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Informatieveiligheidscomité
Verenigde Kamers
IVC/VK/22/290

BERAADSLAGING NR. 22/162 VAN 7 JUNI 2022 BETREFFENDE DE MEDEDELING
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE
ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU TENEINDE AAN DE
WERKGEVERS EEN TOOL TER BESCHIKKING TE STELLEN WAARMEE ZE
KUNNEN NAGAAN OF HUN WERKNEMERS BESCHIKKEN OVER EEN
TOELATING OM EEN GEZONDHEIDSZORGBEROEP UIT TE OEFENEN
Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale
dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1, § 1, 3de lid;
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 aanvraag van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid);
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de voorzitters.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) is bevoegd voor de organisatie van de
gezondheidszorg, de voedselveiligheid, de gezondheid van dieren en planten et de
kwaliteit van het leefmilieu. In het kader van de gezondheidszorg is de dienst
“Gezondheidsberoepen en beroepsuitoefening” belast met het beheer van de permanente
gegevensbank met alle beroepsbeoefenaars die gemachtigd zijn om in België een erkende
beroepsactiviteit in het domein van de gezondheidszorg uit te oefenen (het zogenaamde
“Kadaster”). Daartoe werd de toepassing eCad ontwikkeld.
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2.

Via deze aanvraag wenst de FOD Volksgezondheid de werkgevers een
gebruiksvriendelijke en beveiligde tool ter beschikking te stellen waarmee ze op een
eenvoudige manier automatisch kunnen nagaan of hun werknemers al dan niet over een
machtiging beschikken om een gezondheidszorgberoep uit te oefenen. Deze finaliteit
wordt gedekt door de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van
de gezondheidszorgberoepen.

3.

Overeenkomstig artikel 99, eerste lid, 3°, van de voormelde gecoördineerde wet van 10
mei 2015, levert de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de permanente federale
databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, via de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid, het feit dat een beoefenaar van een van de beroepen bedoeld in
artikel 97, § 1, van diezelfde wet een loontrekkende is, het inschrijvingsnummer van de
werkgever, het desbetreffende uittreksel uit het repertorium van werkgevers en het
arbeidsregime.

4.

Deze behoefte kan worden voldaan aan de hand van een portaal dat de gemachtigde
werkgevers de mogelijkheid biedt om te controleren of hun werknemers nog steeds over
een visum beschikken dat hen toelaat hun gezondheidszorgberoep verder uit te oefenen.

5.

De werkgevers kunnen via de tool de geactualiseerde lijst van de werknemers (op basis
van KBO-nummer) raadplegen afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ). De lijst bevat, per werknemer, de naam en de voornaam. Deze lijst zal worden
gefilterd om enkel de personen die opgenomen zijn in het kadaster en ingeschreven zijn
in het Rijksregister over te houden. De werkgevers moeten immers de toelating om een
gezondheidszorgberoep uit te oefenen kunnen controleren voor elke nieuwe werknemer.
Ze zullen tevens niet meer automatisch de toelating tot uitoefening moeten controleren
voor een ex-werknemer.

6.

Concreet zal de werkgever, na aanmelding op het portaal “Consult LTP”, onmiddellijk
kunnen zien wie van zijn werknemers die ingeschreven is in het kadaster (databank van
de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen) beschikt over een toelating tot uitoefening
van het beroep en welk beroep. De gegevens zullen afkomstig zijn van DIMONA Consult
via de KSZ; enkel de personen die bij de KSZ ingeschreven zijn voor het kadaster van de
gezondheidszorgbeoefenaars (eCad) zullen worden meegedeeld aan de FOD
Volksgezondheid. De gegevens zullen niet worden opgeslagen, maar zullen online
gebruikt worden in het kader van het portaal (Consult LTP) waarmee de werkgevers, na
aanmelding, kunnen controleren of hun werknemers wel degelijk over een toelating
beschikken om een gezondheidszorgberoep uit te oefenen. De INSZ-nummers zullen
uitsluitend dienen voor de identificatie van de betrokkenen, maar zullen niet worden
meegedeeld aan de gebruikers van het portaal.

7.

De authenticatie van de vertegenwoordiger van de werkgever kan gebeuren via een
authenticatiemiddel van niveau 450 of hoger in de Federal Authentication Service (FAS).

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
Bevoegdheid van het Informatieveiligheidscomité
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8.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 35/1, § 1, 3de lid,
van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale
dienstenintegrator het voorwerp moet uitmaken van een beraadslaging van de Verenigde
Kamers van het Informatieveiligheidscomité.
Rechtmatigheid van de verwerking

9.

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.

10.

De voormelde verwerking is rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk is voor de naleving
van een wettelijke verplichting waartoe de verwerkingsverantwoordelijke gehouden is,
overeenkomstig de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van
gezondheidszorgberoepen.
Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

11.

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
zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies,
vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en vertrouwelijkheid).
Doelbinding

12.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de FOD Volksgezondheid in de
mogelijkheid stellen om de werkgevers een tool aan te bieden waarmee ze kunnen nagaan
of hun werknemers al dan niet over een machtiging beschikken om een
gezondheidszorgberoep uit te oefenen.
Minimale gegevensverwerking

13.

De naam en de voornaam zijn noodzakelijke gegevens voor een eenduidige identificatie
van de betrokken personen.

14.

Bij de raadpleging van het personeelsbestand zullen enkel de personen die
voorafgaandelijk door de FOD Volksgezondheid geïntegreerd werden in het
personenrepertorium van de KSZ worden meegedeeld. Hierdoor wordt gegarandeerd dat
de FOD Volksgezondheid enkel de personen verkrijgt die gekend zijn in het kadaster van
de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.
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15.

Uitgaande van het hogervermelde doeleinde zijn de mee te delen persoonsgegevens aldus
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig.
Opslagbeperking

16.

De gegevens zullen niet worden bewaard. Het betreft een online raadpleging; zodra de
werkgever zich aanmeldt wordt de lijst van zijn werknemers herberekend. De gegevens
worden enkel bewaard voor de duur van de raadplegingssessie van de werkgever. Daarna
worden ze gewist.
Integriteit en vertrouwelijkheid

17.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet de FOD Volksgezondheid 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. Hij houdt tevens rekening met de minimale
veiligheidsnormen van het netwerk van de sociale zekerheid, die vastgesteld werden door
het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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Om deze redenen, besluiten
de verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de
federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met
het oog op de beschikbaarstelling van een tool voor de werkgevers waarmee zij kunnen nagaan
of hun werknemers al dan niet beschikken over een toelating om een gezondheidszorgberoep
uit te oefenen, 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.

Bart VIAENE
Kamer sociale zekerheid en gezondheid

Daniel HACHÉ
Kamer federale overheid

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 en de zetel van de kamer Federale Overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de
kantoren van de FOD BOSA, Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel.

