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SCSZ/06/126 
 
 
ADVIES NR 06/15 VAN 19 SEPTEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE 
AANVRAAG TOT UITBREIDING VAN HET NETWERK VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID TOT HET TEAM “MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN” VAN 
HET DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA VAN HET 
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 18; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de 
sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de 
Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 
 
Gelet op de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 6 juli 2006; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 7 augustus 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Rudy Trogh. 
 
 
A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.  Krachtens het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk 

van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van 
de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid kan het netwerk van de sociale zekerheid worden uitgebreid tot de 
overheidsdiensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en de openbare 
instellingen met rechtspersoonlijkheid die onder de Gemeenschappen en Gewesten 
ressorteren, voor zover deze hierom verzoeken en hun verzoek door het Beheerscomité 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt aanvaard, na advies van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid, en voor zover hun opdrachten betrekking 
hebben op welbepaalde aangelegenheden vermeld in de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen. 

 
2.  Het team “medisch verantwoord sporten”, dat deel uitmaakt van het Departement 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, heeft 
de toegang tot de KSZ-registers van de KSZ en het gebruik van het INSZ gevraagd, met 
het oog op een zekere identificatie van de personen betrokken in een procedure in het 
kader van de strijd tegen het dopinggebruik. Bovendien heeft het de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid ook verzocht om tot het netwerk van de sociale zekerheid te mogen 
toetreden. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid dient een advies terzake te 
verstrekken. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Principiële mogelijkheid voor het team “Medisch verantwoord sporten” om toe te 
treden tot het netwerk van de sociale zekerheid 

 
3.  Het team “medisch verantwoord sporten” van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wenst tot het netwerk van 
de sociale zekerheid toe te treden met het oog op het uitoefenen van zijn taken voorzien in 
het decreet van de Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medische verantwoorde 
sportbeoefening en in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 
houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde 
sportbeoefening. 

 
4.  Krachtens het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de 

sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de 
Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
kan het netwerk van de sociale zekerheid worden uitgebreid tot de overheidsdiensten van 
de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en de openbare instellingen met 
rechtspersoonlijkheid die onder de Gemeenschappen en Gewesten ressorteren, voor zover 
deze hierom verzoeken. Hun verzoek kan door het Beheerscomité van de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid worden aanvaard, na advies van het sectoraal comité van de 
sociale zekerheid, op voorwaarde dat hun opdrachten betrekking hebben op welbepaalde 
aangelegenheden vermeld in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen. 

 
5.  De volgende opdrachten worden onder meer opgesomd in artikel 5, § 1, I, van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980: de gezondheidsopvoeding alsook de activiteiten en 
diensten op het vlak van de preventieve gezondheidszorg, met uitzondering van de 
nationale maatregelen inzake profylaxis. 

 
6.  De voorbereidende werkzaamheden van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 kunnen 

worden geïnterpreteerd in die zin dat het medisch sportief toezicht in het algemeen kan 
worden beschouwd als deel uitmakend van het begrip van preventieve geneeskunde. 

 
7.  Bijgevolg zou de aanvrager in theorie mogen worden toegelaten tot het netwerk van de 

sociale zekerheid. 
 
8.  Het verzoek van de betrokken overheidsdienst of openbare instelling dient tenminste 

volgende elementen te bevatten: een nominatieve aanduiding van de betrokken 
overheidsdienst of openbare instelling, een aanduiding van de machtiging met betrekking 
tot de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, een aanduiding van de 
machtiging met betrekking tot het gebruik van het identificatienummer van het 
Rijksregister van de natuurlijke personen, een aanduiding van de identiteit van de 
veiligheidsconsulent en – in voorkomend geval – een aanduiding van de identiteit van de 
verantwoordelijke geneesheer. 
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9.  Het verzoek beantwoordt aan deze voorwaarden. 
 

Relevantie en evenredigheid van de toetreding tot het netwerk van de sociale zekerheid 
met het oog op de realisatie van de in de aanvraag geformuleerde doeleinden 
 

10.  Het team “medisch verantwoord sporten” van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wenst tot het netwerk van 
de sociale zekerheid toe te treden met het oog op het uitoefenen van zijn taken voorzien in 
het decreet van de Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medische verantwoorde 
sportbeoefening en in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 
houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde 
sportbeoefening. 

 
11. Het dient te worden opgemerkt dat de inschakeling in het netwerk op generlei wijze 

afbreuk doet aan de bepalingen van artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Voor elke 
mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid of door de instellingen van sociale zekerheid aan de verzoeker blijft de 
vereiste van een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
bestaan. Meer algemeen zouden de artikelen 6, 8, 9, 10 tot en met 17, 20, 22 tot en met 26, 
28, 34, 46 tot en met 48 en 53 tot en met 71 van de wet van 15 januari 1990 (en de in 
uitvoering van deze artikelen genomen besluiten) van toepassing worden verklaard op het 
team “medisch verantwoord sporten” van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

 
12. De uitbreiding van het netwerk leidt aldus tot een betere bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de burger en, meer in het bijzonder, tot een veiliger (nog te ontwikkelen) 
gegevensverkeer tussen de Kruispuntbank, de instellingen van sociale zekerheid en 
voormeld team. 

 
 Toegang tot de KSZ-registers van de KSZ 
 
13.  De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is in toepassing van artikel 4 van de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid bevoegd voor het inzamelen, het opslaan en het verwerken van de 
gegevens met betrekking tot de identificatie van de personen, onder meer, voor zover deze 
identificatie vereist is voor het uitvoeren van de opdrachten die door of krachtens een wet, 
een decreet of een ordonnantie zijn toegewezen aan een openbare instelling van Belgisch 
recht. 

 
14.  In dit geval wordt de toegang tot de KSZ-registers gevraagd door het team “medisch 

verantwoord sporten” met het oog op de uitvoering van de bepalingen voorzien in het 
decreet van 27 maart 1991 inzake medische verantwoorde sportbeoefening en in het 
uitvoeringsbesluit ervan van 16 december 2005. Het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap werd bij beraadslaging nr. 47/2005 van 30 november 2005 van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer loco het sectoraal comité 
van het Rijksregister gemachtigd om toegang te hebben tot de identificatiegegevens van 
het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken. 
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15.  Bijgevolg meent het Comité dat de toegangsaanvraag tot de KSZ-registers van het team 

“medisch verantwoord sporten” kan worden ingewilligd, met het oog op de correcte 
identificatie van de personen die in het kader van een dopingcontrole worden vervolgd, 
met toepassing van voormeld decreet van 27 maart 1991. 

 
16. Overigens dient te worden vastgesteld dat overeenkomstig artikel 2, § 1, van het koninklijk 

besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van 
persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid een machtiging van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid niet vereist is voor de mededeling binnen het 
netwerk van de sociale zekerheid van volgende persoonsgegevens: het 
identificatienummer van de betrokkene, de naam en de voornamen, de geboorteplaats en 
geboortedatum, het geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de plaats en datum 
van overlijden, het beroep, de burgerlijke staat, de samenstelling van het gezin en de 
opeenvolgende wijzigingen van deze persoonsgegevens. Er dient bijgevolg te worden 
vastgesteld dat het team “medisch verantwoord sporten” – gelet op zijn deelname aan het 
netwerk van de sociale zekerheid – mededeling mag bekomen van de persoonsgegevens 
uit de KSZ-registers, voor zover het deze nodig heeft voor het verrichten van zijn 
opdrachten. 

 
 
Om deze redenen,  
 
- verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid een gunstig advies met 

betrekking tot de uitbreiding van het netwerk tot het team “medisch verantwoord 
sporten” van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap; 

 
- stelt het Sectoraal comité van de sociale zekerheid vast dat een machtiging tot 

toegang tot de KSZ-registers en gebruik van het KSZ-nummer in hoofde van het team 
“medisch verantwoord sporten” niet vereist is voor zover het Beheerscomité van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beslist dat het team tot het netwerk mag 
toetreden. 

 
 

Voor Michel Parisse, Voorzitter, verhinderd 
 
 
 
 
 

Rudy TROGH 


