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Informatieveiligheidscomité 

kamer federale overheid 
 

 

 

FO/19/008 

 

 

BERAADSLAGING NR. 19/009 VAN 5 MAART 2019 MET BETREKKING TOT DE 

UITBREIDING VAN VARIABELEN WAARVAN DE MEDEDELING WERD 

GEMACHTIGD IN DE BERAADSLAGING VAN HET SECTORAAL COMITÉ VOOR 

DE FEDERALE OVERHEID NR. 05/2018 VAN 11 JANUARI 2018 

 

 

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

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1; 

 

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

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de beraadslaging nr. 05/2018 van 11 januari 2018 van het Sectoraal comité voor de 

Federale Overheid betreffende de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid om mededeling te 

krijgen van belastinggegevens uit het “IPCAL databestand” van de FOD Financiën in het kader 

van een onderzoek naar de pensioenuitkeringen met het oog op internationale rapportering; 

 

Gelet op de aanvraag ontvangen op 31 januari 2019; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de voorzitster. 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Bij beraadslaging nr. 05/2018 van 11 januari 2018 van het Sectoraal comité van de Federale 

Overheid werd een machtiging verleend voor de mededeling van belastinggegevens uit het 

“IPCAL databestand” van de FOD Financiën met het oog op een onderzoek naar de 

pensioenuitkeringen met het oog op internationale uitkeringen. 

 

2. Voormelde beraadslaging heeft betrekking op het onderzoek van het Centrum voor 

Sociologisch Onderzoek (CeSO), in opdracht van de FOD Sociale Zekerheid, naar de 

dekkingsgraad en gemiddelde uitkeringen van wettelijke en private pensioenuitkeringen bij 

de huidige gepensioneerden. De beoogde persoonsgegevens, meer bepaald 

belastinggegevens uit het “IPCAL databestand” van de FOD Financiën, worden aangeleverd 

door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in gecodeerde vorm, na koppeling met 
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gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming enerzijds en met 

gegevens afkomstig van de databank DB2P (gegevens over de opbouw van de 

tweedepijlerpensioenen) beheerd door Sigedis vzw. De toegang tot de twee laatstgenoemde 

bronnen maakte het voorwerp uit van beraadslaging nr. 17/080 van 3 oktober 2017 van het 

Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid1, daar het gaat om bronnen 

binnen het netwerk van de Sociale Zekerheid. 

 

3. In beraadslaging nr. 05/2018 van 11 januari 2018 van het Sectoraal comité van de Federale 

Overheid wordt de mededeling van bepaalde belastinggegevens uit het “IPCAL databestand” 

met betrekking tot het inkomstenjaar 2014 gemachtigd (“gekend op 31/12/2014”). 

 

4. De verantwoordelijke voor het onderzoek wenst het beschreven onderzoek uit te breiden met 

dezelfde categorieën van belastinggegevens uit het “IPCAL databestand” voor het 

inkomstenjaar 2015 (“gekend op 31/12/2015”). 

 

II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

5. Artikel 111, eerste lid, van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit bepaalt dat, zonder afbreuk te doen aan de 

controlebevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de machtigingen die werden 

verleend door de sectorale comités van de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer vóór de inwerkingtreding van deze wet hun rechtsgeldigheid 

behouden. 

6. Krachtens artikel 35/1 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 

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 de verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging verzoekt en de 

andere verwerkingsverantwoordelijken daarvan in kennis heeft gesteld. 

7. Het Comité stelt vast dat er geen voorafgaandelijk akkoord met betrekking tot de mededeling 

van bijkomende gegevens werd gesloten. Het Comité wijst er alleszins op dat artikel 20 van 

de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVP”) pas in werking treedt op 1 april 

2019. Er kan bijgevolg nog niet voldaan worden aan de voorwaarde zoals voorzien in 

voormeld artikel 35/1 van de wet van 15 augustus 2012. 

                                                           
1 In de tekst van de beraadslaging nr. 05/2018 van 11 januari 2018 van het Sectoraal comité van de Federale 
Overheid werd foutief verwezen naar beraadslaging nr.  17/094 van 7 november 2017 van het Sectoraal comité van 
de sociale zekerheid en van de gezondheid. 
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8. De beoogde mededeling van gegevens door de FOD Financiën vereist bijgevolg een 

beraadslaging. Het Comité is bevoegd en spreekt zich uit over de in de voorgelegde 

overeenkomst beschreven mededeling van persoonsgegevens. 

B. TEN GRONDE 

9. De aanvrager werd bij beraadslaging nr. 05/2018 van 11 januari 2018 van het Sectoraal 

comité van de Federale Overheid reeds gemachtigd om in het kader van het beschreven 

onderzoek belastinggegevens uit het “IPCAL databestand” van de FOD Financiën te 

ontvangen. 

10. Uit de totale populatie werden twee steekproeven getrokken: een steekproef van 200.000 

referentiepersonen van private huishoudens (ook hun respectieve gezinsleden, gekend op 31 

december 2014, zouden worden geïdentificeerd) en een evenredige steekproef van personen 

van collectieve huishoudens. Voor deze populatie werden de IPCAL-gegevens gevraagd 

voor het inkomstenjaar 2014. 

11. Het doeleinde en de modaliteiten van het onderzoek blijven onveranderd. De aanvrager wenst 

thans voor dezelfde populatie dezelfde categorieën van gegevens als beschreven in 

voormelde beraadslaging te ontvangen, doch met betrekking tot een bijkomende jaar, meer 

bepaald de gegevens met betrekking tot inkomstenjaar 2015, en om zo het onderzoek uit te 

breiden. 

12. Het Comité heeft geen bezwaar tegen de mededeling van de bijkomende gegevens. 

13. Het Comité wijst er wel op dat de aanvrager gehouden is om de bepalingen van 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 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ‘AVG’) en de 

wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘WVG’) na te leven. 

14. Zo dienen de aanvrager en de FOD Financiën in uitvoering van artikel 35 AVG en artikel 23 

van WVG 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 voormelde partijen 

ertoe gehouden de gewijzigde modaliteiten van de gegevensverwerking ter beraadslaging aan 

het Comité voor te leggen. 

15. De aanvrager en de FOD Financiën zijn verder gehouden om in uitvoering van artikel 30 

AVG een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden. 

16. De aanvrager en de FOD Financiën dienen in uitvoering van artikel 37 AVG een functionaris 

voor gegevensbescherming aan te duiden. Het Comité neemt akte van het feit dat dit voor 

beide instellingen reeds het geval is. 
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Om deze redenen, besluit 

 

het Informatieveiligheidscomité, kamer federale overheid: 

  

De mededeling van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze beraadslaging is toegestaan mits 

wordt voldaan aan de in deze beraadslaging vastgestelde maatregelen ter waarborging van de 

gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale 

gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

Dit houdt in dat het toegelaten is dat de FOD Financiën de bij beraadslaging FO nr. 05/2018 van 

11 januari 2018 van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid beschreven categorieën van 

gegevens met betrekking tot het inkomstenjaar 2015 meedeelt aan het Centrum voor Sociologisch 

Onderzoek (CeSO). 

 

Het Comité wijst er op 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 Comité voor te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille Salmon 

Voorzitster 

 

 

 

 

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

BOSA – Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel (tel. 32-2-740 80 64). 

 

 


