INFORMATIEVEILIGHEIDSCOMITÉ
KAMER FEDERALE OVERHEID

ACTIVITEITENVERSLAG 2019
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 2019 zijn er zes vergaderingen van de kamer federale overheid
van het informatieveiligheidscomité geweest en twee 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. Verder werden er drie dossiers via schriftelijke procedure
behandeld.
In 2019 heeft de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité 148 aanvragen
behandeld: 19 aanvragen met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door of aan
federale overheidsinstellingen (6 in verenigde kamers), één vraag tot aanbeveling en 128
aanvragen tot aansluiting bij een algemene beraadslaging van het voormalig sectoraal comité
voor de federale overheid.
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 2019 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
De kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité heeft in gunstige zin
beraadslaagd over de toegang door verschillende instanties tot persoonsgegevens van de FOD
Financiën, meer bepaald de Algemene Directie Statistiek in het licht van de uitvoering van zijn
wettelijke opdrachten betreffende de statistiek (beraadslaging nr. 19/001 van 15 januari 2019,
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gewijzigd op 2 april 2019), de FOD Sociale Zekerheid in het kader van een onderzoek over
pensioenuitkeringen met het oog op internationale rapportering (beraadslaging 19/009 van 5
maart 2019) en in het kader van de verfijning van het microsimulatiemodel Mimosis
(beraadslaging nr. 19/037 van 5 november 2019) , het Centrum voor Sociologisch Onderzoek
van de KU Leuven in het kader van een onderzoek over het beschikbaar netto-inkomen op
gezinsniveau (beraadslaging nr. 19/015 van 2 april 2019) en een onderzoek over de
ontwikkeling van indicatoren om de levensstandaard in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
kaart te brengen (beraadslaging nr. 19/025 van 3 september 2019), en tot slot steden en
gemeenten met het oog op de uitvoering van hun wettelijke opdrachten (beraadslaging nr.
19/029 van 3 september 2019).
De kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité heeft zich ook uitgesproken
over de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Mobiliteit, meer bepaald aan het
Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren in het kader van de inning van de
verwijderingsbijdrage (beraadslaging nr. 19/003 van 15 januari 2019), aan de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel Economie en Werkgelegenheid in het kader van de maatregelen voor
de vermindering van luchtvervuiling (beraadslaging nr. 19/005 van 5 maart 2019), aan de stad
Gent en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in het kader van de lage
emissiezone in de stad Gent (beraadslaging nr. 19/017 van 5 maart 2019) en aan de Koninklijke
Belgische Touring Club in het kader van de pechverhelping (beraadslaging nr. 19/027 van 3
september 2019).
De informatieveiligheidscomité heeft verder in verenigde kamers toelating verleend aan de
mededeling van persoonsgegevens door de FOD Justitie aan de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening in het kader van de behandeling van de werkloosheidsdossiers van
gedetineerden (beraadslaging nr. 18/152 van 6 november 2018, gewijzigd op 5 november
2019), door de FOD Mobiliteit aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der
Zelfstandigen in het kader van de identificatie van overtreders op de reglementering van het
sociaal statuut der zelfstandigen (beraadslaging nr. 19/007 van 5 maart 2019), door de FOD
Buitenlandse Zaken aan de Kruispuntbank van de sociale zekerheid in het kader van het
datawarehouse Arbeidsmarkt en sociale bescherming (beraadslaging nr. 19/039 van 5
november 2019), door de Kruispuntbank van sociale zekerheid aan de planningscommissie
medisch aanbod voor het beschrijven, evalueren en voorspellen van de behoefte en het aanbod
aan gezondheidszorg (beraadslaging nr. 17/082 van 7 november 2017, gewijzigd op 3
december 2019) en door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de FOD Financiën in het
kader van de aangifte van verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers
(beraadslaging nr. 19/128 van 5 juli 2019) en aan de FOD Beleid en Ondersteuning met het
oog op de realisatie van zijn opdrachten met betrekking tot het beheer van de gegevensbank
van het federaal overheidspersoneel, het verrichten van de begrotingsmonitoring en het
opmaken van de sociale balans (beraadslaging nr. 14/100 van 4 november 2014, gewijzigd op
3 december 2019). De verenigde kamers hebben tot slot de toelating verleend voor de
verwerking van persoonsgegevens in kader van de creatie van de gegevensbank “opbouw
aanvullende pensioenen” en de mededeling van gegevens door Sigedis aan diverse instanties
(beraadslaging nr. 13/010 van 5 februari 2013, gewijzigd op 2 april 2013, 5 juli 2016 en 5 maart
2019).
Op verzoek van het Beheerscomité van het Directoraat-Generaal PersoPoint van de FOD
Beleid en Ondersteuning heeft de kamer federale overheid een aanbeveling betreffende de
relatie tussen het DG PersoPoint van de FOD Beleid en Ondersteuning enerzijds en de
instellingen die gebruik maken van haar diensten anderzijds geformuleerd. Op basis van de
feitelijke situatie tussen de partijen en in toepassing van de richtlijnen van de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit en de Groep Gegevensbescherming Artikel 29 dienen de
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instellingen die gebruik maken van de diensten van het DG PersoPoint
verwerkingsverantwoordelijken en DG PersoPoint als verwerker te worden beschouwd.

als

Verdere inlichtingen
Het voorliggende verslag behelst een beknopt overzicht van de activiteiten van de kamer
federale overheid van het informatieveiligheidscomité in 2019, 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://dt.bosa.be/nl/ivc/beraadslagingen_kamer_federale_overheid_verenigde_kamers_ivc .
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