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BERAADSLAGING NR. 21/009 VAN 1 JUNI 2021 BETREFFENDE DE VOORWAARDEN 

ONDER DEWELKE KANDIDATEN KUNNEN TOETREDEN TOT ALGEMENE 

BERAADSLAGINGEN VAN HET VOORMALIG SECTORAAL COMITE VOOR DE 

FEDERALE OVERHEID EN ALGEMENE BERAADSLAGINGEN VAN DE KAMER 

FEDERALE OVERHEID VAN HET INFORMATIEVEILIGHEIDSCOMIE 

 

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 het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

 

Gelet op het verslag van de heer B. PRENEEL. 

 

 

_________________________________ 

 

 

1. Het voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid heeft in het verleden 

verschillende algemene beraadslagingen goedgekeurd. Het Sectoraal comité voor de 

Federale Overheid werd opgericht in de schoot van de voormalige Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het Sectoraal comité voor de Federale 

Overheid werd opgeheven door artikel 280 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. Overeenkomstig artikel 111 van de wet van 3 december 2017 met 

betrekking tot de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit behouden de 

beraadslagingen van de voormalige sectorale comités evenwel hun rechtsgeldigheid. 

Overeenkomstig artikel 111, tweede lid, van voormelde wet van 3 december 2017 kunnen 

begunstigden toetreden tot de algemene beraadslagingen van de voormalige sectorale 

comités mits diegene die om toetreding verzoekt een geschreven en ondertekende 

verbintenisverklaring bezorgt aan het orgaan dat door de wetgever wordt opgericht om 
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beraadslagingen te verlenen met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens of het 

gebruik van het Rijksregisternummer, i.e. het Informatieveiligheidscomité opgericht bij wet 

van 5 september 20181, waarin hij bevestigt zich aan te sluiten bij de voorwaarden van de 

desbetreffende beraadslaging en dit onverminderd de controlebevoegdheden die de 

Gegevensbeschermingsautoriteit kan uitoefenen. 

2. De algemene beraadslagingen van het voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid 

worden gepubliceerd op de website van de kamer federale overheid van het 

Informatieveiligheidscomité, samen met de door de kandidaat-toetreder in te vullen en te 

ondertekenen aanvraagdocumenten.2 

3. Overeenkomstig de voorwaarden van de algemene beraadslagingen van het voormalig 

Sectoraal comité voor de Federale Overheid dient diegene die de toetreding, vraagt eveneens 

een ingevulde en ondertekende evaluatievragenlijst betreffende de kandidaat-

veiligheidsconsulent en conformiteitsverklaring betreffende het 

informatieveiligheidssysteem aan de toetredingsaanvraag toe te voegen.  

4. Sinds de inwerkintreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)3 

dienen de kandidaat-begunstigden van de betreffende algemene beraadslagingen evenwel te 

beschikken over een functionaris voor gegevensbescherming en dit conform de voorwaarden 

van art. 37 e.v. AVG. Bovendien vereist de verwerking van persoonsgegevens in bepaalde 

gevallen de uitvoering van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling conform de 

bepalingen van art. 35 e.v. AVG. 

5. Gelet op het feit dat een eenzijdige beoordeling door het Informatieveiligheidscomité op 

grond van verklaringen van de aanvrager geen of onvoldoende garanties biedt en rekening 

houdend met de categorieën van persoonsgegevens, de context en de aard van de verwerking, 

acht het Informatieveiligheidscomité het noodzakelijk dat de partijen die wensen toe te treden 

tot een algemene beraadslaging van het voormalig Sectoraal comité voor de Federale 

Overheid of een algemene beraadslaging van de kamer federale overheid van het 

Informatieveiligheidscomité, voortaan zelf een gegevensbeschermingseffectbeoordeling in 

de zin van artikel 35 AVG uitvoeren en het resultaat ervan in voormelde verbintenis 

vermelden, in plaats van de conformiteitsverklaring en de evaluatievragenlijst. Indien uit de 

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. 

  

 
1 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. 
2 https://dt.bosa.be/nl/ivc/algemene_machtigingen_federale_overheid en 

https://dt.bosa.be/fr/csi/autorisations_generales_pour_lautorite_federale. 
3 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. 

https://dt.bosa.be/nl/ivc/algemene_machtigingen_federale_overheid
https://dt.bosa.be/fr/csi/autorisations_generales_pour_lautorite_federale
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Om deze redenen besluit 

 

de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité 

 

dat diegene die vanaf de datum van deze beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité wil 

toetreden tot een algemene beraadslaging van het voormalig Sectoraal comité voor de Federale 

Overheid of van het Informatieveiligheidscomité, een gegevensbeschermingseffectbeoordeling in 

de zin van artikel 35 AVG dienen uit te voeren en het resultaat in de geschreven en ondertekende 

verbintenis waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van de algemene beraadslaging in 

kwestie, dienen te vermelden in plaats van de conformiteitsverklaring en de evaluatievragenlijst. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


