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TC/03/103 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/78bis VAN 22 JULI 2003, GEWIJZIGD OP 7 OKTOBER 
2003, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN 
PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN HET FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN MET HET OOG OP EEN ONDERZOEK MET 
BETREKKING TOT DE IMPACT VAN EEN ARBEIDSONGEVAL OP DE 
FINANCIËLE SITUATIE VAN HET SLACHTOFFER 
  
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op beraadslaging nr. 03/78 van 22 juli 2003; 
 
Gelet op de brieven van het Fonds voor Arbeidsongevallen van 23 en 24 september 2003; 
 
Gelet op de brief van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van 24 september 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
In het kader van de herdenking van de afkondiging van de arbeidsongevallenwet van 24 
december 1903 (later vervangen door de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) werd 
onder de voogdij van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen een stuurgroep 
opgericht, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale overheidsdienst 
Sociale Zekerheid, de werkgevers, de werknemers en de arbeidsongevallenverzekeraars. 
Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), dat zijn medewerking verleent aan de 
werkzaamheden van de stuurgroep, wenst met het oog op een onderzoek met betrekking 
tot de impact van een arbeidsongeval op de financiële situatie van het slachtoffer te 
beschikken over bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard afkomstig uit het 
datawarehouse-arbeidsmarkt. 
 
Om de financiële situatie van een slachtoffer van een arbeidsongeval te vergelijken met 
diens financiële situatie van vóór het arbeidsongeval, wordt uitgegaan van de volledige 
populatie van sociaal verzekerden van wie de blijvende arbeidsongeschiktheid bij vonnis 
of bij bekrachtiging werd vastgesteld in 1997, 1998 of 1999 en van wie het arbeidsongeval 
zich heeft voorgedaan tijdens de periode van zes jaren vóór het jaar van voormelde 
vaststelling. Het betreft ongeveer twintigduizend sociaal verzekerden, van wie de 
financiële situatie zal worden onderzocht tot maximaal drie jaren na het jaar van 
voormelde vaststelling.  
 
De lijst van betrokken sociaal verzekerden wordt door het FAO aan de Kruispuntbank 
meegedeeld met per betrokkene de vermelding van enkele kenmerken, te weten het INSZ, 
de leeftijdsklasse, het geslacht, het arrondissement van de woonplaats, het jaar van de 
definitieve vaststelling van de blijvende arbeidsongeschiktheid, de aard van de definitieve 
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vaststelling van de blijvende arbeidsongeschiktheid (bij vonnis of bij bekrachtiging), het 
jaar van de consolidatie van de letsels, de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 
(zeven klassen), het bedrag van het trimestriële basisloon (dertien klassen), het bedrag van 
de trimestriële arbeidsongevallenuitkering (het betreft het precieze bedrag vermits de 
Kruispuntbank dient te kunnen overgaan tot het globaliseren van het trimestriële inkomen) 
en de eventuele inwerkingtreding van een pensioen tijdens de periode 1998-2001. 
 
Per betrokkene worden volgende sociale gegevens van persoonlijke aard aan het FAO 
meegedeeld: 
 
Geglobaliseerde sociale gegevens van persoonlijke aard: de socio-economische positie en 
het geglobaliseerd trimestriële inkomen (dertien klassen). Voor het berekenen van het 
geglobaliseerd trimestriële inkomen maakt de Kruispuntbank onder meer gebruik van het 
door het FAO meegedeelde bedrag van de trimestriële arbeidsongevallenuitkering. 
 
Sociale gegevens van persoonlijke aard ter beschikking te stellen door de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid (RSZ): het loon tijdens het trimester (dertien loonklassen), het al dan 
niet tewerkgesteld zijn tijdens het trimester, de beroepscategorie op de laatste dag van het 
trimester (arbeider, bediende, ambtenaar of andere), het percentage van werkelijk 
gepresteerde arbeidstijd in verhouding tot de voltijdswerkende maatman, het 
arbeidsvolume (arbeid en gelijkgestelde dagen) tijdens het trimester (drie klassen), de 
sector van tewerkstelling (publiek of privaat), het aantal werknemers van de werkgever 
(negen klassen), de NACE-code van de werkgever (vier cijfers) en het feit of de aangifte 
bij de RSZ al dan niet betrekking heeft op een arbeidsongeval. 
 
Sociale gegevens van persoonlijke aard ter beschikking te stellen door de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO): het 
loon tijdens het trimester (dertien loonklassen) en het al dan niet tewerkgesteld zijn tijdens 
het trimester. 
 
Sociale gegevens van persoonlijke aard ter beschikking te stellen door de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA): het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen tijdens het 
trimester (dertien klassen) en de gezinssituatie van betrokkene (zes klassen). 
 
Sociale gegevens van persoonlijke aard ter beschikking te stellen door het Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen 
tijdens het trimester (dertien klassen), de gezinssituatie van de invalide (drie klassen), het 
jaar en het trimester van het begin van de primaire arbeidsongeschiktheid en het al dan niet 
invalide zijn op de laatste dag van het trimester. 
 
Sociale gegevens van persoonlijke aard ter beschikking te stellen door het Nationaal 
Intermutualistisch College (NIC): het bedrag van de primairearbeidsongeschiktheids-
uitkeringen tijdens het trimester (dertien klassen) en de gezinssituatie van betrokkene 
(twee klassen). 
 
Hogervermelde sociale gegevens van persoonlijke aard kunnen allen gehaald worden uit 
het datawarehouse-arbeidsmarkt, met uitzondering evenwel van de RIZIV/RVP- en NIC-
gegevens, die door deze instellingen zelf ter beschikking van de Kruispuntbank worden 
gesteld. 
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De uiteindelijke mededeling aan het FAO heeft tevens betrekking op de door het FAO zelf 
meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard, met dat verschil dat het bedrag van 
de trimestriële arbeidsongevallenuitkering nu ook in dertien klassen wordt gevat en dat het 
INSZ wordt gecodeerd. 
 
Het Comité is evenwel van oordeel dat beide maatregelen niet volstaan om te kunnen 
gewagen van “gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard”, dit zijn 
persoonsgegevens die enkel door middel van een code in verband kunnen worden gebracht 
met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Vermits het FAO per betrokkene onder meer mededeling bekomt van negen gegevens die 
het zelf initieel heeft meegedeeld (met als enige verschil dat het precieze bedrag van de 
trimestriële arbeidsongevallenuitkering nu ook in dertien klassen wordt uitgedrukt), lijkt 
het risico reëel dat op basis van deze negen gegevens de overige gegevens kunnen herleid 
worden tot de betrokken sociaal verzekerde. 
 
De mededeling dient beschouwd te worden als een mededeling van niet-gecodeerde 
sociale gegevens van persoonlijke aard en de bepalingen van afdeling III van hoofdstuk II 
van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens dienen te worden nageleefd. 
 
Artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 bepaalt dat indien een latere 
verwerking van gecodeerde gegevens niet de mogelijkheid biedt de historische, statistische 
of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken, de verantwoordelijke voor de latere 
verwerking niet-gecodeerde persoonsgegevens mag verwerken. In dat geval vermeldt hij 
in zijn aangifte aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
waarom de latere verwerking van gecodeerde gegevens niet de mogelijkheid biedt de 
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken. 
 
Ingevolge de artikelen 18 en 19 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 dient de 
verantwoordelijke voor de latere verwerking vooraf enige informatie te verschaffen aan de 
betrokkenen en dienen de betrokkenen op hun beurt uitdrukkelijk hun toestemming te 
geven voor de verwerking van hen betreffende niet-gecodeerde persoonsgegevens voor 
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Deze verplichtingen dienen 
krachtens de artikelen 20 en 21 van hetzelfde koninklijk besluit evenwel niet te worden 
nagekomen indien, enerzijds, de nakoming onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite 
kost en, anderzijds, de verantwoordelijke voor de latere verwerking in zijn aangifte aan de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer enige bijkomende 
informatie opneemt. De eerstgenoemde voorwaarde lijkt van toepassing; het FAO bezit 
immers enkel de theoretische mogelijkheid om de ontvangen gegevens te herleiden tot de 
sociaal verzekerde op wie ze betrekking hebben – het lijkt niet redelijk om het FAO te 
verplichten om onverkort de identiteit van alle betrokkenen te achterhalen om hen 
vervolgens om toestemming te vragen. 
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De mededeling gebeurt voor een wettig doeleinde, met name een onderzoek met 
betrekking tot de impact van een arbeidsongeval op de financiële situatie van het 
slachtoffer. De meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard lijken, uitgaande van 
dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 
 
De Kruispuntbank mag de sociale gegevens van persoonlijke aard slechts meedelen nadat 
ze in het bezit werd gesteld van het door de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de verrichte aangifte van de 
verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 
 
Het FAO dient er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te zullen 
inzetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde sociale 
gegevens van persoonlijke aard betrekking hebben, zou worden achterhaald.  
 
Het FAO mag de meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard bewaren zolang hun 
verwerking noodzakelijk is in het kader van het voormelde onderzoek en maximaal tot 31 
december 2003; daarna dienen zij te worden vernietigd. De Kruispuntbank zal de gegevens 
(waaronder het INSZ) bewaren tot 30 juni 2004. 

 
 
 
Om deze redenen verleent, 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan de Kruispuntbank om aan het FAO bovenvermelde sociale gegevens van 
persoonlijke aard mee te delen, met het oog op een onderzoek met betrekking tot de impact van 
een arbeidsongeval op de financiële situatie van het slachtoffer. 
 
Tussen de Kruispuntbank en het FAO dient een contract te worden gesloten waarin de nodige 
veiligheidsmaatregelen worden voorzien. 
 
De meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard mogen worden bewaard zolang dit 
noodzakelijk is in het kader van voormeld onderzoek en maximaal tot 31 december 2003; daarna 
dienen zij te worden vernietigd. 
 
Het FAO dient er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te zullen inzetten om 
te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde sociale gegevens van 
persoonlijke aard betrekking hebben, zou worden achterhaald. 
 
Het Sectoraal comité van de sociale zekerheid vestigt er de aandacht op dat indien het onderzoek 
wordt toevertrouwd aan een derde instantie, de mededeling beperkt kan blijven tot gecodeerde 
persoonsgegevens.  De hogervermelde machtiging geldt eveneens voor een dergelijke 
mededeling, mocht het FAO daar gebruik van wensen te maken. 
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Michel PARISSE 
Voorzitter 


