
 

 
 

  
 
 
 

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

 
 
 
SCSZ/11/044 
 
 
ADVIES NR 11/05 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING 
VAN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE KRUISPUNTBANK VAN 
DE SOCIALE ZEKERHEID AAN EEN ONDERZOEK AANGAANDE DE KOSTEN VAN 
FIETSONGEVALLEN TIJDENS HET WOON-WERKVERKEER 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; 
 
Gelet op de aanvraag van de Vrije Universiteit Brussel en de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek van 14 maart 2011; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 23 maart 
2011; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP 
 
1. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch 

Onderzoek (VITO) wensen in het kader van een onderzoek naar de kosten van 
fietsongevallen tijdens het woon-werkverkeer over te gaan tot een bevraging van personen 
die in 2008 een ernstig ongeval met de fiets hebben gehad tijdens het woon-werkverkeer. 
Deze kosten behelzen zowel de directe (medische en niet-medische) kosten als de indirecte 
kosten (bijvoorbeeld productiviteitsverlies). 
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2. Volgende werkwijze zou worden gevolgd. 
 
 Het Fonds voor Arbeidsongevallen bezorgt aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

een lijst van de personen die in 2008 een ernstig fietsongeval hebben gehad tijdens het 
traject van of naar het werk, geïdentificeerd aan de hand van hun identificatienummer van 
de sociale zekerheid. 

 
 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zoekt voor al deze personen het adres op in het 

Rijksregister van de natuurlijke personen of in de Kruispuntbankregisters en maakt het over 
aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. 

 
 Het Fonds voor Arbeidsongevallen schrijft de betrokkenen ten slotte aan en nodigt hen uit 

om deel te nemen aan het onderzoek door on line een vragenlijst in te vullen. In de door het 
Fonds voor Arbeidsongevallen te versturen brief wordt vermeld dat de betrokkenen vrij 
beslissen of ze al dan niet deelnemen aan het onderzoek en dat de ontvangen antwoorden 
vertrouwelijk zullen worden behandeld. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid persoonsgegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat 
ze op, voegt ze samen en deelt ze, na advies van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid en van de gezondheid, mee aan personen die ze nodig hebben voor het verrichten 
van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 
zekerheid. 

 
 Krachtens artikel 5, § 2, van dezelfde wet gebruikt de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid de bij de instellingen van sociale zekerheid verzamelde persoonsgegevens voor 
het bepalen van de doelgroep van onderzoeken die worden verricht aan de hand van een 
bevraging van de betrokkenen. In principe worden daarbij geen persoonsgegevens aan de 
onderzoekers meegedeeld. Een advies van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 
van de gezondheid is vereist. 

 
4. Het Fonds voor Arbeidsongevallen zal aan de betrokkenen een brief sturen, waarin zij op 

de hoogte worden gebracht van het onderzoek en worden uitgenodigd om op vrijwillige 
basis hun medewerking te verlenen door het invullen van een vragenlijst. 

 
5. De onderzoekers garanderen dat de betrokkenen in de on line vragenlijst elke vraag die ze 

niet wensen te beantwoorden kunnen overslaan en kunnen overgaan naar een volgende 
vraag. Het sectoraal comité is inderdaad van oordeel dat de betrokkene steeds onverkort de 
keuze dient te worden gelaten om al dan niet op bepaalde vragen – zoals aangaande het 
bedrag van diens uitkering en diens loon – te antwoorden en om al dan niet zijn identiteit 
mee te delen. 
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6. Dat dient ook uitdrukkelijk in de brief aan de betrokkenen te worden gemeld: niet 
noodzakelijk elke vraag dient beantwoord te worden en de onderzoekers komen de 
identiteit van de steekproefpersonen niet te weten indien zij dat zelf niet willen. 

7. De vragen hebben doorgaans rechtstreeks betrekking op het fietsongeval en de gevolgen 
ervan. Er wordt echter ook gevraagd naar het bedrag van de uitkering, het bedrag van het 
loon en het bedrag van de medische kosten. Dat lijkt evenwel geen probleem te stellen 
vermits de betrokkenen autonoom kunnen oordelen of zij al dan niet op de vragen in 
kwestie antwoorden. 

 
 De in de vragenlijst opgenomen vragen zijn niet van die aard dat de antwoorden erop een 

heridentificatie van de betrokkenen waarschijnlijk maken. De onderzoekers kunnen de 
identiteit van de betrokkenen slechts te weten komen indien die laatsten daar zelf voor 
kiezen. 

 
8. Het sectoraal comité wijst er op dat de onderzoekers bij het uitvoeren van het onderzoek 

dienen in te staan voor het naleven van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens en elke andere wettelijke en reglementaire bepaling strekkende tot de 
vrijwaring van de integriteit van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid 
 
een gunstig advies voor de hogervermelde medewerking van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid en het Fonds voor Arbeidsongevallen aan een onderzoek van de Vrije Universiteit 
Brussel en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek naar de kosten van 
fietsongevallen tijdens het woon-werkverkeer. 
 
 
 
 
 
 
 

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-
741 83 11)  


