
 

 

 

Informatieveiligheidscomité 

kamer federale overheid 

 
 

 

BERAADSLAGING NR. 20/041 VAN 6 OKTOBER 2020, GEWIJZIGD OP 2 MAART 2021, 

MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEGEVENS BETREFFENDE 

FISCALE SCHULDEN VAN ZORGVOORZIENINGEN DOOR DE FOD FINANCIEN 

AAN HET DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE 

ANDERE VLAAMSE INSTANTIES BINNEN HET BELEIDSDOMEIN WELZIJN, 

VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1, §1, eerste lid; 

 

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 98; 

 

Gelet op de aanvraag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin van de Vlaamse 

overheid; 

 

Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

 

Gelet op het verslag van de heer Preneel. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. De Zorginspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse 

overheid) houdt toezicht op een geheel van zorgvoorzieningen, bijvoorbeeld woonzorgcentra 

voor ouderen, kinderopvangdiensten en voorzieningen voor personen met een handicap. Het 

toezicht betreft ook de financiële aspecten en kan aldus betrekking hebben op de aanwending 

van subsidies en de afrekening van projecten maar ook op de financiële gezondheid van de 

zorgvoorzieningen, met het oog op de continuïteit van de dienstverlening aan de gebruikers. 

De Zorginspectie bepaalt de prioriteiten voor haar risicogestuurde inspecties, onder andere 

door objectieve risicoanalyses, gebaseerd op periodiek verzamelde inlichtingen die een 

aanwijzing kunnen geven over risico’s, waaronder de bestaande schulden inzake 

socialezekerheidsbijdragen of fiscale schulden bij de federale overheid. 
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2. De Vlaamse zorgvoorzieningen zijn op juridisch vlak van diverse aard. Het kan zowel gaan 

om rechtspersonen als natuurlijke personen (deze laatste vormen ongeveer twintig procent 

van het totale bestand). Informatie omtrent deze natuurlijke personen betreft 

persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

3. De gegevens over schulden inzake socialezekerheidsbijdragen en fiscale schulden van de 

Vlaamse zorgvoorzieningen zijn voor de Zorginspectie nuttig bij de aansturing, 

voorbereiding, uitvoering en opvolging van inspecties, financiële en andere. Deze gegevens 

zijn eveneens dienstig voor de andere entiteiten binnen het beleidsdomein Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, namelijk voor andere afdelingen van het departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin en voor de agentschappen Zorg en Gezondheid, Personen met 

een Handicap, Jongerenwelzijn en Kind en Gezin. 

 

4. Alle voormelde instanties hebben immers behoefte aan inlichtingen over de schulden inzake 

socialezekerheidsbijdragen en over de fiscale schulden van de Vlaamse zorgvoorzieningen 

(ongeveer vijfduizend, geïdentificeerd door middel van hun ondernemingsnummer). Ze 

zouden die inlichtingen elk kwartaal met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid opvragen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (voor wat de schulden 

inzake socialezekerheidsbijdragen betreft) en bij de FOD Financiën (voor wat de fiscale 

schulden betreft), op basis van een geactualiseerde lijst van instanties die bij het departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gekend zijn. De Vlaamse overheid streeft een efficiënte 

informatieverwerking na en staat ervoor in dat de inlichtingen worden bezorgd aan het 

departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die ze daarna verder meedeelt aan de 

bevoegde instanties, er daarbij strikt op toeziend dat elke instantie slechts inlichtingen over 

de door haar gekende zorgvoorzieningen zou ontvangen. 

 

5. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt elk kwartaal een geactualiseerde 

lijst van de gekende Vlaamse zorgvoorzieningen aan de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid over. De daaropvolgende inlichtingen over de schulden inzake 

socialezekerheidsbijdragen en de fiscale schulden van de zorgvoorzieningen worden door de 

bevoegde instanties gebruikt in het kader van hun erkennende, subsidiërende, 

toezichthoudende of informatieverwerkende bevoegdheid, hun inspecties, hun risicogestuurd 

toezicht en hun beoordeling van de continuïteit van de dienstverlening. De mededeling vindt 

plaats met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vlaamse 

dienstenintegrator. 

 

6. De mededeling van persoonsgegevens betreffende de schulden inzake 

socialezekerheidsbijdragen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid reeds werd 

gemachtigd bij beraadslaging nr. 16/077 van 6 september 2016 van het voormalig Sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 
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7. De betrokken instanties verzoeken thans voor dezelfde finaliteit toegang tot gegevens 

betreffende fiscale schulden bij de FOD Financiën.1 Aan de hand van het KBO-nummer, 

zouden ze vanwege de FOD Financiën volgende informatie ontvangen: 

 - bestaan van een fiscale schuld: ja/neen; 

 - bedrag van de schuld; 

 - datum van de vaststelling van de schuld. 

II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

8. Krachtens artikel 35/1, §1, eerste lid, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting 

en organisatie van een federale dienstenintegrator vergt de mededeling van 

persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid 

aan andere derden dan de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid, een voorafgaande beraadslaging van de kamer 

federale overheid van het informatieveiligheidscomité, voor zover de 

verwerkingsverantwoordelijken van de meedelende instantie en de ontvangende instanties, 

in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, niet tot een 

akkoord komen over de mededeling of minstens één van die verwerkingsverantwoordelijken 

om een beraadslaging verzoekt. 

9. Het Comité stelt vast dat er géén protocol tot stand is gekomen, dat één van de betrokken 

partijen een aanvraag heeft ingediend en dat beide partijen van de aanvraag op de hoogte 

zijn. Het Comité acht zich dan ook bevoegd om zich over de aanvraag uit te spreken. 

B. TEN GRONDE 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT  

10. Overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming2   (hierna 

‘AVG’ genoemd) zijn de FOD Financiën (meedelende instantie) en de betrokken entiteiten 

binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, namelijk de Zorginspecties 

van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Zorginspectie Gehandicaptenzorg 

en Kinderopvang en Zorginspectie Welzijn, Gezondheid en Financieel) en de agentschappen 

Zorg en Gezondheid, Personen met een Handicap, Opgroeien Regie3 en Opgroeien4 (allen 

 
1 Het voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid heeft bij beraadslaging nr. 33/2015 van 10 december 

2015 een gelijkaardige toelating verleend aan de mededeling van fiscale schulden door de FOD Financiën aan de 

Waalse overheidsdiensten en die van de Federatie Wallonië-Brussel, met inbegrip van de Instellingen van Openbaar 

Nut (ION) in het raam van de procedures voor het verlenen van officiële goedkeuring en financiële hulp aan 

ondernemingen van de profit- en de non-profitsector. 
2 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. 
3 Het vroegere Kind en Gezin. 
4 Het vroegere Agentschap Jongerenwelzijn. 
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ontvangende instanties) als verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het 

naleven van de beginselen van de AVG en moeten ze in staat zijn dit aan te tonen. 

11. Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat iedere verantwoordelijke voor de verwerking 

een register van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden, 

moet bijhouden overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in artikel 30 AVG. 

B.2. RECHTMATIGHEID 

12. Overeenkomstig art. 5.1 a) AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze 

die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt in dat de beoogde verwerking een 

basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 6 AVG.  

13. Het Comité stelt vast dat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat 

aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (art. 6.1 e) AVG). Het Departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is een entiteit van de Vlaamse overheid. Het heeft 

diverse opdrachten, vastgelegd bij Besluit van  de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 

betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de 

inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met 

betrekking tot dat beleidsdomein, onder andere: 

 - het voorbereiden, monitoren en opvolgen van beleidsinitiatieven; 

 - het erkennen, subsidiëren en inspecteren van zorgvoorzieningen; 

 - het informeren, opvolgen en begeleiden van daders en slachtoffers in opdracht van de 

gerechtelijke en/of administratieve overheden; 

 - het aanbieden van ondersteunende diensten (IT, financieel, logistiek, personeel, …) aan 

onze personeelsleden. 

 De opdrachten van overige betrokken instellingen binnen het beleidsdomein Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin werden vastgelegd in onder andere volgende regelgeving: decreet 

van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, Decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern 

verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, Besluit van 24 

oktober 2008 van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd 

agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien, Besluit van 7 mei 2004 van de Vlaamse 

regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap " Zorg en Gezondheid”, 

etc. 

14. De opdrachten en bevoegdheden van de betrokken inspecteurs van de diverse instellingen 

binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werden uitdrukkelijk 

vastgelegd in het decreet van  19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader 

van het gezondheids- en welzijnsbeleid. Zoals beschreven in artikel 3 van voormeld decreet 

van 19 januari 2018 oefenen de inspecteurs de bevoegdheden uit met het oog op het toezicht 

op de naleving van de regelgeving in het kader van het gezondheidsbeleid en het welzijns- 

en gezinsbeleid. Onder regelgeving wordt niet alleen wetgeving verstaan, maar ook 

geformaliseerde afspraken. Art. 10 van voormeld decreet van 19 januari 2018 stelt bovendien 

uitdrukkelijk dat de inspecteurs het recht hebben om inzage te vorderen van alle documenten 
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en informatiedragers die nodig zijn voor de uitoefening van het toezicht, met inbegrip van 

documenten en informatiedragers die persoonsgegevens, waaronder gevoelige gegevens, 

bevatten. 

  

15. Gelet op het voorgaande, acht het Informatieveiligheidscomité de beoogde verwerking van 

persoonsgegevens rechtmatig. 

B.3. DOELBINDING 

16. Artikel  5.1 b) AVG laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van doelbinding). De 

gegevens mogen bovendien niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is 

met die doeleinden. 

17. De mededeling van de persoonsgegevens in kwestie heeft tot doel om, overeenkomstig de 

decretale opdrachten, toezicht te kunnen uitvoeren op het geheel van zorgvoorzieningen, 

onder andere woonzorgcentra voor ouderen, kinderopvangdiensten en voorzieningen voor 

personen met een handicap. Het toezicht betreft ook de financiële aspecten en kan aldus 

betrekking hebben op de aanwending van subsidies en de afrekening van projecten maar ook 

op de financiële gezondheid van de zorgvoorzieningen, met het oog op de continuïteit van de 

dienstverlening aan de gebruikers. De Zorginspectie bepaalt de prioriteiten voor haar 

risicogestuurde inspecties, onder andere door objectieve risicoanalyses, gebaseerd op 

periodiek verzamelde inlichtingen die een aanwijzing kunnen geven over risico’s, waaronder 

eveneens de bestaande schulden inzake socialezekerheidsbijdragen of fiscale schulden bij de 

federale overheid. 

 

18. Gelet op het voorgaande acht het Informatieveiligheidscomité de doeleinden van de beoogde 

mededeling van persoonsgegevens als welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd. 

19. Artikel 5.1 b) AVG stelt tevens dat persoonsgegevens niet verder mogen worden verwerkt 

op een met de oorspronkelijke doeleinden onverenigbare wijze. Om na te gaan of een doel 

van verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens 

aanvankelijk zijn verzameld, moet de verwerkingsverantwoordelijke, nadat hij aan alle 

voorschriften inzake rechtmatigheid van de oorspronkelijke verwerking heeft voldaan, onder 

meer rekening houden met: een eventuele koppeling tussen die doeleinden en de doeleinden 

van de voorgenomen verdere verwerking; het kader waarin de gegevens zijn verzameld; met 

name de redelijke verwachtingen van de betrokkenen op basis van hun verhouding met de 

verwerkingsverantwoordelijke betreffende het verdere gebruik ervan; de aard van de 

persoonsgegevens; de gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de 

betrokkenen; en passende waarborgen bij zowel de oorspronkelijke als de voorgenomen 

verdere verwerkingen.5 

 

20. De persoonsgegevens werden oorspronkelijk ingezameld door de FOD Financiën in het 

kader van de federale wetgeving betreffende de inkomstenbelastingen. Ter zake stelt het 

Informatieveiligheidscomité vast dat artikel 328 van het Wetboek van de 

 
5 Overweging 50 van de AVG. 
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Inkomstenbelastingen bepaalt dat "de bestuursdiensten van de Staat (...) alsmede de 

vennootschappen, verenigingen, instellingen of inrichtingen naar publiek recht, mogen 

slechts kredieten, leningen, premies, toelagen of alle andere voordelen toekennen welke 

rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op het bedrag van de inkomsten of op elementen 

die in aanmerking komen voor de vaststelling van die inkomsten, dan na kennis genomen te 

hebben van de recente fiscale toestand van de aanvrager. Deze toestand is tegen de 

aanvrager in te roepen voor het toekennen van gezegde kredieten, leningen, premies, 

toelagen of andere voordelen". Hetzelfde geldt inzake BTW. Het Comité herinnert eveneens 

dat de uit te voeren controles beantwoorden aan de voorschriften van de wet van 17 juli 1991 

op de Rijkscomptabiliteit waarvan artikel 55 onder meer voorziet dat "Behalve wanneer een 

wets- of verordeningsbepaling daarin voorziet, worden in iedere beslissing houdende 

toekenning van een toelage nauwkeurig de aard en de omvang van en de nadere regels 

omtrent de door de toelagetrekker te verstreken verantwoording vermeld". Bovendien luidt 

artikel 337 van het Wetboek van Inkomstenbelasting als volgt: ”De ambtenaren van de 

administratie der directe belastingen en van de administratie van het kadaster oefenen hun 

ambt uit wanneer zij aan andere administratieve diensten van de Staat, daaronder begrepen 

de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtsmachten, en van de 

Gemeenschappen en de Gewesten en aan de in artikel 329 bedoelde openbare instellingen 

of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, instellingen of inrichtingen 

nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen.” 

 

21. Zoals reeds vermeld, stelt art. 10 van het decreet van 19 januari 2018 houdende het 

overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid dat de inspecteurs het 

recht hebben om inzage te vorderen van alle documenten en informatiedragers die nodig zijn 

voor de uitoefening van het toezicht, met inbegrip van documenten en informatiedragers die 

persoonsgegevens, waaronder gevoelige gegevens, bevatten. 

 

22. Gelet op de artikels 328 en 337 van het Wetboek van Inkomstenbelasting en art. 10 van het 

decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het 

gezondheids- en welzijnsbeleid, stelt het Informatieveiligheidscomité vast dat er een 

voldoende koppeling is tussen de doeleinden van de oorspronkelijke inzameling en de 

doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking. Het Informatieveiligheidscomité is dan 

ook van oordeel dat het doel van de verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor 

de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld 

 

B.4. PROPORTIONALITEIT 

B.4.1. Minimale gegevensverwerking 

23. Artikel 5.1 b) AVG stelt dat persoonsgegevens ter zake dienend en beperkt tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt,  moeten zijn (“minimale 

gegevensverwerking”). 

24. De aanvrager stelt dat de informatie over fiscale schulden noodzakelijk is om de decretaal 

toegekende toezichtrol te kunnen vervullen. Zorginspectie houdt toezicht op een geheel van 

zorgvoorzieningen. Dit toezicht betreft ook de financiële aspecten en kan onder meer 

betrekking hebben op de financiële gezondheid. Met het oog op de continuïteit van de 

dienstverlening aan de gebruikers trachten de inspecteurs precaire financiële situaties te 
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identificeren. Zorginspectie bepaalt de prioriteiten voor haar risicogestuurd toezicht onder 

andere op basis van een objectieve risicoanalyse, gebaseerd op periodiek verzamelde 

gegevens die een aanwijzing kunnen geven over risico’s. De kennis van de fiscale schulden 

betekent een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de bestaande screening. Indien namelijk 

geweten is dat Zorginspectie monitort op de schulden inzake socialezekerheidsbijdragen, 

bestaat het risico dat een zorgvoorziening bij financiële moeilijkheden ervoor kiest om de 

socialezekerheidsbijdragen wel tijdig te betalen maar andere betalingen – in het bijzonder 

aan de overheid – uit te stellen en zo het risicosignaal van de RSZ-standen ondermijnd wordt. 

Bij betalingsmoeilijkheden kiest men er vlugger voor om niet te betalen aan de overheid dan 

de betaling aan leveranciers die een rechtstreekse impact hebben op de zorg (zoals voeding 

en verzorgingsproducten) uit te stellen. Dit om de dagelijkse werking niet in het gevaar te 

brengen en omdat men er vanuit gaat dat de overheid een tragere schuldeiser is. De informatie 

over het bestaan van fiscale schulden en de omvang van die fiscale schulden zal dus een 

wezenlijke én noodzakelijke bijdrage betekenen aan de toezichthoudende rol de inspecteurs 

van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van de andere instanties die 

onder het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vallen. 

25. Het Informatieveiligheidscomité wijst terzake eveneens naar de positieve beoordeling van de 

proportionaliteit door het voormalig Sectoraal Comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid wat de mededeling van gegevens betreffende socialezekerheidschulden door de 

RSZ aan de instanties in kwestie betreft (beraadslaging nr. nr. 16/077 van 6 september 2016). 

26. Gelet op het voorgaande, acht het Informatieveiligheidscomité, rekening houdend met de 

doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zullen worden verwerkt. 

B.4.2. Opslagbeperking 

27. Aangaande de bewaringstermijn herinnert het Comité er aan dat persoonsgegevens niet 

langer mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te 

identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt 

noodzakelijk is. 

28. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat art. 5, §3, van het decreet van 19 januari 2018 

houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid, bepaalt 

dat de inspecteurs de persoonsgegevens die zij bij de uitoefening van hun opdracht 

verwerken, niet langer bewaren dan nodig voor de uitoefening van die opdracht.   Zoals 

uitdrukkelijk bepaald in art. 5, §3, tweede lid voormeld decreet van 19 januari 2018, bewaren 

de inspecteurs het verslag van hun vaststellingen alsook de bijlagen bij dat verslag tot 20 jaar 

nadat het verslag definitief is geworden of, indien het het voorwerp uitmaakt van een 

rechtsgeding, tot 20 jaar nadat een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest is 

uitgesproken. De inspecteurs bewaren andere informatie die zij bij de uitoefening van hun 

opdracht verwerken tot 3 jaar nadat het verslag definitief is geworden. 

B.5. TRANSPARANTIE 

29. Overeenkomstig art. 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient de 

verwerkingsverantwoordelijke bepaalde informatie betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens die niet bij de betrokkene worden verkregen, aan de betrokkene te 

verstrekken. Deze informatie is niet noodzakelijk indien het verkrijgen of verstrekken van de 

gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of lidstatelijk recht dat op de 

verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht voorziet in passende 
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maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen (art. 14.5 

AVG). Terzake kan verwezen worden naar de artikelen 328 en 337 van het Wetboek van 

Inkomstenbelasting en art. 10 van het decreet van 19 januari 2018 houdende het 

overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid, wat de mededeling 

van de gegevens betreffende de fiscale schulden door de federale overheidsdienst Financiën 

betreft. 

30. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de toepasselijke regelgeving effectief in 

passende maatregelen voorziet om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te 

beschermen. De betrokken partijen zijn dan ook vrijgesteld van kennisgeving aan de 

betrokkenen. 

B.6. BEVEILIGING 

31. Persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische 

maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan 

gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 

verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en 

vertrouwelijkheid”). 

32. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de betrokken instellingen elk over een 

functionaris voor de gegevensbescherming en een veiligheidsplan beschikken. 

33. Zoals vermeld in randnummer 10 van de beraadslaging nr. 16/077 van 6 september 2016 van 

het voormalig Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, moeten de 

betrokken instanties elke gegevensuitwisseling van het begin tot het einde volledig kunnen 

reconstrueren aan de hand van eenvoudig exploiteerbare loggings die gebaseerd zijn op een 

duidelijke onderlinge taakverdeling.  Om deze "end-to-end" audit-trail te garanderen kan de 

regionale dienstenintegrator die in de uitwisseling tussenkomt ofwel het uniek 

berichtnummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ongewijzigd overnemen; 

ofwel het uniek berichtnummer van de KSZ omzetten naar een eigen uniek berichtnummer 

op voorwaarde dat de nodige maatregelen genomen worden om de volledige verdere 

afhandeling uniek te kunnen bepalen. De regionale dienstenintegrator dient de uitgevoerde 

omzettingen op bruikbare en opvraagbare wijze bij te houden zodat de link tussen het bericht 

van de KSZ en het bericht van de regionale dienstenintegrator steeds efficiënt kan aangetoond 

worden. 

34. Het Comité wijst erop dat artikel 35 AVG in bepaalde gevallen vereist dat de 

verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een beoordeling uitvoert van het effect 

van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Het 

Comité verwijst hieromtrent naar de ‘Richtsnoeren voor 

gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking "waarschijnlijk 

een hoog risico inhoudt" in de zin van Verordening 2016/679’ van de Groep 

Gegevensbescherming Artikel 29 en de aanbeveling uit eigen beweging nr. 01/2018 van 28 

februari 2018 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met 

betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging . 

35. Indien uit deze beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden 

getroffen, dienen de betrokken partijen op eigen initiatief een aanvraag tot wijziging van 

onderhavige beraadslaging in. De mededeling van persoonsgegevens mag in voorkomend 

geval niet plaatsvinden totdat de vereiste toelating van het Comité is bekomen. Indien uit de 
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gegevensbeschermingseffectbeoordeling zou blijken dat er een hoog residuair risico is, dient 

de aanvrager de beoogde gegevensverwerking voor te leggen aan de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomst art. 36.1 AVG. 

 

 

 

Om deze redenen besluit 

 

de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens inzake fiscale schulden door de FOD Financiën aan het 

departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse overheid), voor het uitvoeren van het 

toezicht op de zorgvoorzieningen en het verschaffen van feedback aan de Vlaamse instanties 

binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (de afdelingen Zorginspectie van 

het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de agentschappen Zorg en Gezondheid, 

Personen met een Handicap, Opgroeien Regie en Opgroeien) toegestaan is, mits wordt voldaan aan 

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

maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en 

informatieveiligheid. 

 

Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat de verwerkingsverantwoordelijken gehouden zijn 

om in voorkomend geval een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Als uit die 

beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de rechten en 

vrijheden van de betrokkenen te vrijwaren, dan zijn de partijen ertoe gehouden om de gewijzigde 

modaliteiten van de gegevensverwerking ter beraadslaging aan het Informatieveiligheidscomité 

voor te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

B. PRENEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de FOD 

Beleid en Ondersteuning, op volgend adres: Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. 


