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INFORMATIEVEILIGHEIDSCOMITÉ 

KAMER FEDERALE OVERHEID 

 

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2021 

 

Algemeen 

 

Het informatieveiligheidscomité is opgericht bij de wet van 5 september 2018, die in zijn artikel 

98 verduidelijkt dat het mandaat van de externe leden van het sectoraal comité van het 

Rijksregister gehandhaafd wordt tot de datum van de benoeming van de leden van de kamer 

federale overheid van het informatieveiligheidscomité. De wet van 3 december 2017, waarbij 

eerder de Gegevensbeschermingsautoriteit werd opgericht, stelt daarenboven in zijn artikel 114 

dat het sectoraal comité van het Rijksregister tot die datum de taken van de sectorale comités 

van het Rijksregister en voor de federale overheid die verenigbaar zijn met de Verordening 

2016/679 uitoefent. Dat betekent dat de kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité, weliswaar voorlopig bemand door de externe leden van het 

voormalige sectoraal comité van het Rijksregister, zijn activiteiten heeft kunnen starten in het 

vierde kwartaal van 2018. 

In 2021 zijn er acht vergaderingen van de kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité geweest en zeven keer heeft hij ook samen met de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid, die in afwachting van de benoeming bemand is door de externe leden 

van het voormalig sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid, in verenigde 

kamers vergaderd.  

In 2021 heeft de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité 113 aanvragen 

behandeld: 31 aanvragen met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door of aan 

federale overheidsinstellingen (waarvan 16 in verenigde kamers) en 82 aanvragen tot 

aansluiting bij een algemene beraadslaging van het voormalig sectoraal comité voor de federale 

overheid of van het informatieveiligheidscomité. 

Het weze herhaald dat de wetgever de bevoegdheid voor het verlenen van de toelating voor de 

toegang tot de gegevens van het Rijksregister en de behandeling van de aansluitingen bij een 

algemene beraadslaging van het voormalig sectoraal comité van het rijksregister, eind 2018 

heeft overgedragen aan de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken. 

Voor zover ze volledig zijn, worden aanvragen in principe behandeld tijdens de eerstvolgende 

vergadering of ten laatste tijdens de daaropvolgende vergadering. In 2021 werden alle (als 

volledig beschouwde) aanvragen die bij de kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité werden ingediend tijdig behandeld. 

 

De mededeling van persoonsgegevens door federale overheidsinstellingen of door 

instellingen van sociale zekerheid aan federale overheidsinstellingen 

 

Het informatieveiligheidscomité, zowel de kamer federale overheid als de verenigde kamers, 

behandelde verschillende aanvragen tot wijziging van eerdere beraadslagingen, meer bepaald 

van beraadslaging nr. 20/082 van 7 april 2020 (betreffende de mededeling van 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan 
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het centrum voor sociaal beleid en het federaal migratiecentrum met het oog op het analyseren 

van de verblijfsdynamiek van gedetacheerde personen in België), van beraadslaging nr. 16/008 

van 2 februari 2016 (betreffende de oprichting van de “buffer”-gegevensbank bij de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de automatische toekenning van aanvullende 

rechten of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande), van beraadslaging nr. 20/041 van 

6 oktober 2020 (betreffende de mededeling van gegevens betreffende fiscale schulden van 

zorgvoorzieningen door de FOD Financiën aan het departement Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin en de andere Vlaamse instanties binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin), van beraadslaging nr. 17/082 van 7 november 2017 (betreffende de mededeling van 

gepseudominiseerde persoonsgegevens over de erkende beroepsbeoefenaars in de 

gezondheidszorg door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Planningscommissie 

medisch aanbod voor het beschrijven, evalueren en voorspellen van de behoefte en het aanbod 

aan gezondheidszorg), beraadslaging nr. 20/026 van 3 maart 2020 (betreffende de mededeling 

van persoonsgegevens door diverse federale overheidsinstellingen en instellingen van sociale 

zekerheid aan de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in het kader van het 

kadaster van mandaathouders), beraadslaging nr. 20/060 van 3 maart 2020 (betreffende de 

mededeling van persoonsgegevens aan de organisatie belast met de uitvoering van het stelsel 

van de aanvullende pensioenen voor de contractuele personeelsleden van het federaal openbaar 

ambt, het gerecht en de politiediensten, ingericht door de FOD Beleid en Ondersteuning), van 

beraadslaging nr. 17/009 van 7 februari 2017 (betreffende de elektronische mededeling van 

persoonsgegevens door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, de Rijksdienst voor 

arbeidsvoorzieningen en bepaalde fondsen voor bestaanszekerheid die lid zijn van de 

vereniging van sectorale instellingen aan de FOD Financiën in het kader van een procedure 

van vereenvoudigd derdenbeslag (e-deduction)), van beraadslaging nr. 20/059 van 1 december 

2020 (betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Mobiliteit aan de sociaal 

inspecteurs en controleurs van “l’Agence pour une vie de qualité” (AVIQ) in het kader van hun 

decretale opdrachten inzake sociale controles), van beraadslaging nr. 20/013 van 15 mei 2020 

(betreffende het hergebruik van gepseudonimiseerde persoonsgegevens afkomstig van de FOD 

Financiën door het Federaal Planbureau met het oog op de evaluatie van de impact van de 

COVID-19 maatregelen), van beraadslaging nr. 20/043 van 6 oktober 2020 (betreffende de 

verwerking van gespeudonomiseerde persoonsgegevens afkomstig van de FOD Financiën doro 

de FOD Sociale Zekerheid voor de ontwikkeling van het microsimulatiemodel Belmod), van 

beraadslaging nr. 20/126 van 31 juli 2020 (betreffende de raadpleging van diverse 

persoonsgegevensbanken door diverse sociale inspectiediensten door middel van de toepassing 

My Digital Inspection Assistant (MyDIA)). 

 

De kamer federale overheid heeft een uitbreiding goedgekeurd van de beraadslaging nr. 

18/2015 van het voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid betreffende het 

verlenen van een algemene machtiging aan de steden en gemeenten, de autonome 

gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap om via elektronische 

weg bepaalde persoonsgegevens te ontvangen van de Directie Inschrijving van Voertuigen van 

de FOD Mobiliteit voor de identificatie en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke 

reglementen of verordeningen (beraadslaging nr. 21/005 van 4 mei 2021). Wat de toetreding 

tot algemene beraadslagingen betreft, heeft de kamer federale overheid de voorwaarden onder 

dewelke kandidaten kunnen toetreden, nader gespecificeerd (beraadslaging nr. 21/009 van 1 

juni 2021). De kamer federale overheid heeft het gebruik van het rijksregisternummer in het 

kader van de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Mobiliteit aan de gementen en 

de private concessionarissen (beraadslaging nr. 21/021 van 6 juli 2021). 
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Het informatieveiligheidscomité, zowel de kamer federale overheid als de verenigde kamers, 

heeft verder in gunstige zin beraadslaagd over de toegang door verschillende instanties tot 

persoonsgegevens van de FOD Financiën, meer bepaald het Vlaams Woningfonds, als 

opvolger van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, en 

socialehuisvestingmaatschappijen met het oog op het verstrekken van bijzondere sociale 

leningen (beraadslaging nr. 21/003 van 6 april 2021), de Vlaamse maatschappij voor sociaal 

wonen in het kader van de wettelijke inhoudingsplicht (beraadslaging nr. 21/011 van 1 juni 

2021), de Rijksdienst voor sociale zekerheid met het oog op de controle van de voorwaarden 

onder dewelke een doelgroepvermindering aan bepaalde categorieën van werkgevers 

behorende tot de hotelsector werd verleend in het kader van de maatregelen tijdens de 

coronavirus covid-19 epidemie (beraadslaging nr. 21/017 van 6 juli 2021) en Irisicare voor het 

evalueren van mogelijke criteria voor de toekenning van toeslagen op de kinderbijslag 

(beraadslaging nr. 21/025 van 7 december 2021). De kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité heeft de mededeling door de FOD Financiën aan landmeters-

experten en hun opdrachtgevers afgewezen (beraadslaging nr. 21/001 van 2 maart 2021). 

De verenigde kamers hebben zich verder uitgesproken over de mededeling van 

persoonsgegevens betreffende de detentietoestand door de FOD Justitie aan verschillende 

instellingen van sociale zekerheid via “Sidis suite” (beraadslaging nr. 21/058 van 2 maart 

2021), de mededeling van geanonimiseerde gegevens door de FOD Beleid en Ondersteuning 

aan de Vereniging van Sectorale Instellingen betreffende het gebruik van de eBox door de 

aangesloten sociaal verzekerden (beraadslaging nr. 21/013 van 6 juli 2021), de toegang tot de 

kruispuntbankregisters door de FOD Justitie in het kader van het geïnformatiseerd systeem 

voor detentiebeheer Sidis (beraadslaging nr. 21/116 van 6 juli 2021), de mededeling van 

persoonsgegevens door de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken aan 

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, 

de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der 

zelfstandigen in het kader van hun wettelijke opdrachten inzake sociale inspectie 

(beraadslaging nr. 21/019 van 6 juli 2021), de mededeling van persoonsgegevens door de 

Kruispuntbank van de ondernemingen aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor 

opname in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (beraadslaging nr. 21/015 

van 6 juli 2021), de mededeling van persoonsgegevens door het Nationaal Intermutualistisch 

College en de ziekenfondsen aan de FOD Financiën voor het verkrijgen van een bevestiging 

van de status van onderwerping aan de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 

(beraadslaging nr. 21/202 van 9 november 2021), mededeling van persoonsgegevens door de 

FOD Volksgezondheid aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in het 

kader van de toepassing van de regelgeving betreffende de accreditering van tandartsen 

(beraadslaging nr. 21/027 van 7 december 2021), de mededeling van persoonsgegevens door 

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de FOD Financiën met het oog op de onderwerping 

van de niet-inwoners van het Rijk die in België werken aan de belasting van de niet-inwoners 

(beraadslaging nr. 21/200 van 7 december 2021). 

 

Verdere inlichtingen 

Het voorliggende verslag behelst een beknopt overzicht van de activiteiten van de kamer 

federale overheid van het informatieveiligheidscomité in 2021, met de vermelding van enkele 

specifieke inhoudelijke thema’s die behandeld werden en in voorkomend geval met de 

verwijzing naar de beraadslagingen waarin dat gebeurde. Voor de integrale beraadslagingen 

kan u terecht op https://bosa.belgium.be/nl/themas/digitale-overheid/samenwerking-en-

kennisdeling/informatieveiligheids-comite-ivc . 
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