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

 

 

 

SCSZG/16/109 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/049 VAN 7 JUNI 2016 OVER DE CREATIE VAN 

FICTIEVE IDENTIFICATIENUMMERS IN DE KRUISPUNTBANKREGISTERS 

DOOR HET EHEALTH-PLATFORM MET HET OOG OP HET OPLOSSEN 

VAN UITZONDERLIJKE PROBLEMEN IN DE INFORMATICASYSTEMEN 
 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 28 april 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid regelt de werking van de 

Kruispuntbankregisters. Zij worden beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en bevatten persoonsgegevens over natuurlijke personen die niet zijn 

ingeschreven in het Rijksregister of van wie niet alle nodige persoonsgegevens 

systematisch worden bijgewerkt in het Rijksregister, voor zover hun identificatie 

vereist is voor het toepassen van de sociale zekerheid, voor het uitvoeren van 

opdrachten die de regelgeving aan een Belgische openbare overheid heeft 

toegewezen of voor het vervullen van taken van algemeen belang die de 

regelgeving heeft toevertrouwd aan een natuurlijke persoon of een (openbare of 

private) instelling van Belgisch recht. Voor zover de betrokkenen niet beschikken 

over een rijksregisternummer kent de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid hun 

bij de inschrijving een eigen identificatienummer toe (het “Kruispuntbanknummer” 

of “bisnummer”). 
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2. Gelet op het voorgaande is het eHealth-platform, opgericht bij de wet van 21 

augustus 2008, in staat om zelf natuurlijke personen in te schrijven in de 

Kruispuntbankregisters en hun een identificatienummer toe te kennen. Overigens 

werd het eHealth-platform bij beraadslaging nr. 13/127 van 3 december 2013 door 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om 

toegang tot de Kruispuntbankregisters te hebben voor het vervullen van zijn 

opdrachten. 

 

3. Het eHealth-platform wil nu echter ook fictieve personen inschrijven in de 

Kruispuntbankregisters en hun een fictief identificatienummer toekennen. Dat zou 

geschieden in de productieomgeving, voor het achterhalen van de oorzaak van 

problemen in de informaticasystemen. Deze fictieve identificatienummers zouden 

door de partners van het eHealth-platform worden aangewend om er de geëigende 

processen op toe te passen en om aldus onregelmatigheden op te sporen en in 

voorkomend geval aan te pakken. 

 

4. De verwerking van de fictieve identificatienummers in de productieomgeving zou 

enkel gebeuren om de oorzaak van uitzonderlijke problemen bij de interactie tussen 

de informaticasystemen van de partners van het eHealth-platform te achterhalen 

(hierna wordt gesproken over het eHealth-uitwisselingsnetwerk, bestaande uit het 

eHealth-platform zelf en de instanties die op zijn diensten een beroep doen bij de 

verwerking van persoonsgegevens, zoals het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering, het Nationaal Intermutualistisch College en diverse 

ziekenhuisnetwerken). Een probleem wordt als uitzonderlijk beschouwd indien het 

zich voordoet in de productieomgeving van het informaticasysteem en niet 

onverkort kan worden gereproduceerd in de acceptatieomgeving van het 

informaticasysteem. 

 

5. Concreet zou voor elk betrokken lid van het eHealth-uitwisselingsnetwerk in de 

Kruispuntbankregisters een fictieve persoon worden gecreëerd, met als voornaam 

de naam van het lid, als familienaam het woord “testpatiënt”, als geboortedatum een 

dag uit het jaar 1901 en als adres het adres van het lid. Wanneer er zich een 

uitzonderlijk probleem voordoet in de persoonsgegevensstromen tussen de 

informaticasystemen van twee of meer leden, waardoor persoonsgegevens van 

burgers niet of niet goed worden doorgegeven, dan zouden gelijkaardige 

persoonsgegevensstromen worden georganiseerd voor de fictieve dossiers en 

zouden de interacties tussen de verschillende systemen op een gedetailleerde wijze 

onderzocht worden om de oorzaken van de uitzonderlijke problemen te achterhalen. 

De betrokken leden zouden met andere woorden de fictieve persoonsgegevens en de 

fictieve identificatienummers gebruiken in hun onderlinge operationele 

persoonsgegevensstromen en analyseren op welke vlakken daarbij moeilijkheden 

opduiken. 

 

6. Het sectoraal comité wordt verzocht zich hierover uit te spreken. 
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B. BEHANDELING 

 

7. Volgens artikel 46 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is de afdeling sociale 

zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

onder meer belast met het toezicht op de naleving van diezelfde wet en kan ze 

dienaangaande alle aanbevelingen formuleren die zij nuttig acht. 

 

8. Het sectoraal comité stelt vast dat het bij het opmerken van onregelmatigheden bij 

de interactie tussen de informaticasystemen van het eHealth-uitwisselingsnetwerk 

soms nodig is om in de productieomgeving van die informaticasystemen simulaties 

te verrichten met fictieve identificatienummers. Enkel op die manier kan een 

diagnose van de problematiek worden gesteld en kan vervolgens naar een oplossing 

worden gezocht. 

 

9. Ook stelt het sectoraal comité vast dat de fictieve persoonsgegevens en de fictieve 

identificatienummers op geen enkele wijze verband houden met bestaande 

natuurlijke personen maar enkel een verwijzing naar het betrokken lid van het 

eHealth-uitwisselingsnetwerk behelzen en geen verdere rechten of plichten 

meebrengen. 

 

10. Het sectoraal comité gaat derhalve akkoord met de voorgestelde werkwijze, voor 

zover de toepassing ervan beperkt blijft tot uitzonderlijke gevallen. Dat wil zeggen 

dat er per lid van het eHealth-uitwisselingsnetwerk normalerwijze slechts één 

fictieve persoon kan worden gecreëerd en dat diens fictieve persoonsgegevens 

slechts in de productieomgeving van de geïnformatiseerde toepassingen mag 

worden opgenomen voor zover het vastgestelde probleem niet op een andere wijze 

kan worden opgelost. Voorts mogen de fictieve persoonsgegevens en de fictieve 

identificatienummers slechts worden verwerkt zolang dat nodig is voor het 

doeleinde waarvoor ze gemaakt werden. 
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Om deze redenen, stelt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid 
 

vast dat het eHealth-platform onder de hogervermelde voorwaarden fictieve 

persoonsgegevens en fictieve identificatienummers mag opnemen in de 

Kruispuntbankregisters, uitsluitend voor het oplossen van problemen vastgesteld in de 

informaticasystemen van de leden van haar uitwisselingsnetwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


