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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 07/2014 van 22 januari 2014

Betreft: aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om toegang te krijgen tot een
aantal gegevens van het Register van identiteitskaarten en om het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken met het oog op de controle van de identiteit van de sociaal verzekerden
n.a.v. de afschaffing van de SIS-kaart (RN-MA-2014-001)

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
(hierna "WRR");

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met

betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde Sectorale comités opgericht binnen de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, ontvangen op 04/07/2013;

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 12/07/2013;

Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 29/07/2013;
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Gelet op de beraadslaging RR nr. 71/2013 van 09/10/2013 waarbij een machtiging werd verleend
om de toepassing die werd ontwikkeld n.a.v. de voorgenomen afschaffing van de SIS-kaart te
testen;

Gelet op het feit dat in de beraadslaging RR nr. 71/2013 verder werd bepaald dat de behandeling
van de machtigingsaanvraag ten gronde werd opgeschort tot het voorontwerp van wet houdende

bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, in het parlement werd gestemd;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;

Beslist op 22 januari 2014, na beraadslaging, als volgt:

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, hierna KSZ, meldde bij e-mail van 10/01/2014

dat het wetsontwerp houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, op
09/01/2014 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd goedgekeurd. De parlementaire
Overlegcommissie besliste op 28/11/2013 de evocatietermijn te beperken tot 5 dagen1. In het licht
hiervan verzoekt de aanvrager het Comité om thans over gaan tot de behandeling van de
machtigingsaanvraag ten gronde.

2.

De KSZ verzoekt te worden gemachtigd om:
•

toegang te bekomen tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, WRR

•

toegang te bekomen tot de gegevens van het Register van identiteitskaarten en het Register
van vreemdelingenkaarten, hierna de registers, meer in het bijzonder deze vermeld in
artikel 6bis, § 1, 1° (enkel het identificatienummer), 2°, c, e, en f, van de wet van
19 juli 19912.

3.

Er wordt gevraagd niet alleen de KSZ te machtigen maar tevens het eHealth-platform, het

Rijksinstituut voor de Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Nationaal Intermutualistisch
College, de verzekeringsinstellingen, de zorgverstrekkers en de zorginstellingen, hierna de actoren.

1
2

DOC 53 Kamer, nr. 0082/047, blz. 3.

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen.

.
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4.

Deze machtiging wordt gevraagd met het oog op de identificering van de sociaal verzekerde

en de controle van zijn statuut in de verplichte ziekteverzekering naar aanleiding van de afschaffing
van de SIS-kaart.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. TOEPASSELIJKE WETGEVING
A.1. Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+kaart (toekomstige wet)

5.

Zoals reeds werd aangestipt in randnummer 1 werd dit wetsontwerp goedgekeurd door de

Kamer van Volksvertegenwoordigers op 09/01/2014. Artikel 12 van dit wetsontwerp bepaalt dat alle
in randnummer 3 vermelde actoren toegang hebben tot zowel het Rijksregister als het Register van
de Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingenkaarten voor welbepaalde doeleinden,
namelijk:

“(…) voor het nagaan van de geldigheid van een Belgische elektronische
identiteitskaart,

een

elektronische

vreemdelingenkaart,

een

elektronisch

verblijfsdocument of een ISI+-kaart, voor het nagaan van de noodzaak van de
uitreiking van een ISI+-kaart en voor het verrekenen van kosten voor geneeskundige
verzorging in het kader van de verplichte of aanvullende verzekering (…)”.
6.

Vermits de gewenste toegang zich situeert binnen deze doeleinden (zie verder onder luik B)

kan het Comité niet anders dan vaststellen dat de aanvraag ontvankelijk is.

A.2. Wet van 8 december 1992 (WVP)
7.

Op grond van artikel 4 WVP vormen de gegevens van de registers en de informatiegegevens

van het Rijksregister persoonsgegevens, waarvan de verwerking slechts is toegelaten voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De persoonsgegevens
dienen bovendien toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
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B. DOELEINDEN
8.

Het koninklijk besluit van 18 december 1996 voerde de SIS-kaart in. Ze strekte ertoe de

identificatie van de sociaal verzekerden te verbeteren, niet tot het netwerk van de sociale zekerheid
behorende instanties in staat te stellen om op een elektronische wijze toegang te hebben tot
bepaalde persoonsgegevens inzake sociale zekerheid en het vereenvoudigen van de administratieve
formaliteiten voor de sociaal verzekerden.

9.

Sinds 1 januari 2014 reiken verzekeringsinstellingen geen nieuwe SIS-kaarten meer uit3. De

gestolen of verloren SIS-kaarten en de SIS-kaarten waarvan de geldigheid verstrijkt, zullen dan niet
meer worden vervangen.

10.

De SIS-kaart wordt vervangen door een werkwijze - die niets wijzigt aan de gewaarborgde

toegang tot de gezondheidszorg - die in de aanvraag als volgt wordt geschetst:

“Voor de identificatie van de sociaal verzekerden zal vanaf 2014 gebruik worden gemaakt
van het Belgisch elektronisch identiteitsbewijs (de eID, de KidsID, de elektronische
identiteitskaart voor niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie, de elektronische
verblijfstitel voor onderdanen van een land buiten de Europese Unie). De sociaal
verzekerden die geen Belgisch elektronisch identiteitsbewijs hebben maar er wel aanspraak
op kunnen maken, zullen een dergelijk document dienen aan te vragen. Zij die geen
aanspraak kunnen maken op een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs en alle kinderen
jonger dan twaalf jaar zullen een nieuwe residuaire kaart (de zogenaamde ISI+-kaart,
hetgeen staat voor “Identificatie Systeem, Système d’Identification”) als identificatiemiddel
ontvangen.
Het statuut in de verplichte ziekteverzekering van de sociaal verzekerden zal kunnen worden
achterhaald door een beveiligde raadpleging van de persoonsgegevensbanken van de
respectieve verzekeringsinstellingen. Om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens van
een sociaal verzekerde zal zijn identificatienummer van de sociale zekerheid – vermeld
zowel op het Belgisch elektronisch identiteitsbewijs als op de ISI+-kaart – vereist zijn.
Door de creatie van de ISI+-kaarten kunnen alle personen die recht hebben op de
verplichte ziekteverzekering duidelijk worden geïdentificeerd aan de hand van een drager
waarvan de persoonsgegevens op een eenvoudige en uniforme wijze kunnen worden
uitgelezen. De invoering van dit systeem ter aanvulling van het huidige systeem van het

3

Artikel 13 van het wetsontwerp houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, bepaalt dat de wet
in werking treedt op 01/01/2014.

Beraadslaging RR 07 /2014 - 5/13

Belgisch elektronisch identiteitsbewijs zal dus eveneens bijdragen tot de preventie van
sociale fraude op het vlak van de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen. De
verzekeringsinstellingen zullen instaan voor de personalisatie en de uitreiking van de ISI+kaarten.
Een zorgverstrekker (bijvoorbeeld een apotheker) kan op het Belgisch elektronisch
identiteitsbewijs het identificatienummer van de sociale zekerheid lezen en zich vergewissen
van de identiteit van de betrokkene. Op basis van het identificatienummer van de sociale
zekerheid

van

de

betrokkene

kan

hij

vervolgens

de

verzekerbaarheidspersoonsgegevensbanken van de verzekeringsinstellingen raadplegen. Hij
zal dan ten slotte het tarief aanrekenen dat volgens de verzekerbaarheidstoestand van de
betrokkene van toepassing is. Het statuut in de verplichte ziekteverzekering wordt aldus niet
op het Belgisch elektronisch identiteitsbewijs opgeslagen. Het Belgisch elektronisch
identiteitsbewijs wordt enkel gebruikt om de sociaal verzekerden te identificeren en om op
een beveiligde wijze toegang te krijgen tot de nodige persoonsgegevens. Enkel kinderen
jonger dan twaalf jaar en personen die niet over een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs
kunnen beschikken, ontvangen een ISI+-kaart als identificatiemiddel.
Dit nieuwe systeem heeft vooral als voordeel dat de persoonsgegevens steeds actueel zijn.
Het is niet meer nodig om ze te kopiëren op een drager. De sociaal verzekerde moet ook
niet meer vragen dat zijn persoonsgegevens zouden worden bijgewerkt.
Het weze benadrukt dat de eventuele ongeldigheid van het Belgisch elektronisch
identiteitsbewijs enkel gevolgen kan hebben voor de wijze van de facturatie van de
prestaties van de zorgverstrekkers maar niet voor die prestaties zelf, die in principe niet
geweigerd kunnen worden door de zorgverstrekkers (…)
In het kader van de afschaffing van de SIS-kaart en de invoering van het hogerbeschreven
systeem werden twee webtoepassingen ontwikkeld (BVS0 en BVS1 genoemd). Beide
toepassingen behelzen een overdracht van persoonsgegevens die met de tussenkomst van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschiedt. De betrokken partijen zouden bij het
vervullen van hun opdrachten evenwel een zekere beoordelingsvrijheid behouden in functie
van de eigenheden van de regelgeving met betrekking tot de uitreiking van Belgische
elektronische identiteitsbewijzen.
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Controle van de geldigheid van het Belgisch elektronisch identiteitsbewijs
(BVS0)
Vermits de sociaal verzekerden voortaan in beginsel geïdentificeerd zullen worden aan de
hand van hun Belgisch elektronisch identiteitsbewijs, dienen de betrokken partijen de
geldigheid ervan te kunnen nagaan. Dat is het geval voor de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, de verzekeringsinstellingen en de zorgverstrekkers maar ook voor het Nationaal
Intermutualistisch College (staat in voor de coördinatie van de uitwisseling van
persoonsgegevens tussen de verzekeringsinstellingen en het netwerk van de sociale
zekerheid), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (staat in voor het
toezicht op de werking van de verzekeringsinstellingen) en het eHealth-platform (staat in
voor de coördinatie van de toegang tot de toepassing in hoofde van de zorgverstrekkers).
Met het identificatienummer van de sociale zekerheid en het nummer van het Belgisch
elektronisch identiteitsbewijs dienen zij de status ervan te kunnen nagaan. Deze toepassing
behelst aldus een krachtig instrument in de strijd tegen de sociale fraude. Concreet zou de
federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken opzoekingen verrichten in het Rijksregister en
in het register van identiteitskaarten, op basis van de door de gebruiker van de toepassing
voorgelegde combinatie van het identificatienummer van de sociale zekerheid en het
nummer van het Belgisch elektronisch identiteitsbewijs, en daarop de volgende
persoonsgegevens bij wijze van antwoord aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
meedelen: het statuut van de voorgelegde combinatie (Y/N), het type van het Belgisch
elektronisch identiteitsbewijs en het statuut van het Belgisch elektronisch identiteitsbewijs,
in voorkomend geval aangevuld met de reden van het niet in orde zijn van het Belgisch
elektronisch identiteitsbewijs (verlies, diefstal, niet-activering,…) en het specifiek statuut van
de houder van het Belgisch elektronisch identiteitsbewijs (overleden, ambtshalve
geschrapt,…). Dit antwoord zou vervolgens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
worden verwerkt en worden meegedeeld aan de gebruiker van de toepassing, zij het in een
beperktere vorm: enkel het statuut van de voorgelegde combinatie (Y/N) en een globaal
statuut van het Belgisch elektronisch identiteitsbewijs (aan de hand van globale codes die
diverse aanduidingen groeperen, zoals “OK”, “niet OK”, “te regulariseren”,…) worden verder
ter beschikking gesteld.
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Controle van de noodzaak tot uitreiking van een ISI+-kaart” (BVS1)
Tevens dienen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de verzekeringsinstellingen, het
Nationaal Intermutualistisch College (staat in voor de coördinatie van de uitwisseling van
persoonsgegevens tussen de verzekeringsinstellingen en het netwerk van de sociale
zekerheid) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (staat in voor het
toezicht op de werking van de verzekeringsinstellingen) te kunnen nagaan in welke gevallen
er een ISI+-kaart dient te worden uitgereikt. Aan de hand van het identificatienummer van
de sociale zekerheid dienen zij te kunnen controleren of de betrokkene al dan niet beschikt
over een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs, of hij al dan niet aanspraak kan maken op
een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs en in voorkomend geval bij welke instantie. Deze
toepassing geldt niet voor de zorgverstrekkers en het eHealth-platform. Concreet zou de
federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken opzoekingen verrichten in het Rijksregister en
in het register van identiteitskaarten, op basis van het identificatienummer van de sociale
zekerheid, en de volgende persoonsgegevens als antwoord meedelen aan de voormelde
actoren: het identificatienummer van de sociale zekerheid, het statuut van het laatst
afgeleverde document (nummer en type), het statuut van de betrokkene (overleden,
ambtshalve geschrapt,…), de nationaliteitsklasse (Belg, EU, niet-EU), het register waarin de
betrokkene

is

opgenomen

(bevolkingsregister,

wachtregister,…),

de

gemeente

of

diplomatieke post van inschrijving en het type document dat zou kunnen worden
uitgegeven”.
11.

Het Comité is van oordeel dat de bovenvermelde doeleinden welbepaald en uitdrukkelijk

omschreven zijn in de zin van artikel 4, § 1, 2°, WVP en artikel 5, tweede lid, WRR. Ze zijn tevens
gerechtvaardigd vermits de verwerkingen van persoonsgegevens die daartoe worden verricht,
gestoeld zijn op artikel 5, eerste lid, c), e) en f), WVP en in de mate dat de verwerkte
persoonsgegevens als gezondheidsgegevens worden bestempeld, betreft het een verwerking die
gebaseerd is op artikel 7, § 2, c), WVP. Het betreft daarenboven doeleinden met het oog dewelke
het wetsontwerp houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, in een
toegang tot zowel het Rijksregister als het Register van de Identiteitskaarten en het Register van de
Vreemdelingenkaarten voorziet.
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C. PROPORTIONALITEIT

C.1. Controle van de geldigheid van het Belgisch elektronisch identiteitsbewijs
C.1.1. Ten overstaan van de gegevens van het register van identiteitskaarten en het
register van vreemdelingenkaarten
Er wordt toegang gevraagd tot de gegevens vermeld in artikel 6bis, § 1, 1° (enkel het

12.

identificatienummer), 2°, c, e, en f, van de wet van 19 juli 1991, namelijk:
•

het identificatienummer;

•

het volgnummer van de kaart;

•

de informatie waaruit blijkt dat de kaart geldig, vervallen of vernietigd is en, in dat geval, de
reden;

•

13.

het type van kaart.

Het Comité stelt vast dat als men zich ervan wenst te vergewissen dat het Belgisch

elektronisch identiteitsbewijs dat wordt voorgelegd, kan worden aanvaard ter identificatie van de
betrokkene, de volgende elementen gecontroleerd moeten worden:
•

betreft het een kaart die daadwerkelijk werd uitgereikt aan de houder van de kaart: vereist
het leggen van een link tussen het identificatienummer en het volgnummer van de kaart;

•

is de kaart niet problematisch: vereist toegang tot de informatie in de registers m.b.t. de
geldigheid van de kaart;

•

is het type van identiteitsbewijs dat wordt voorgelegd nog actueel: vereist toegang tot de
informatie m.b.t. het type van kaart.

14.

Gelet op het nagestreefde doeleinde, oordeelt het Comité dat een toegang tot de gegevens

vermeld in artikel 6bis, § 1, 1° (enkel het identificatienummer), 2°, c, e, en f, van de wet van
19 juli 1991 toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

C.1.2. Ten overstaan van de informatiegegevens van het Rijksregister
15.

Er wordt toegang gevraagd tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 5° en

6°, WRR, namelijk de hoofdverblijfplaats en de datum van overlijden (niet de plaats).
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16.

Het Comité stelt vast dat:
•

misbruik van het elektronisch identiteitsbewijs van een persoon die overleden is, kan
vermeden worden mits controle van de datum van overlijden opgenomen in het
Rijksregister;

•

ingevolge artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de

identiteitskaarten, wordt een identiteitskaart als vervallen beschouwd in geval van afvoering
van ambtswege. Een toegang tot het gegeven hoofdverblijfplaats, waaronder de ambtshalve
schrapping wordt geregistreerd, is dus een relevant element met het oog op de controle van
het voorgelegde elektronisch identiteitsbewijs.

17.

Gelet op het nagestreefde doeleinde, oordeelt het Comité dat een toegang tot de gegevens

vermeld in artikel 3, eerste lid, 5° en 6° (niet de plaats van overlijden), WRR, toereikend, ter zake
dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

C.1.3. Ten overstaan van de frequentie van de toegang en de duur van de machtiging
18.

Er wordt een permanente toegang gevraagd. Het Comité stelt vast dat er op elk ogenblik de

geldigheid van het elektronisch identiteitsbewijs moet kunnen worden getoetst. Bijgevolg is een
permanente toegang gepast (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

19.

Er wordt met ingang van 01/01/2014, vooropgestelde datum van de inwerkingtreding van

de betrokken regelgeving, een machtiging voor onbepaalde duur gevraagd omdat de opdrachten
van de betrokken actoren in het licht van de doeleinden niet in de tijd beperkt zijn. Het Comité
oordeelt dat in die omstandigheden een machtiging voor onbepaalde duur gepast is (artikel 4, § 1,
3°, WVP).

C.1.4. Ten overstaan van de bewaartermijn
20.

In de aanvraag wordt gesteld dat de gegevens slechts worden bijgehouden voor de tijd die

nodig is om de geldigheid van het elektronisch identiteitsbewijs te controleren.

21.

Het Comité leidt hieruit af dat het over een zeer korte bewaartermijn zal gaan (in het

slechtste geval een paar minuten). Rekening houdend met de doeleinden roept dergelijke korte
bewaringstermijn in het licht van artikel 4, § 1, 5°, WVP geen bijzondere bedenkingen op.
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C.1.5. Intern gebruik en/of mededeling aan derden
22.

Volgens de aanvraag zal er geen mededeling aan derden geschieden.

23.

Het Comité neemt hiervan akte.

C.2. Controle van de noodzaak tot uitreiking van een ISI+-kaart
C.2.1. Ten overstaan van de gegevens van de registers
Er wordt toegang gevraagd tot de gegevens vermeld in artikel 6bis, § 1, 1° (enkel het

24.

identificatienummer), 2°, c, e en f, van de wet van 19 juli 1991, namelijk:
•

het identificatienummer;

•

het volgnummer van de kaart;

•

de informatie waaruit blijkt dat de kaart geldig, vervallen of vernietigd is en, in dat geval,
de reden;

•

25.

het type van kaart.

Het Comité stelt vast dat als men, vooraleer over te gaan tot de uitreiking van de residuaire

ISI+-kaart, zich ervan wenst te vergewissen of een persoon beschikt over een geldig Belgisch
elektronisch identiteitsbewijs, volgende elementen moeten worden gecontroleerd:
•

werd aan de houder van het identificatienummer dergelijke kaart uitgereikt: vereist het
leggen van een link tussen het identificatienummer en het eventuele volgnummer van de
kaart;

•

is de kaart nog geldig: vereist toegang tot de informatie in de registers m.b.t. de geldigheid
van de kaart;

•

is het type van identiteitsbewijs dat werd uitgereikt nog actueel: vereist toegang tot de
informatie m.b.t. het type van kaart.

26.

Gelet op de nagestreefde doeleinden, oordeelt het Comité dat een toegang tot de gegevens

vermeld in artikel 6bis, § 1, 1° (enkel het identificatienummer), 2°, c, e, en f, van de wet van
19 juli 1991 toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).
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C.2.2. Ten overstaan van de informatiegegevens van het Rijksregister
27.

Er wordt tevens toegang gevraagd tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid,

4°, 5°, 6° en 10°, WRR, namelijk:
•

de nationaliteit (in de aanvraag wordt gepreciseerd dat niet de toegang tot de exacte
nationaliteit wordt beoogd maar alleen het bekomen van de melding Belg, EU-burger of
niet-EU-burger);

28.

•

de hoofdverblijfplaats;

•

de plaats en datum van overlijden;

•

het register waarin de in artikel 2 bedoelde personen zijn ingeschreven.

Als aan de hand van de informatie van de registers wordt vastgesteld dat een persoon niet

over een geldig Belgisch elektronisch identiteitsbewijs beschikt, wordt vervolgens nagegaan of de
betrokkene in aanmerking komt om dergelijk identiteitsbewijs te bekomen.

29.

Het Comité stelt vast dat alhoewel de bovenvermelde gegevens op zich niet doorslaggevend

zijn, het wel noodzakelijke elementen zijn om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een
Belgisch elektronisch identiteitsbewijs evenals fraude te vermijden. Artikel 6, § 1, eerste lid, van de
wet van 19 juli 19914 bepaalt immers dat een dergelijk bewijs wordt afgeleverd aan Belgen en
vreemdelingen die toegelaten zijn in het Rijk te verblijven (nationaliteit, datum van overlijden). Dit
identiteitsbewijs geldt als inschrijving in de bevolkingsregisters (hoofdverblijfplaats en register
waarin men is ingeschreven).

30.

Gelet op de nagestreefde doeleinden, oordeelt het Comité dat een toegang tot de gegevens

vermeld in artikel 3, eerste lid, 4°, 5°, 6° (niet de plaats van overlijden) en 10°, WRR, toereikend,
ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

C.2.3. Ten overstaan van de frequentie van de toegang en de duur van de machtiging
31.

Er wordt een permanente toegang gevraagd. Het Comité stelt vast dat er op elk ogenblik

moet kunnen worden nagegaan of er een ISI+-kaart kan worden afgeleverd. Bijgevolg is een
permanente toegang gepast (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

4
Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen.
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32.

Er wordt met ingang van 01/01/2014, vooropgestelde datum van de inwerkingtreding van

de betrokken regelgeving, een machtiging voor onbepaalde duur gevraagd omdat de opdrachten
van de betrokken actoren in het licht van de doeleinden niet in de tijd beperkt zijn. Het Comité
oordeelt dat in die omstandigheden een machtiging voor onbepaalde duur gepast is (artikel 4, § 1,
3°, WVP).

C.2.4. Ten overstaan van de bewaartermijn
33.

In de aanvraag wordt gesteld dat de gegevens slechts worden bijgehouden voor de tijd die

nodig is om de noodzaak van de uitreiking van een ISI+-kaart na te gaan.

34.

Het Comité leidt hieruit af dat het over een zeer korte bewaartermijn zal gaan (in het

slechtste geval een paar minuten). Rekening houdend met de doeleinden roept dergelijke korte
bewaringstermijn in het licht van artikel 4, § 1, 5°, WVP geen bijzondere bedenkingen op.

C.2.5. Intern gebruik en/of mededeling aan derden
35.

Volgens de aanvraag zal er geen mededeling aan derden geschieden.

36.

Het Comité neemt hiervan akte.

D. INFORMATIEBEVEILIGING
37.

Alle

actoren

beschikken

over

een

consulent

inzake

informatiebeveiliging

en

informatiebeveiligingsbeleid waarover het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid zich reeds uitgesproken heeft en werken overeenkomstig procedures vastgesteld door
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform.

OM DEZE REDENEN,
het Comité
1° machtigt met ingang van 01/01/2014 voor het doeleinde 1 “controle van de geldigheid van het
Belgisch elektronisch identiteitsbewijs”, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het e-Healthplatform, het Rijksinstituut voor de Ziekte- en invaliditeitsverzekering, de verzekeringsinstellingen,
het Nationaal Intermutualistisch College, de zorgverstrekkers en de zorginstellingen om onder de
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voorwaarden bepaald in deze beraadslaging voor onbepaalde duur permanent toegang te hebben
tot de gegevens vermeld in:
•

artikel 6bis, § 1, 1° (enkel het identificatienummer), 2°, c, e, en f, van de wet van
19 juli 1991;

•

artikel 3, eerste lid, 4°, 5°, WRR;

2° machtigt met ingang van 01/01/2014 voor het doeleinde 2 “controle van de noodzaak tot
uitreiking van een ISI+-kaart”, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor
de Ziekte- en invaliditeitsverzekering, de verzekeringsinstellingen en het Nationaal Intermutualistisch
College om onder de voorwaarden bepaald in deze beraadslaging voor onbepaalde duur permanent
toegang te hebben tot de gegevens vermeld in:
•

artikel 6bis, § 1, 1° (enkel het identificatienummer), 2°, c, e, en f, van de wet van
19 juli 1991;

•

artikel 3, eerste lid, 4°, 5°, 6° (niet de plaats van overlijden), 10°, WRR.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon

