Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”
SCSZG/17/174

BERAADSLAGING NR. 17/074 VAN 5 SEPTEMBER 2017 OVER DE TOEGANG
TOT HET REPERTORIUM VAN DE ARBEIDSONGEVALLENPOLISSEN VAN
HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR BEROEPSRISICO’S (FEDRIS) DOOR
DE ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT WELZIJN OP HET WERK VAN DE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN
SOCIAAL OVERLEG
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1;
Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg van 10 augustus 2017;
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 28 augustus 2017;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

Bij beraadslaging nr. 09/16 van 7 april 2009 werden de sociale inspecteurs van de
federale overheidsdienst Sociale Zekerheid door het sectoraal comité gemachtigd om
het repertorium van de arbeidsongevallenpolissen van het Fonds voor
Arbeidsongevallen te raadplegen voor het toezicht op de toepassing van de
regelgeving over de sociale zekerheid.

2.

De sociale inspecteurs in kwestie kregen aldus toegang tot (onder meer) de volgende
persoonsgegevens (naast enkele louter administratieve gegevens).
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Over de verzekeraars: het identificatienummer, de benaming, het adres, de
contactpersoon, het telefoonnummer, het mailadres, de begindatum, de einddatum,
het aantal gecreëerde polissen en het aantal actieve polissen.
Over de polissen (specifiek): het identificatienummer van de verzekeraar, het
contractnummer, de status, de werknemerscode, de identiteit van de werkgever, de
relevante datums en de verzekeraar/polis van origine/bestemming.
Over de polissen (algemeen): het identificatienummer van de verzekeraar, de
relevante datums en het totaal aantal gecreëerde, actieve, opgeschorte,
herinwerkinggetreden en opgezegde polissen.
Over het huispersoneel: het identificatienummer van de verzekeraar, het
contractnummer, de benaming van de werkgever, de naam en de voornaam, het adres
en de datum van de laatste bijwerking.
Over de anomalieën: het identificatienummer van de verzekeraar, het
contractnummer, de identiteit van de werkgever, de aard, de oorsprong, het
volgnummer, de relevante datums, de opvolgingsstatus en de betrokken medewerker.
Over de historiek: het identificatienummer van de verzekeraar, het contractnummer,
de identiteit van de werkgever, het type wijziging, het volgnummer en de relevante
datums.
Over de categorieën die niet zijn onderworpen aan de arbeidsongevallenwet van 10
april 1971: het kengetal van de categorie, de begindatum van de niet-onderwerping
en de einddatum van de niet-onderwerping.
3.

Het sectoraal comité was van oordeel dat de gevraagde toegang tot het repertorium
van de arbeidsongevallenpolissen een gerechtvaardigd doeleinde beoogde, namelijk
het toezicht op de toepassing van de regelgeving inzake arbeidsongevallen door de
sociale inspecteurs van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

4.

Inmiddels is het Fonds voor Arbeidsongevallen samen met het Fonds voor de
Beroepsziekten geïntegreerd in het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s
(FEDRIS). Voorts zou de bevoegdheid voor het toezicht op de toepassing van de
arbeidsongevallenregelgeving overgedragen worden aan de sociale inspecteurs van
de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk van de federale overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Die laatste verwijst daarvoor naar de
bepalingen van een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken,
dat de overheveling van de toezichtsbevoegdheid met betrekking tot de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 van de Sociale Inspectie van de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Algemene Directie Toezicht Welzijn op
het Werk van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg regelt, met ingang van 1 juli 2017.
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5.

Aldus vraagt de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg aan het sectoraal comité om het repertorium van de
arbeidsongevallenpolissen van FEDRIS te mogen raadplegen, naar analogie met de
federale overheidsdienst Sociale Zekerheid vroeger, met toepassing van
beraadslaging nr. 09/16 van 7 april 2009.

6.

In principe zou de beveiliging van de persoonsgegevens gebeuren op dezelfde wijze
als bij de andere inspectiediensten van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg die toegang hebben tot het netwerk van de sociale
zekerheid. Bij beraadslaging nr. 04/32 van 5 oktober 2004 (inmiddels meermaals
gewijzigd) werden de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten en de
Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk overigens al gemachtigd om voor
het vervullen van hun opdrachten diverse persoonsgegevensbanken te raadplegen.

B.

BEHANDELING

7.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale
zekerheid waarvoor krachtens artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een
principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en de
gezondheid, afdeling sociale zekerheid, vereist is.

8.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het toezicht met
betrekking tot de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, door de Algemene
Directie Toezicht Welzijn op het Werk van de federale overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en de verwerkte persoonsgegevens
zijn uitgaande van dat doeleinde relevant en niet overmatig. Het sectoraal comité
oordeelde reeds dienaangaande bij beraadslaging nr. 09/16 van 7 april 2009, ten
behoeve van de Sociale Inspectie van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.

9.

Het sectoraal comité stelt vast dat de voormelde bevoegdheid aan de federale
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt overgedragen
door een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken1,
aangenomen in plenaire zitting maar vooralsnog niet bekrachtigd, afgekondigd en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De machtiging treedt in werking op dezelfde
datum als de bepalingen in kwestie. Op dat moment houdt beraadslaging nr. 09/16
van 7 april 2009 op uitwerking te hebben.

1

Zie artikel 18 (“In artikel 87 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, laatstelijk gewijzigd bij
de wet van 6 juni 2010, worden de woorden “en van de sociaal inspecteurs en sociaal controleurs
van het bestuur van de sociale inspectie van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu op grond van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie” vervangen
door de woorden “en van de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn
op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, op grond
van het Sociaal Strafwetboek”.”) en artikel 20 (“Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2017.”).
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10.

De toegang tot het repertorium van de arbeidsongevallenpolissen geldt voor de
sociale inspecteurs (belast met de inspecties) en de administratieve medewerkers
(belast met de voorbereiding en de nabehandeling van de dossiers) van de Algemene
Directie Toezicht Welzijn op het Werk.

11.

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is zich bewust
van het belang van het doeleinde van de voormelde verwerking van
persoonsgegevens en erkent de specifieke rol van de sociale inspecteurs en de
specifieke aard van hun opdracht. Het dringt er echter op aan dat de
veiligheidsmaatregelen die opgelegd worden door beraadslaging nr. 04/32 van 5
oktober 2004 stuk voor stuk zouden worden nageleefd.

12.

Voor het overige moet de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk van de
federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bij de
verwerking van de persoonsgegevens rekening houden 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, hun
uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
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Om deze redenen, machtigt
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van
de gezondheid
de Algemene Directie Toezicht
Werkgelegenheid, Arbeid en
arbeidsongevallenpolissen van
(FEDRIS) te raadplegen voor
voorwaarden.

Welzijn op het Werk van de federale overheidsdienst
Sociaal Overleg om het repertorium van de
het het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s
de voormelde doeleinden en onder de voormelde

Deze machtiging treedt in werking op dezelfde datum als de toepasselijke bepalingen van
de wet (vooralsnog het wetsontwerp) houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.
Op dat moment houdt beraadslaging nr. 09/16 van 7 april 2009 op uitwerking te hebben.

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 volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel.
32-2-741 83 11).

