zonder de arbeidstijd
van een voltijdse werknemer te overschrijden. De eenmalige aanmoedigingspremie wordt
toegekend in verhouding tot de arbeidstijd en in verhouding tot de tewerkstellingsperiode
tijdens de referentieperiode. De sociale-maribelfondsen zullen instaan voor het beheer
van de procedure van vergoeding van de loontrekkenden zonder tussenkomst van het
RIZIV.

9.

De volgende gegevens met betrekking tot de betrokken zorgverstrekkers zullen worden
verwerkt: het INSZ, de verstrekkingen die gefactureerd werden overeenkomstig artikel 8
van de nomenclatuur of de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen in het kader

3

De uiterste datum is 30 april 2021.
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van diabeteseducatie (794253, 794334, 794415, 794430, 794452, 794312)4, de activiteit
als zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep en - voor de werknemers - de contractuele
arbeidsduur tijdens de periode van 1 september 2020 tot en met 30 november 2020.
10.

De volledige lijst van betrokken zorgverstrekkers zal worden meegedeeld door het NIC
en de sociale-maribelfondsen, terwijl het RIZIV zal instaan voor het beheer van de
gegevensverwerking en de identificatie van de personen die in aanmerking komen voor
de premie op basis van de meegedeelde lijst. Er vindt geen enkele gegevensmededeling
van het RIZIV naar deze instellingen plaats.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

11.

Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens 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.
Rechtmatigheid van de verwerking

12.

Krachtens artikel 6 van de GDPR is de verwerking van persoonsgegevens enkel
rechtmatig indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is vervuld.

13.

De voormelde mededelingen en verwerkingen zijn rechtmatig in die zin dat ze
noodzakelijk zijn voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de
verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, overeenkomstig artikel 6 1, c), van de
GDPR, onder meer de uitvoering van het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling
en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie
voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de Covid-19 pandemie voor enerzijds
de zelfstandige zorgverleners die vallen onder de toepassing van de nomenclatuur
thuisverpleging en revalidatie of anderzijds voor de loontrekkenden in een medisch huis.
Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

14.

Krachtens 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 (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend
zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt (principe 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 (principe van opslagbeperking) en moeten ze
worden verwerkt met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen
zodat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd
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Dit betreft enkel de verstrekkingen die gefactureerd werden in de periode van 1 september tot en met 30
november 2020.
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zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies,
vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en vertrouwelijkheid).
Doelbinding
15.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de toekenning van een eenmalige
aanmoedigingspremie door het RIZIV aan de zelfstandige thuisverpleegkundigen en de
werknemers in de medische huizen, ter compensatie van de inspanningen die zij geleverd
hebben tijdens de tweede golf van de Covid-19-pandemie. Bovendien is deze mededeling
van persoonsgegevens wettelijk gebaseerd op artikel 59quater, eerste lid, van de
programmawet van 2 januari 2001 en op het ontwerp van koninklijk besluit tot
vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter
compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de Covid-19 pandemie
voor enerzijds de zelfstandige zorgverleners die vallen onder de toepassing van de
nomenclatuur thuisverpleging en revalidatie of anderzijds voor de loontrekkenden in een
medisch huis.
Minimale gegevensverwerking

16.

De persoonsgegevens waarover de verschillende instellingen beschikken zijn
noodzakelijk voor de toepassing van het voormelde ontwerp van koninklijk besluit. In de
praktijk zal de verwerking van de gegevens met betrekking tot de zorgverstrekkers als
volgt verlopen. Zodra het voormelde koninklijk besluit gepubliceerd is, zal het NIC het
aantal patiëntcontacten per zorgverstrekker berekenen. Deze gegevens worden
vervolgens aan het RIZIV overgemaakt. Vanaf de publicatie van het voormelde
koninklijk besluit beschikken de betrokken zorgverstrekkers over 20 dagen om hun
rekeningnummer te registreren in de webtoepassing van het RIZIV. De lijst van betrokken
zorgverstrekkers zal vervolgens door het RIZIV worden meegedeeld aan het RSVZ. Op
basis hiervan zal het RSVZ de informatie over het statuut van zelfstandige meedelen. Het
sociale-maribelfonds zal het voltijds equivalent als werknemer meedelen zodra het
koninklijk besluit gepubliceerd is (voor zorgverstrekkers met een dubbel statuut). Ten
slotte zal het RIZIV deze drie databases kruisen om het bedrag te berekenen dat aan elke
betrokken zorgverstrekker dient te worden toegekend.

17.

De ingezamelde gegevens zullen aldus toelaten om de toekenningsvoorwaarden van de
eenmalige premie vast te stellen en houden geen inbreuk op de privacy van de betrokken
personen in. Bovendien zullen de gegevens punctueel worden geraadpleegd voor de
toekenning van de premie.

18.

De volgende gegevens met betrekking tot de betrokken zorgverstrekkers zullen worden
verwerkt: het INSZ, de verstrekkingen die gefactureerd werden overeenkomstig artikel 8
van de nomenclatuur of de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen in het kader
van diabeteseducatie (794253, 794334, 794415, 794430, 794452, 794312)5, de activiteit
als zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep en - voor de werknemers - de contractuele
arbeidsduur tijdens de periode van 1 september 2020 tot en met 30 november 2020.

19.

Uitgaande van het hogervermelde doeleinde zijn de mee te delen persoonsgegevens aldus
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig.
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Dit betreft enkel de verstrekkingen die gefactureerd werden in de periode van 1 september tot en met 30
november 2020.
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Opslagbeperking
20.

De beraadslaging zal gelden gedurende één jaar vanaf de datum van inwerkingtreding
van het voormelde ontwerp van koninklijk besluit, zodat de opdracht kan worden vervuld
en eventuele klachten en rechtzettingen naar aanleiding van deze klachten kunnen worden
verwerkt. De gegevens zullen dus gedurende één jaar worden bewaard om vervolgens te
worden vernietigd.
Integriteit en vertrouwelijkheid

21.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet het RIZIV rekening houden 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. Het RIZIV moet tevens rekening houden met de minimale
veiligheidsnormen van het netwerk van de sociale zekerheid die werden vastgesteld door
het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

22.

Enkel het RIZIV en, binnen het RIZIV, de personen die belast zijn met de uitvoering van
de wettelijke opdracht en die gehouden zijn door het beroepsgeheim krachtens statutaire
bepalingen, kunnen de betrokken personen identificeren.

23.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal niet tussenkomen bij deze mededeling
van persoonsgegevens aangezien haar tussenkomst geen meerwaarde kan bieden. De
afbakening van de maximale populatie aan potentiële rechthebbenden gebeurt door het
NIC.

24.

Het RIZIV zal zorgen voor de nodige loggings, zodat in voorkomend geval een historiek
van de gegevensuitwisselingen in het kader van het voormelde uitvoeringsbesluit kan
worden gegenereerd. Bovendien garandeert het RIZIV dat het mogelijk zal zijn om na te
gaan welke gegevens wanneer door wie meegedeeld werden met betrekking tot welke
zorgverstrekker.

25.

Deze beraadslaging treedt in werking onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een
eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de
2de golf van de Covid-19 pandemie voor enerzijds de zelfstandige zorgverleners die
vallen onder de toepassing van de nomenclatuur thuisverpleging en revalidatie of
anderzijds voor de loontrekkenden in een medisch huis
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Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens door het Nationaal Intermutualistisch College (CIN),
de sociale-maribelfondsen en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ) aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
met het oog op de toekenning van een eenmalige aanmoedigingspremie aan de zelfstandige
thuisverpleegkundigen en de werknemers van de medische huizen ter compensatie van de
bijkomende inspanningen die zij geleverd hebben tijdens de tweede golf van de COVIDpandemie, 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.
Deze beraadslaging treedt in werking op voorwaarde dat het ontwerp van koninklijk besluit tot
vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter
compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de Covid-19 pandemie voor
enerzijds de zelfstandige zorgverleners die vallen onder de toepassing van de nomenclatuur
thuisverpleging en revalidatie of anderzijds voor de loontrekkenden in een medisch huis in
werking treedt.

Bart VIAENE
Voorzitter

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.

