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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/234 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/130 VAN 6 NOVEMBER 2018 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR FAMIFED EN DE ORGANISATIES VAN DE 

GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN DIE BEVOEGD ZIJN VOOR HET BEHEREN 

EN BETALEN VAN DE GEZINSBIJSLAG AAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP 

VOOR DE BEROEPSRISICO’S FEDRIS IN HET KADER VAN DE 

SCHADELOOSSTELLING VAN FAMILIELEDEN VAN PERSONEN OVERLEDEN 

DOOR EEN BEROEPSZIEKTE OF EEN ASBESTGERELATEERDE ZIEKTE 

 

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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de aanvraag van het federaal agentschap voor de beroepsrisico’s FEDRIS; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Ingevolge de zesde staatshervorming worden de deelstaten ten laatste op 1 januari 2020 ten 

volle bevoegd voor het beheer en de betaling van de gezinsbijslag, die als bijkomende 

persoonsgebonden aangelegenheid is opgenomen in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming der instellingen. De taken van de voorheen op het federaal niveau bevoegde 

openbare instelling van sociale zekerheid, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag 

FAMIFED (vroeger de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers), zullen worden 

overgeheveld naar diverse organisaties van de gemeenschappen en de gewesten, namelijk 

Kind en Gezin en het Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het Kader van het 

Gezinsbeleid (Vlaamse Gemeenschap), het Agence pour une Vie de Qualité (Waals Gewest), 
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de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (Duitstalige Gemeenschap). 

 

2. Dat zal gepaard gaan met de creatie van twee nieuwe “kadasters van de gezinsbijslagen”: 

enerzijds het gestructureerd kadaster, dat zal worden beheerd door een interregionaal orgaan 

en persoonsgegevens over de gezinsbijslag in het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en de Duitstalige Gemeenschap zal bevatten, anderzijds het Vlaams kadaster, dat zal 

worden beheerd door Kind en Gezin en persoonsgegevens over de Vlaamse gezinsbijslag zal 

bevatten. 

 

3. De beide kadasters hebben een gelijkaardige inhoud. De dossiers van de kinderbijslagkassen 

bestaan uit drie persoonsgegevensblokken: informatie over de kinderbijslagkas, informatie 

over het kind dat het recht op de gezinsbijslag opent en informatie over de begunstigden die 

de gezinsbijslag ontvangen, met vermelding van de periodieke bedragen (periode en type) en 

bonussen. De verschillen tussen de kadasters situeren zich op het vlak van het type 

toegekende bedragen. Het gestructureerd kadaster bevat het periodiek bedrag van de 

gezinsbijslag en het bedrag van de geboortepremie. Het Vlaams kadaster bevat diverse 

periodieke bedragen (zoals het basisbedrag, de toeslag voor kinderen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte, de wezentoeslag, de pleegzorgtoeslag, de sociale toeslag, de 

schoolbonus, de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag) en diverse bonussen (zoals de 

adoptiepremie, de geboortepremie en de voorafbetaling van de geboortepremie). 

 

4. Het federaal agentschap voor de beroepsrisico’s FEDRIS heeft als opvolger van het 

voormalige Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) reeds toegang tot het Kadaster van de 

Gezinsbijslagen van FAMIFED (met toepassing van beraadslaging nr. 01/77 van 2 oktober 

2001 van het voorheen bevoegde sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid) en tot de nieuwe kadasters van de gemeenschappen en de gewesten (met 

toepassing van beraadslaging nr. 18/91 van 3 juli 2018 van het voorheen bevoegde sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid). Het heeft echter ook de taken van 

het voormalige Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) overgenomen en wil voor het uitvoeren 

van die taken nu eveneens toegang tot de voormelde persoonsgegevensbanken van de sector 

van de gezinsbijslag. 

 

5. FEDRIS wil de persoonsgegevens verwerken om het recht op kinderbijslag vast te stellen in 

het kader van de behandeling van gevallen van schade die voortvloeit uit een beroepsziekte 

of een asbestgerelateerde ziekte. Eén van de opdrachten van FEDRIS is de schadeloosstelling 

van de schade die het gevolg is van een beroepsziekte, zowel voor de private sector (zie de 

wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit 

die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970) als voor de publieke sector (zie de wet 

van 3 juli 1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 

voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector 

en het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor 

beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten). Bovendien neemt FEDRIS krachtens de wetten betreffende de preventie 

van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, 

gecoördineerd op 3 juni 1970, de vergoedingsopdracht van asbestslachtoffers op zich via het 

zogenaamde Asbestfonds. 
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6. Voor het uitvoeren van zijn vergoedingsopdracht, meer bepaald de schadeloosstelling van de 

kinderen, kleinkinderen, broers en zusters van personen die overlijden als gevolg van een 

beroepsziekte of een asbestgerelateerde ziekte wil FEDRIS dus beschikken over bepaalde 

persoonsgegevens op het federale niveau (aangaande de dossiers die dateren van vóór de 

zesde staatshervorming) en op het niveau van de gemeenschappen en gewesten (aangaande 

de “nieuwe” dossiers). Het wil die familieleden kunnen vergoeden zolang zij recht hebben 

op kinderbijslag. De wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding 

van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, beschouwen het 

overlijden van de getroffene als een schadegeval dat aanleiding geeft tot schadeloosstelling 

en verwijst dienaangaande verder naar de regelgeving inzake de dodelijke arbeidsongevallen. 

Volgens de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 ontvangen de kinderen, kleinkinderen, 

broers en zusters een rente zolang zij gerechtigd zijn op kinderbijslag. Voor de vergoeding 

in het kader van het Asbestfonds kan worden verwezen naar de programmawet van 27 

december 2006, ingevolge dewelke het Asbestfonds bij het overlijden van het slachtoffer een 

tegemoetkoming toekent ten voordele van de rechthebbenden van het slachtoffer die op het 

tijdstip van het overlijden te zijnen laste zijn, onder wie de kinderen, zolang ze recht hebben 

op kinderbijslag. 

 

7. Om deze regelgeving uit te voeren, wil FEDRIS gebruik maken van persoonsgegevens inzake 

de kinderbijslag (actuele toestand en historieken). Het betreft per kinderbijslagdossier de 

identificatie van de personen die het recht op kinderbijslag verkrijgen (de rechthebbenden), 

de personen aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald (de bijslagtrekkenden) en de betrokken 

kinderen (de rechtgevenden), aangevuld met de periodes waarin het recht op kinderbijslag 

geldt, de identificatie van het bevoegde betalingsorgaan en de referentie van het dossier. Per 

raadpleging worden ter beschikking gesteld: het identificatienummer van het bevoegde 

kinderbijslagfonds en het bureau, het intern dossiernummer, de hoedanigheid van de persoon 

van wie persoonsgegevens worden gevraagd, de periode van het recht op kinderbijslag 

(begindatum en einddatum), de code geplaatst kind, de code cumulatie, de datum van de 

laatste bijwerking van het dossier, de verbanden met de andere betrokken personen 

(identificatienummer van de sociale zekerheid en hoedanigheid) en de bedragen. 

 

8. De elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen de diverse kadasters van de 

gezinsbijslagen en FEDRIS geschiedt met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid. De persoonsgegevens hebben enkel betrekking op dossiers van personen 

die door FEDRIS met een geëigende hoedanigheidscode in het verwijzingsrepertorium van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zijn opgenomen. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

9. Volgens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vergt elke mededeling van 

persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid aan een andere instelling van 

sociale zekerheid of aan een andere instantie dan een federale overheidsdienst, een 

programmatorische overheidsdienst of een federale instelling van openbaar nut een 

voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité. 
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10. Voor de uitvoering en de toepassing van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft de term “sociale 

zekerheid” onder meer betrekking op de regelingen opgesomd in artikel 21 van de wet van 

29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers 

(waaronder de gezinsbijslag) en artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 

houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (waaronder de familiale 

uitkeringen) en heeft de term “instellingen van sociale zekerheid” onder meer betrekking op 

de openbare instellingen van sociale zekerheid en de federale overheidsdiensten belast met 

de toepassing van de sociale zekerheid en op de meewerkende private instellingen van sociale 

zekerheid die erkend zijn om mee te werken aan de toepassing van de sociale zekerheid 

(waaronder de openbare en private organisaties die instaan voor het regelen van de 

gezinsbijslag). Het informatieveiligheidscomité is bijgevolg bevoegd om zich over de 

hogervermelde mededeling van persoonsgegevens uit te spreken. 

 

11. De mededeling van persoonsgegevens door FAMIFED en de organisaties van de 

gemeenschappen en de gewesten bevoegd voor het beheren en betalen van de gezinsbijslag 

aan de FEDRIS beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de schadeloosstelling van 

familieleden van personen overleden door een beroepsziekte of een asbestgerelateerde ziekte, 

overeenkomstig de hogervermelde regelgeving. De verwerking beantwoordt aldus aan het 

beginsel van de doelbinding. 

 

12. De persoonsgegevens zijn voorts toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk 

is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Ze hebben enkel betrekking op sociaal 

verzekerden die door FEDRIS werden aangeduid als personen waarover een dossier “renten 

aan rechthebbenden” wordt behandeld, door middel van een integratie in het 

verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, volgens de 

bepalingen van artikel 6 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Per betrokkene moet de situatie op het 

gebied van gezinsbijslag kunnen worden nagegaan vermits die bepalend is voor het al dan 

niet ontvangen van tegemoetkomingen. De persoonsgegevens worden voorts door FEDRIS 

slechts bijgehouden zolang dat noodzakelijk is voor de behandeling van het dossier in 

kwestie. De verwerking van persoonsgegevens beantwoordt aldus tevens aan de beginselen 

van de minimale gegevensverwerking en de opslagbeperking. 

 

13. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het 

bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 

14. De persoonsgegevens moeten voorts worden verwerkt volgens de minimale 

veiligheidsnormen vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van de persoonsgegevens door FAMIFED en de organisaties van de 

gemeenschappen en de gewesten die bevoegd zijn voor het beheren en betalen van de gezinsbijslag 

aan het federaal agentschap voor de beroepsrisico’s FEDRIS voor de schadeloosstelling van 

familieleden van personen overleden door een beroepsziekte of een asbestgerelateerde ziekte, zoals 

beschreven in deze beraadslaging, toegestaan is mits wordt voldaan aan de vastgestelde 

maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het 

vlak van doelbinding, de minimale gegevensverwerking, de opslagbeperking en de 

informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38, 1000 Brussel. 


