Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/08/123
ADVIES NR 08/13 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE UITBREIDING VAN
HET NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID TOT HET VLAAMS MINISTERIE
VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA
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 Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 23 mei
2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juni 2008;
Gelet op het verslag van de voorzitter.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. 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 van de gezondheid, en voor zover hun opdrachten betrekking hebben op
welbepaalde aangelegenheden, zoals de sociale vorming, het jeugdbeleid en de activiteiten
en diensten inzake de preventieve gezondheidszorg.
1.2. Ingevolge artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met
betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie werd voor het beleidsdomein
cultuur, jeugd, sport en media het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media
opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en twee agentschappen zonder
rechtspersoonlijkheid, meer bepaald “Kunsten en Erfgoed” en “Sociaal-Cultureel Werk
voor Jeugd en Volwassenen”.
De taken van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de hogervermelde
agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid staan beschreven in respectievelijk het besluit
van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 tot
oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Kunsten en Erfgoed en het besluit van
de Vlaamse regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.
Aldus staat het team “medisch verantwoord sporten” van het departement Cultuur, Jeugd,
Sport en Media, dat zelf reeds deel uitmaakt van het netwerk van de sociale zekerheid (zie
dienaangaande het advies nr. 06/15 van 19 september 2006 van het sectoraal comité) in
voor de dopingbestrijding. Verder is het departement ook bevoegd voor het erkennen,
subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van de organisaties voor sociaal-cultureel
volwassenenwerk, landelijk georganiseerd jeugdwerk, experimenteel jeugdwerk en andere
betrokken actoren en het organiseren van cultuurverspreidende initiatieven voor specifieke
doelgroepen (jeugd, kansarmen,…).
1.3. Het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid verzocht om tot het netwerk van de sociale zekerheid te mogen toetreden.
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid dient daartoe een advies
te verstrekken.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. 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. 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 en van de gezondheid, op voorwaarde dat hun opdrachten betrekking
hebben op welbepaalde aangelegenheden vermeld in de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen.
Voor zover de opdrachten van het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media
betrekking hebben op één of meerdere van deze aangelegenheden kan het worden
toegelaten tot het netwerk van de sociale zekerheid.
Het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media is onder meer bevoegd voor
aangelegenheden inzake sociale vorming en jeugdbeleid en voor activiteiten en diensten
inzake de preventieve gezondheidszorg.
2.2. Het verzoek van de betrokken overheidsdienst of openbare instelling dient ten minste
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
informatieveiligheidsconsulent en – in voorkomend geval – een aanduiding van de
identiteit van de verantwoordelijke geneesheer.
2.3. Het verzoek beantwoordt aan deze voorwaarden.
Het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media werd bij beraadslaging nr.
18/2008 van 7 mei 2008 door het sectoraal comité van het Rijksregister gemachtigd om
toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens van het Rijksregister van de natuurlijke
personen (naam, voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en datum van
overlijden) en om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen
te gebruiken.
Het sectoraal comité verleende reeds een gunstig advies met betrekking tot de aanduiding
van de heer Gert Willems als informatieveiligheidsconsulent van het Vlaams Ministerie van
Cultuur, Jeugd, Sport en Media (advies nr. 07/20 van 4 september 2007).
Voor de doeleinden die de uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid in
voorliggend geval rechtvaardigen, dient het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en
Media geen (bijkomende) verantwoordelijke geneesheer aan te duiden.
2.4. De inschakeling in het netwerk doet op geen enkele wijze afbreuk 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 persoonsgegevens 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 en van de gezondheid 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 koninklijke besluiten)
van toepassing worden verklaard op het Vlaams Ministerie Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
2.5. 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)
persoonsgegevensverkeer tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de instellingen
van sociale zekerheid en het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
een gunstig advies met betrekking tot de uitbreiding van het netwerk tot het Vlaams Ministerie
van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, voor zover zijn opdrachten betrekking hebben op één of
meerdere van de aangelegenheden bedoeld in artikel 2 van 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.

Yves ROGER
Voozitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van
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