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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
 

 

SCSZG/18/127 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/069 VAN 5 JUNI 2018 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR SIGEDIS AAN HET FEDERAAL 

AGENTSCHAP VOOR BEROEPSRISICO’S FEDRIS – LOOPBAAN VAN SOCIAAL 

VERZEKERDEN DIE EEN AANVRAAG OM SCHADELOOSSTELLING INDIENEN 

OMWILLE VAN SCHADE VOORTVLOEIEND UIT EEN BEROEPSZIEKTE OF UIT 

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; 

 

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

het bijzonder artikel 114, gewijzigd bij de wet van 25 mei 2018; 

 

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

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. FEDRIS, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, is onder meer bevoegd voor de 

schadeloosstelling van de schade die voortvloeit uit beroepsziekten, zowel voor de private 

sector (met toepassing van 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 sector van de provinciale en plaatselijke overheden (met toepassing van 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). Voorts kan het op vraag van andere instellingen en overheidsdiensten 

belast met de schadeloosstelling voor beroepsziekten aangesteld worden om medische 

onderzoeken en expertises van personen met een beroepsziekte te verrichten en is het belast 

met de opdracht tot vergoeding van asbestslachtoffers, via het zogenaamde Asbestfonds. 

 

2. Krachtens artikel 52 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de 

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

uitgevoerd bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot vaststelling van de wijze 

waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening van reeds toegekende 
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vergoedingen bij FEDRIS worden ingediend en onderzocht, doet FEDRIS uitspraak over elke 

aanvraag om schadeloosstelling die aan hem of aan het Asbestfonds wordt gericht. Voor het 

efficiënt en effectief uitvoeren van zijn vergoedingsopdracht (schadeloosstelling van sociaal 

verzekerden met een beroepsziekte en asbestslachtoffers) wil het gebruik maken van 

bepaalde persoonsgegevens van de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS (“Sociale 

Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales”) over de beroepsloopbaan van de 

betrokkenen. 

 

3. FEDRIS wil de loopbaan van de betrokken sociaal verzekerde zo precies mogelijk kunnen 

reconstrueren, enerzijds om te kunnen bepalen onder welk stelsel diens aanvraag valt, 

anderzijds om de blootstelling aan het beroepsrisico zo nauwkeurig mogelijk te kunnen 

onderzoeken. Voorts kunnen bepaalde persoonsgegevens (meer bepaald over periodes van 

ziekte, vakantie en werkloosheid) voor FEDRIS van nut zijn bij de behandeling van 

aanvragen om schadeloosstelling. 

 

4. De gevraagde elektronische mededeling heeft betrekking op persoonsgegevens van iedere 

werknemer, ambtenaar en zelfstandige die bij SIGEDIS is gekend en bij FEDRIS een 

aanvraag voor schadeloosstelling omwille van een beroepsziekte heeft ingediend en door die 

laatste dienovereenkomstig in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 6 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 

en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, werd geïntegreerd (die 

integratie in het verwijzingsrepertorium behelst een uitdrukkelijke handeling waarmee de 

organisatie die ze verricht ten opzichte van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

verklaart dat zij over de betrokkene een dossier beheert). De persoonsgegevens zouden enkel 

worden aangewend door de dossierbeheerders van de afdeling Toekenning Beroepsziekten, 

die belast zijn met de vergoedingsopdracht van FEDRIS inzake beroepsziekten en 

asbestgerelateerde ziekten. 

 

Persoonsgegevens over de beroepsloopbaan 

 

5. FEDRIS wil van de betrokkenen de exacte periodes van de beroepsactiviteiten als 

zelfstandige, werknemer en/of ambtenaar kennen, voor de toepassing van de regelgeving 

inzake de beroepsziekten – voor de privésector in het bijzonder de artikelen 2, 32, 48ter en 

48quater van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de 

schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, voor de overheidssector 

in het bijzonder het artikel 20quinquies van 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 de artikelen 2 en 5 van het koninklijk 

besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste 

van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – en de 

regelgeving inzake het Asbestfonds, in het bijzonder de artikelen 113 tot en met 133 van de 

programmawet (I) van 27 december 2006. 

 

6. Het moet onderzoeken of de sociaal verzekerde die een aanvraag om schadeloosstelling 

indient, blootgesteld werd aan het beroepsrisico van de aandoening waarvoor hij 

schadeloosstelling vraagt en moet in sommige gevallen ook bepalen bij welke werkgever hij 

het laatst werd blootgesteld of waar hij werd blootgesteld tijdens zijn voornaamste 
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beroepsactiviteit (bij een gemengde loopbaan waarbij de aanvrager zowel in de privésector 

als in de publieke sector is tewerkgesteld). FEDRIS moet dus alle werkgevers kennen 

waarvoor de sociaal verzekerde gewerkt heeft tijdens zijn hele loopbaan en ook de exacte 

periodes tijdens welke deze beroepsactiviteiten hebben plaatsgevonden. 

 

7. Wanneer een slachtoffer van een beroepsziekte werd blootgesteld gedurende een periode 

waarin hij onder het toepassingsgebied viel van de wetten betreffende de preventie van 

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

op 3 juni 1970, en ook werd blootgesteld aan datzelfde beroepsrisico gedurende een periode 

dat hij niet onder het toepassingsgebied ervan viel, kan voor bepaalde beroepsziekten de 

vergoeding worden berekend naar evenredigheid (pro rata). Om de correcte verhouding te 

kunnen berekenen, moet FEDRIS kunnen beschikken over de gehele loopbaan van het 

slachtoffer, waarin alle exacte periodes worden vermeld gedurende dewelke hij zijn 

beroepsactiviteiten heeft uitgeoefend en onder welk statuut (werknemer, zelfstandige of 

ambtenaar). 

 

8. De programmawet (I) van 27 december 2006 heeft binnen FEDRIS het Asbestfonds 

opgericht. Het vergoedt asbestslachtoffers en moet voor de behandeling van dergelijke 

aanvragen vaak ver in de tijd (soms tientallen jaren) in de beroepsloopbaan teruggaan om de 

blootstelling van de betrokkene aan het risico te bepalen. Het recht op schadevergoeding 

geldt voor de betrokkene zelf maar onder bepaalde voorwaarden ook, na zijn overlijden, voor 

de overlevende partner en kinderen. 

 

Persoonsgegevens over de periodes van werkloosheid 

 

9. FEDRIS heeft eveneens behoefte aan de periodes van werkloosheid (begindatum en 

einddatum) van de betrokken sociaal verzekerden. Het kan aan elke sociaal verzekerde die 

aangetast of bedreigd is door een beroepsziekte voorstellen om zich definitief te verwijderen 

van elke beroepsactiviteit die hem nog zou blootstellen aan de beroepsrisico’s van die ziekte 

(verwijdering uit de schadelijke arbeidsomgeving). De persoon die instemt met een 

dergelijke definitieve verwijdering heeft vanwege FEDRIS recht op een forfaitaire 

vergoeding. 

 

10. Om die forfaitaire vergoeding te kunnen toewijzen, gaat FEDRIS na of de betrokkene geen 

beroep meer uitoefent in het risico waaruit hij verwijderd werd. Het moet dus heel 

nauwkeurig de actuele beroepssituatie van de sociaal verzekerde kennen: zijn 

beroepsactiviteit, zijn werkgever en zijn sociaal statuut maar in voorkomend geval ook de 

afwezigheid van een beroepsactiviteit. Als de werkloosheid van de betrokken sociaal 

verzekerde bevestigd wordt door middel van de SIGEDIS-persoonsgegevens uit het netwerk 

van de sociale zekerheid, kan FEDRIS dergelijke dossiers sneller afronden, zonder de 

betrokkene om een officieel attest te moeten vragen. 

 

Persoonsgegevens over de vakantieperiodes 

 

11. Persoonsgegevens die betrekking hebben op het vakantiegeld, namelijk de bedragen van het 

uitgekeerde vakantiegeld en de periode waarop ze betrekking hebben, blijken nodig voor het 

toepassen van de artikelen 49 en 50 van de wetten betreffende de preventie van 
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beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd 

op 3 juni 1970, de artikelen 3bis en 5 van 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 de artikelen 17, 18, 19 en 21 van het 

koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, 

ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. 

 

12. Om het basisloon van een erkend slachtoffer van een beroepsziekte te berekenen, maakt 

FEDRIS gebruik van de DMFA-persoonsgegevens (met toepassing van beraadslaging nr. 

02/110 van 3 december 2002). De blijvende arbeidsongeschiktheden wordt berekend op een 

basisloon waarbij het vakantiegeld moet worden geïntegreerd. Bij arbeiders past FEDRIS 

momenteel een forfaitair percentage van het verdiende jaarloon toe om het vakantiegeld uit 

te rekenen. Het zal een correcter basisloon kunnen berekenen door de verwerking van de 

precieze persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie over het 

brutovakantiegeld en de periode. 

 

Persoonsgegevens over ziekteperiodes 

 

13. Wanneer de beroepsziekte een tijdelijke (gedeeltelijke of volledige) arbeidsongeschiktheid 

tot gevolg heeft, moet FEDRIS hiervoor een vergoeding uitkeren. De periode van de 

vergoeding moet overeenstemmen met de periode van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 

FEDRIS heeft dus de exacte periodes van arbeidsongeschiktheid (met precieze begindatum 

en einddatum) nodig. 

 

14. De werknemer die van FEDRIS een vergoeding ontvangt, kan op grond van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, geen aanspraak maken op vergoedingen of uitkeringen die 

betrekking hebben op dezelfde schade of dezelfde uitkeringsperioden. De 

verzekeringsinstellingen kunnen echter voorlopige betalingen of uitkeringen verrichten in 

afwachting van de beslissing van FEDRIS, waarbij zij in de plaats van de rechthebbende 

treden. FEDRIS is verplicht de verzekeringsinstellingen te verwittigen van zijn voornemen 

om de rechthebbende schadeloos te stellen zodat de verzekeringsinstellingen hun voorlopige 

uitkeringen kunnen recupereren bij FEDRIS. 

 

Persoonsgegevens over lonen en arbeidstijden van vóór 2003 

 

15. Ten slotte moet FEDRIS voor het vervullen van de voormelde opdrachten kunnen beschikken 

over de persoonsgegevens inzake lonen en arbeidstijden van vóór 2003 (de persoonsgegevens 

uit de zogenaamde LATG-databank). Het maakt immers nog steeds gebruik van die 

persoonsgegevens. 

 

16. Zo moet FEDRIS het basisloon berekenen voor beslissingen die worden verstuurd naar 

aanleiding van een vonnis van de arbeidsrechtbank (na een betwisting van een beslissing 

door de sociaal verzekerde) en waarbij soms het loon van vóór 2003 gekend moet zijn. Daar 

deze persoonsgegevens niet zijn terug te vinden in de DMFA-persoonsgegevensbank heeft 

FEDRIS behoefte aan de geüpdatete LATG-persoonsgegevens van de periode 1990-2003, 

zowel voor de privésector als voor de overheidssector. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

17. 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. 

 

18. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het toekennen van 

schadevergoeding voor de schade die voortvloeit uit beroepsziekten of asbestgerelateerde 

ziekten, ongeacht de sector. 

 

19. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, relevant 

en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op personen die als slachtoffer gekend zijn 

bij FEDRIS (omdat een aanvraag werd ingediend) en tegelijk opgenomen zijn in de databank 

van de loopbaangegevens van de loontrekkenden en de ambtenaren die door SIGEDIS wordt 

beheerd. 

 

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

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschiedt de mededeling van 

de persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

21. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de partijen rekening houden met de wet 

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

Sociale Zekerheid en elke andere bepaling 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. 

 

22. Zij moeten tevens rekening houden met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van 

de sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

het federaal agentschap voor beroepsrisico’s FEDRIS om op de hogervermelde wijze toegang te 

krijgen tot de hogervermelde persoonsgegevens van de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS, 

met het oog op het toekennen van schadevergoeding voor de schade die voortvloeit uit 

beroepsziekten of asbestgerelateerde ziekten. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


