
 

 

 
 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/16/162 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/074 VAN 6 SEPTEMBER 2016 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

SOCIALE ZEKERHEID (RSZ), HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE 

VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ) EN DE KRUISPUNTBANK 

VAN DE SOCIALE ZEKERHEID (KSZ) AAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP 

VOOR NUCLEAIRE CONTROLE (FANC) MET HET OOG OP HET BEHEER 

VAN HET BLOOTSTELLINGSREGISTER 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Nucleair Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC); 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) - meer bepaald de cel 

"Medisch en dosimetrisch toezicht" van de dienst Bescherming van de Gezondheid 

van het departement Gezondheid & Leefmilieu - wenst bepaalde persoonsgegevens 

van het netwerk van de sociale zekerheid te verwerken met het oog op de 

uitvoering van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de 

bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende 

gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, 

gewijzigd bij de wet van 26 januari 2014 voor wat het dosimetrisch toezicht betreft. 

Het betreft onder meer de raadpleging van persoonsgegevens van de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 

der Zelfstandigen (RSVZ) via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). 
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2. Het FANC wenst in de DIMONA-persoonsgegevensbank en het personeelsbestand 

van de werkgevers die ingeschreven zijn bij de RSZ, tweemaal per jaar, de historiek 

van de tewerkstellingen (indienst- en uitdiensttredingen) te raadplegen voor elke 

betrokkene (zie verder), geïdentificeerd op basis van zijn identificatienummer van 

de sociale zekerheid, tijdens de gevraagde periode (in principe een semester), met 

de volgende gegevens voor elke tewerkstellingsperiode die volledig of gedeeltelijk 

binnen de gevraagde periode valt: de begindatum van de tewerkstelling, de 

einddatum van de tewerkstelling, het ondernemingsnummer van de werkgever, het 

type werknemer, de plaats van tewerkstelling van de student, het paritair comité 

(om te weten of het al dan niet een uitzendkracht betreft) en het 

ondernemingsnummer van de instantie die gebruik maakt van de diensten van een 

uitzendkracht. De betrokken personen (enkele duizenden) zijn werknemers die 

blootgesteld zijn aan ioniserende straling en voor wie de leveranciers van 

dosimetrische gegevens voor het blootstellingsregister van het FANC niet de link 

van de betrokkene met de werkgever hebben doorgegeven (meestal gaat het om 

contractanten, zelfstandigen of jobstudenten). 

 

3. De raadpleging van de DMFA-persoonsgegevensbank (multifunctionele aangifte) 

van de RSZ zou betrekking hebben op de historiek van de tewerkstellingen van elke 

betrokkene tijdens het gevraagde jaar bij de werkgevers die gevonden werden in het 

blootstellingsregister van het FANC, in de DIMONA-persoonsgegevensbank of in 

het personeelsbestand, d.w.z. voor elke combinatie werkgever-werknemer, per 

trimester van het gevraagde jaar, voor elke tewerkstelling van de werknemer bij de 

werkgever de volgende persoonsgegevens (afkomstig van de DMFA-blokken 

"tewerkstelling werknemerslijn" en "prestatie van de tewerkstelling 

werknemerslijn) met betrekking tot de werknemers waarvoor de dosissen werden 

doorgegeven gedurende het lopende jaar (ongeveer 50.000): het 

ondernemingsnummer van de lokale vestigingseenheid, de begindatum van de 

tewerkstelling, de einddatum van de tewerkstelling, het aantal dagen per week van 

het arbeidsstelsel, het aantal uren per week van de werknemer, het type contract, de 

klasse van het vliegend personeel en de prestatie van de tewerkstelling (aantal 

dagen, aantal uren van de prestatie, aantal vluchtminuten). 

 

4. In het algemeen repertorium van de zelfstandigen van het RSVZ zou het FANC, op 

basis van het identificatienummer van de sociale zekerheid van een betrokkene die 

niet teruggevonden werd bij de RSZ (het betreft enkele duizenden personen) en op 

basis van een gevraagde periode, het ondernemingsnummer (in voorkomend geval) 

en de historiek van de ononderbroken periodes van aansluiting bij eenzelfde sociaal 

verzekeringsfonds voor zelfstandigen die geheel of gedeeltelijk binnen de 

gevraagde periode vallen raadplegen, met voor elke aansluiting de historiek van de 

bijdragecategorieën (begindatum en einddatum). De bedoeling is om na te gaan of 

de betrokkene zelfstandige was tijdens een bepaalde periode en de eventuele 

onderbrekingen in het statuut van zelfstandige op te sporen. De raadpleging zou één 

keer per maand gebeuren en betrekking hebben op een periode van één jaar. 
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5. De aanvraag kadert in de ontwikkeling, het gebruik en het beheer van een 

blootstellingsregister, waarin de dosissen waaraan personen tijdens hun 

beroepsactiviteiten blootgesteld werden en die gezondheidsrisico's inhouden 

worden gecentraliseerd. Dit blootstellingsregister moet een doeltreffende opvolging 

van deze dosissen toelaten zowel door de betrokken partijen met het oog op een 

optimalisering als door de bevoegde autoriteiten in het kader van inspecties, 

overzichten en statistieken.  

 

6. De voormelde wet van 15 april 1994, gewijzigd bij de wet van 26 januari 2014, 

definieert de personen die onderworpen zijn aan het dosimetrisch toezicht als iedere 

natuurlijke persoon die activiteiten van ongeacht welke aard uitvoert waarbij hij/zij 

een blootstelling aan ioniserende stralingen ondergaat die kan leiden tot de 

overschrijding van één van de dosislimieten vastgesteld voor de personen van het 

publiek. Het blootstellingsregister is van toepassing voor de werknemers 

tewerkgesteld in een inrichting die onderhevig is aan een vergunnings- of 

aangifteplicht en gelegen in België, de werknemers die tewerkgesteld zijn in een 

Belgische vestigingseenheid van een externe onderneming en die opdrachten met 

blootstellingsrisico uitvoeren, de zelfstandige externe werkers die onderworpen zijn 

aan de Belgische sociale zekerheid en opdrachten met blootstellingsrisico uitvoeren 

en de zelfstandigen die verantwoordelijk zijn voor een inrichting die onderhevig is 

aan een vergunnings- of aangifteplicht, gelegen is in België en die als aan 

dosimetrisch toezicht onderworpen personen worden beschouwd. 

 

7. Voor elke persoon die onderworpen is aan het dosimetrisch toezicht, elke externe 

onderneming en elke exploitant bevat het blootstellingsregister de relevante 

gegevens met betrekking tot de identiteit, de woonplaats of, in voorkomend geval, 

de vestigingseenheid, de nationaliteit en de taalrol van de betrokken rechtspersoon 

of natuurlijke persoon. Voor elke persoon die onderworpen is aan het dosimetrisch 

toezicht bevat het register voorts persoonsgegevens betreffende diens arbeidsrelatie 

tot de exploitant en / of de externe onderneming, dewelke noodzakelijk zijn om een 

adequaat dosimetrisch toezicht te garanderen. 

 

8. De toegang tot de persoonsgegevens uit het blootstellingsregister (waaronder die 

van het netwerk van de sociale zekerheid) zou uitsluitend worden verleend aan de 

personen die een rol spelen in het dosimetrisch toezicht of medisch toezicht van de 

personen onderworpen aan dit toezicht en die deze gegevens nodig hebben om hun 

taken te vervullen. De leden van het FANC van wie de opdracht dit rechtvaardigt 

zouden toegang krijgen tot het blootstellingsregister nadat ze hiertoe aangesteld 

werden door de directeur-generaal. De medewerkers van de overheidsdiensten die 

belast zijn met het toezicht op de naleving van de regels inzake 

gezondheidstoezicht zouden eveneens toegang krijgen tot het blootstellingsregister 

nadat ze hiertoe aangesteld werden binnen deze diensten. Zouden ook toegang 

krijgen: de personen die erop toezien dat de persoonsgegevens uit het 

blootstellingsregister gebruikt worden met inachtneming van de reglementering met 

betrekking tot hun verwerking, zoals de informatieveiligheidsconsulent en de 

verantwoordelijke van de verwerking. De toegang door de betrokken partijen op het 
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terrein zou strikt beperkt worden in functie van hun verantwoordelijkheidsdomein. 

De persoonsgegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden. 

 

9. Het kader van deze toegangen wordt bepaald door de voormelde wet van 15 april 

1994, gewijzigd bij de wet van 26 januari 2014 (zie artikel 25/7). De voormelde 

overheidsdiensten zijn de diensten die belast zijn met de controle van de naleving 

van de regels inzake gezondheidstoezicht bedoeld in de uitvoeringsmaatregelen 

genomen met toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 

van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De exploitanten die in België 

gevestigd zijn (elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is 

voor de inrichting onderhevig aan de vergunnings- of aangifteplicht) hebben enkel 

toegang tot hun "eigen" persoonsgegevens, d.w.z. de gegevens die hen betreffen en 

de gegevens die betrekking hebben op hun eigen werknemers en hun externe 

werknemers. Ditzelfde principe geldt voor de externe ondernemingen. 

 

10. Hebben ook toegang tot het blootstellingsregister (in functie van hun behoeften): de 

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg aangeduid door de verantwoordelijke 

voor de verwerking, de diensten voor fysieke controle aangeduid door de 

exploitanten, de erkende artsen, de erkende dosimetrische diensten en het Fonds 

voor Beroepsziekten. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

11. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 

1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling 

Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid vereist is. 

 

12. De mededeling beoogt wettige doeleinden, met name de ontwikkeling, het gebruik 

en het beheer van een blootstellingsregister door het FANC met het oog op een 

betere bescherming van de werknemers die blootgesteld zijn aan ioniserende 

straling. Het dosimetrisch toezicht is van toepassing op elke persoon die 

blootgesteld wordt in het kader van een opdracht van professionele aard, zelfs al is 

die tijdelijk. De dosimetrische gegevens van elke betrokkene worden jaarlijks 

meegedeeld aan het FANC, als onafhankelijke regulator, en opgenomen in diens 

blootstellingsregister, waardoor de naleving van de maximale dosislimieten 

waaraan werknemers mogen worden blootgesteld kan worden gecontroleerd. 

 

13. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze hebben uitsluitend betrekking op 

de personen die onderworpen zijn aan het dosimetrisch toezicht, d.w.z. elke 

natuurlijke persoon die activiteiten van ongeacht welke aard uitvoert waarbij hij/zij 

een blootstelling aan ioniserende stralingen ondergaat die kan leiden tot de 

overschrijding van één van de dosislimieten vastgesteld voor de personen van het 
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publiek. De mededeling is beperkt tot een aantal persoonsgegevens met betrekking 

tot de beroepsactiviteiten van de betrokkenen (werknemers / zelfstandigen), op 

basis waarvan de relatie tussen deze personen en de exploitanten of externe 

ondernemingen kan worden bepaald en gekenmerkt. 

 

14. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de 

mededeling van persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

De betrokken personen zijn opgenomen in het verwijzingsrepertorium van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bedoeld in artikel 6 van de voormelde wet 

van 15 januari 1990. 

 

15. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening worden gehouden 

met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

16. Deze beraadslaging doet geen afbreuk aan de eventuele bevoegdheid van andere 

sectorale comités van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer om zich uit te spreken over het aanvullen en het raadplegen van het 

blootstellingsregister. 

 

17. In haar advies nr. 09/2011 van 23 maart 2011 heeft de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer overigens reeds vastgesteld dat het 

blootstellingsregister de mogelijkheid moet bieden om gecentraliseerd en efficiënt 

de gegevens over het dosimetrisch toezicht te beheren met het oog op de 

optimalisering van de stralingsbescherming van de betrokken personen en dat de 

verwerkte persoonsgegevens voor het merendeel proportioneel lijken ten opzichte 

van het beoogde doeleinde. Wat betreft de raadpleging van de persoonsgegevens 

die de gezondheid betreffen, heeft zij opgemerkt dat in het voorontwerp van wet 

(dat uiteindelijk de hogervermelde wet van 26 januari 2014 is geworden) wordt 

aangewezen welke categorieën personen deze kunnen raadplegen. Artikel 42 van de 

wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 

stelt dat een principiële machtiging van de afdeling gezondheid van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid voor de mededeling van 

persoonsgegevens die de gezondheid betreffen niet vereist is indien de mededeling 

is toegestaan door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, na advies 

door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 

 

  



 

 

6 

Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid 
 

een machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor de 

Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen voor de mededeling van de voormelde gegevens 

aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle via de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, met het oog op de ontwikkeling, het gebruik en het beheer van een 

blootstellingsregister. 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


