Informatieveiligheidscomité
Verenigde kamers
(Sociale zekerheid en gezondheid/Federale overheid)

FO/18/255

BERAADSLAGING NR. 18/151 VAN 4 DECEMBER 2018 MET BETREKKING TOT DE
AANVRAAG VAN FAMIFED EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN OM TOEGANG TE
KRIJGEN TOT DE GEGEVENS VAN DE FOD FINANCIËN IN HET KADER VAN DE
VOORBEREIDING
VAN
DE
TOEKENNING
VAN
SOCIALE
KINDERBIJSLAGTOESLAGEN IN 2019

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale
dienstenintegrator, meer bepaald artikel 35/1;
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 artikelen 95, 97 en 98;
Gelet op het protocol gesloten tussen de FOD Financiën en FAMIFED en de aanvraag van de FOD
Financiën;
Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;
Gelet op het verslag van de voorzitters.

I.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Het federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED) en de kinderbijslagfondsen
kregen volgens de beraadslagingen FO nr. 16/2015 van 28 mei 2015 en 18/2017 van 29 juni
2017 van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid de machtiging om via
elektronische weg en door toedoen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gegevens
bij de FOD Financiën op te vragen om na te gaan of de door de geldende wetgeving bepaalde
inkomensvoorwaarden voor het verkrijgen van een sociale kinderbijslagtoeslag of een
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eenoudertoeslag vervuld zijn in hoofde van de betrokken rechthebbende en/of
bijslagtrekkende en/of de echtgenoot of de persoon met wie hij of zij een gezin vormt in de
betekenis van de algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939 (hierna AKBW).
2.

Naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming is de bevoegdheid voor de kinderbijslagen
overgedragen naar de gefedereerde entiteiten (gemeenschappen/gewesten). Vanaf 1 januari
2019 zullen de Vlaamse gemeenschap en het Waalse gewest het beheer en de betaling van
de kinderbijslag voor kinderen gedomicilieerd in hun grondgebied voor hun rekening nemen.

3.

FAMIFED blijf de bevoegde federale speler tot de daadwerkelijke overdracht van de
bevoegdheid voor de kinderbijslag aan de Vlaamse gemeenschap vanaf 1 januari 2019
ingevolge het decreet van de Vlaamse regering van 27 april 2018 dat de bijslagen regelt in
het kader van het gezinsbeleid en aan het Waalse gewest op 1 januari 2019 krachtens het
decreet van de Waalse regering van 8 februari 2018 met betrekking tot het beheer en de
betaling van de gezinsbijslagen.

4.

FAMIFED vraagt in eigen naam, als federaal kinderbijslagfonds en als beheerder van het
primaire net voor de kinderbijslag, alsook namens de kinderbijslagfondsen van zijn
secundaire net,1 de machtiging om in het kader van de toekenning van een sociale
kinderbijslagtoeslag in 2019 via elektronische weg bij de FOD Financiën de
inkomensgegevens 2016 op te vragen die betrekking hebben op de gezinnen van de Vlaamse
gemeenschap en het Waalse gewest.

5.

Momenteel worden de sociale kinderbijslagtoeslagen en eenoudertoeslagen bedoeld die op
basis van de AKBW worden toegekend tot in 2019. Het gaat om toeslagen die kunnen worden
toegekend aan de gezinnen zoals bedoeld in artikel 41 van de AKBW, namelijk
eenoudergezinnen, alsook sociale verzekerden zoals bedoeld in artikel 42bis van de AKBW,
de begunstigden van een pensioen zoals bedoeld in artikel 57 van de AKBW, de sinds meer
dan zes maanden uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, de voormalige langdurig
werklozen en de voormalige langdurig zieken-invaliden die toeslagen genoten en die het
werk hervatten (gelijkgestelde situatie), de voormalige zelfstandigen die genieten van een
verzekering in geval van een faillissement, alsook de begunstigden van de gewaarborgde
gezinsbijslag die het werk hervatten. Het gaat momenteel ook om de toeslagen die worden
toegekend aan werknemers of zelfstandigen zoals bedoeld in artikel 56 §2 van de AKBW,
namelijk langdurig zieken/arbeidsongeschikten, invaliden, gehandicapten en werkneemsters
tijdens de periode van zwangerschapsbescherming.

6.

In de toekomstige kinderbijslagstelsels van de Vlaamse gemeenschap (artikel 18 van het
decreet van de Vlaamse regering van 27 april 2018) en het Waalse gewest (artikel 13 van het
decreet van de Waalse regering) komen alle gezinnen in aanmerking voor een sociale
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Meer bepaald de Caisse Interprofessionnelle de Compensation pour Allocations Familiales a.s.b.l .; Group S –
Kinderbijslagfonds voor loontrekkenden – vzw; Mensura Kinderbijslag vzw; Attentia kinderbijslag vzw; Acerta
Kinderbijslagfonds; Kinderbijslagfonds Securex; Caisse d'allocations familiales UCM of Caisse wallonne d'allocations
familiales; Xerius Kinderbijslagfonds vzw; Familienzulagenkasse Ostbelgien – Caisse d'allocations familiales de l'Est
de la Belgique; Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin vzw; Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels
(DIBISS).
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kinderbijslagtoeslag, afhankelijk van de inkomensvoorwaarden en los van het sociaalprofessionele statuut van de ouders en hun gezinssituatie (al dan niet eenoudergezin).
7.

Om de sociale kinderbijslagtoeslag meteen vanaf 1 januari 2019 te kunnen toekennen op
basis van een automatische zoekopdracht, moeten de kinderbijslagfondsen tussen oktober en
december een voorafgaand onderzoek doen volgens de richtlijnen en de planning vermeld in
het bij de aanvraag bijgevoegde document van FAMIFED 'CO 1419 van 29 mei 2018 –
Voorbereiding toekenning sociale toeslagen in de Vlaamse gemeenschap en het Waalse
gewest'.

8.

De aanvragers zullen aan de hand van de bij de FOD Financiën opgevraagde gegevens de
volgende verwerkingen verrichten:
- de federale kinderbijslagfondsen zullen nagaan of de rechthebbende/bijslagtrekkende die
onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap of het Waalse gewest valt, aan de
wettelijke inkomensvoorwaarden voldoet om de sociale toeslag te genieten, en ze zullen de
kinderbijslagtoeslag valideren die vanaf 1 januari 2019 kan worden toegekend;
- het resultaat van die onderzoeken zal worden toegevoegd aan het kinderbijslagdossier van
de bijslagtrekkende. Alle gegevens uit die dossiers zullen door de federale
kinderbijslagfondsen worden gemigreerd naar hun opvolgers van de Vlaamse gemeenschap
en het Waalse gewest, d.w.z. de gewestelijke kinderbijslagfondsen, afhankelijk van de datum
van vankrachtwording van hun respectieve decreet.
- op basis van de gemigreerde resultaten van de verrichte raadplegingen zullen de Vlaamse
en Waalse gewestelijke kinderbijslagfondsen overgaan tot de betalingen van de sociale
kinderbijslagtoeslagen afhankelijk van hun respectieve decreet.

9.

Volgens het protocol zal de mededeling van persoonsgegevens aan FAMIFED in
voorbereiding van de rechtstreekse en automatische toekenning van de sociale
kinderbijslagtoeslagen vanaf 1 januari 2019 in de Vlaamse gemeenschap en het Waalse
gewest uitsluitend plaatsvinden in november en december 2018.

10.

De aanvraag heeft betrekking op de overdracht van de hieronder vermelde gegevens van de
FOD Financiën aan FAMIFED en de kinderbijslagfondsen voor de gezinnen die in het kader
van de rechtstreekse en automatische vaststelling van het recht op de sociale
kinderbijslagtoeslag en de eenoudertoeslag in 2019 onder de bevoegdheid vallen van de
Vlaamse gemeenschap en het Waalse gewest:
ICPAL-code
A/B 9620
A/B 9621
A/B 9622
A/B 9623
A/B 7300
A/B 2580
A/B 9624

Type gegevens
Globaal belastbaar beroepsinkomen (werknemers)
Globaal belastbare werkloosheidsuitkeringen (werknemers)
Ziekte of volledige arbeidsongeschiktheid (werknemers)
Globaal belastbaar aanvullend vervangingsinkomen werkloosheid met
bedrijfstoeslag (werknemers)
Forfaitaire beroepslasten (werknemers)
Andere beroepskosten (werknemers)
Globaal belastbaar inkomen als zelfstandige
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II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A.

ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITÉ

11.

In overeenstemming met artikel 35/1, §1, derde lid, van de wet van 15 augustus 2012 tot
oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator moet de mededeling van
persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid
aan socialezekerheidsinstellingen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, a), van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid het voorwerp zijn van een voorafgaande beraadslaging van de verenigde kamers
van het informatieveiligheidscomité voor zover de verwerkingsverantwoordelijken van de
instantie die de gegevens meedeelt, van de ontvangende instantie en van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid ingevolge 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 en op zijn minst een van
die verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging verzoekt en de andere
verwerkingsverantwoordelijken daarvan heeft ingelicht. In de voormelde gevallen wordt de
aanvraag automatisch samen door de verwerkingsverantwoordelijken in kwestie ingediend.

12.

Het comité neemt akte van het feit dat de FOD Financiën en FAMIFED een
'Omkaderingsprotocol voor gegevensverwerking tussen de Federale Overheidsdienst
Financiën en FAMIFED' hebben gesloten ingevolge artikel 20 van de
gegevensverwerkingswet.

13.

Het comité merkt op dat artikel 20 van de gegevensverwerkingswet pas op 1 april 2019 van
kracht zal worden. Aan de voorwaarde zoals voorzien in voormeld artikel 35/1 van de wet
van 15 augustus 2012 kan dus nog niet zijn voldaan. Bovendien maakt de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid geen deel uit van het protocol. De beoogde gegevensmededeling door
de FOD Financiën vereist dus een beraadslaging. Het comité is bijgevolg bevoegd en spreekt
zich uit over de mededeling van persoonsgegevens zoals beschreven in onderhavig protocol.

B.

TEN GRONDE

B.1 HET GESLOTEN PROTOCOL
14.

Het comité stelt vast dat het protocol gesloten tussen de FOD Financiën en FAMIFED
afspraken en informatie bevat aangaande de volgende aspecten:
- de identificatie van de partijen in het protocol, de verwerkingsverantwoordelijken en de
functionarissen voor gegevensbescherming;
- de beschrijving van de context;
- de rechtmatigheid van de verwerking;
- het doeleinde van de verdere verwerking en de verenigbaarheid met de initiële verwerking;
- de gegevenscategorieën, inclusief een motivering van de proportionaliteit;
- de bewaringstermijn van de gegevens;
- de manier waarop de gegevens worden meegedeeld;
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- de frequentie van de toegang tot de gegevens;
- de bestemmelingen en de overdracht aan derden;
- de plichten als onderaannemer;
- de veiligheidsmaatregelen;
- de rechten van de betrokkenen;
- de vertrouwelijkheid;
- de audit en de controle;
- de intellectuele eigendom;
- de sancties;
- de wijzigingen aangebracht aan het protocol;
- de technische bijstand;
- de geschillen;
- de verbreking van het protocol;
- de vankrachtwording en de duur van het protocol.
15.

Volledigheidshalve merkt het comité op dat de FOD Financiën en FAMIFED volgens artikel
20, §§ 2 en 3, van de gegevensbeschermingswet gehouden zijn tot publicatie van het protocol
op hun website, vergezeld van de respectieve adviezen van hun functionarissen voor
gegevensbescherming.

B.2. MOTIVERINGSPLICHT
16.

In overeenstemming met artikel 5, §2, van de AVG zijn de FOD Financiën en FAMIFED als
verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor de naleving van de principes van de
AVG en moeten ze die naleving kunnen aantonen.

17.

Het comité merkt op dat zowel de FOD Financiën als FAMIFED ingevolge artikel 30 van de
AVG op eigen verantwoordelijkheid en volgens de voorwaarden beschreven in voormeld
artikel een register moeten bijhouden van de verrichte verwerkingsactiviteiten.

B.3 BEPERKING VAN DE DOELEINDEN
18.

In overeenstemming met artikel 5, § 1, b), van de AVG moeten de persoonsgegevens worden
verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en
mogen ze vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden
verwerkt.

19.

Artikel 6, § 4, van de AVG bepaalt overigens dat wanneer de verwerking voor een ander doel
dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld niet berust op de toestemming van de
betrokkene of op een bepaling die in bijzondere gevallen in beperkingen van de rechten van
de betrokkene voorziet (artikel 23 van de AVG), bij de beoordeling van de verenigbaarheid
onder meer moet worden rekening gehouden met:
- het eventuele bestaan van een verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens
zijn verzameld en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking;
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- het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, in het bijzonder de redelijke
verwachtingen van de betrokkenen afhankelijk van hun verhouding tot de
verwerkingsverantwoordelijke aangaande het verdere gebruik van die gegevens;
- de aard van de persoonsgegevens;
- de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen;
- het bestaan van passende waarborgen in het kader van zowel de initiële verwerking als de
voorgenomen verdere verwerking.
20.

FAMIFED wil, via elektronische weg en door tussenkomst van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid, persoonsgegevens opvragen bij de FOD Financiën om na te gaan of de
door de geldende reglementering bepaalde inkomensvoorwaarden voor het verkrijgen vanaf
1 januari 2019 van een sociale kinderbijslagtoeslag of een eenoudertoeslag vervuld zijn in
hoofde van de betrokken rechthebbende en/of de echtgenoot of de persoon (personen) met
wie hij of zij een feitelijk gezin vormt en die onder de bevoegdheid valt van de Vlaamse
gemeenschap en het Waalse gewest, respectievelijk in de betekenis van het decreet van de
Vlaamse regering van 7 april 2018 houdende regeling van de bijslagen in het kader van het
gezinsbeleid (artikel 18) en het decreet van de Waalse regering van 8 februari 2018 met
betrekking tot het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen (artikel 13).

21.

De initiële gegevensverwerking vindt haar wettelijke grondslag in de geldende
belastingwetgeving, d.w.z. het Wetboek van de inkomstenbelasting. Meer bepaald worden
de gegevens over het inkomen verzameld om de bijdrage van de ingezetenen aan de regering
te bepalen en te innen afhankelijk van de noodzakelijke en geleverde openbare diensten. Wat
dat betreft, merkt het comité op dat artikel 328 van het Wetboek van de inkomstenbelasting
de administratieve diensten van de overheid verplicht om kennis te nemen van de recente
belastingsituatie van de personen die kredieten, leningen, premies, subsidies of elk ander
voordeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op het inkomensbedrag aanvragen.
Bovendien bevat de toelichting bij de belastingaangifte voor de personenbelasting die de
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit elk jaar aan de belastingplichtige
stuurt, een informatieclausule. Die clausule informeert de belastingplichtigen algemeen over
onder meer de categorieën van bestemmelingen aan wie de FOD Financiën de gegevens die
ze verzamelt moet meedelen, zoals andere federale overheidsdiensten, waaronder justitie, de
politie en de socialezekerheidsinstellingen.

22.

Gelet op het voorgaande oordeelt het comité dat de door de belastingadministratie
aanvankelijk nagestreefde doeleinden en de doeleinden die in casu nagestreefd worden door
FAMIFED en de kinderbijslagfondsen, niet onverenigbaar zijn.

B.4. RECHTMATIGHEID
23.

In overeenstemming met artikel 5, § 1, a), van de AVG moeten de persoonsgegevens worden
verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dat betekent dat
zowel de initiële verwerking (door de FOD Financiën) als de verdere verwerking
(mededeling aan FAMIFED en de kinderbijslagfondsen en gebruik van de gegevens door die
laatste) gebaseerd moeten zijn op een van de grondbeginselen vermeld in artikel 6 van de
AVG.

24.

Verwijzend naar de beschrijving onder punt B.3. stelt het comité vast dat zowel de initiële
verwerking door de FOD Financiën als de verdere verwerking door FAMIFED en de
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kinderbijslagfondsen noodzakelijk zijn ingevolge een wettelijke verplichting waaraan de
verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen (artikel 6, § 1, c), van de AVG).
B.5. MINIMALE GEGEVENSVERWERKING
25.

In overeenstemming met artikel 5, § 1, c), van de AVG moeten de persoonsgegevens
toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt. Dat beginsel weerspiegelt zich op het niveau van de
gegevenscategorieën, de duur en de periodiciteit van de mededeling en de categorieën van
bestemmelingen.
Wat de gegevens betreft

26.

De beoogde gegevens zijn de bedragen van de beroepsinkomsten van de loontrekkende
werknemer en de zelfstandige werknemer, alsook de vervangingsinkomsten voor het
inkomstenjaar 2016. De gegevens worden opgevraagd voor de ingezetenen die onder de
bevoegdheid vallen van de Vlaamse gemeenschap en het Waalse gewest.

27.

De wettelijke verwijzing naar de proportionaliteit van de opgevraagde gegevens verwijst naar
de bepalingen van artikel 18 van het decreet van de Vlaamse regering van 27 april 2018
houdende regeling van de bijslagen in het kader van het gezinsbeleid en artikel 13 van het
decreet van de Waalse regering van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van
de gezinsbijslagen. In de toekomstige kinderbijslagstelsels van de Vlaamse gemeenschap en
het Waalse gewest komen alle gezinnen in aanmerking voor een sociale kinderbijslagtoeslag
afhankelijk van de inkomensvoorwaarden en los van het sociaal-professionele statuut van de
ouders en hun gezinssituatie (al dan niet eenoudergezin).
Wat de duur en de frequentie van de mededeling betreft

28.

Het comité stelt vast dat het protocol tussen de FOD Financiën en FAMIFED werd gesloten
voor een bepaalde duur die eindigt op 31 december 2018. De frequentie van de toegang tot
de gegevens is eenmalig en gepland over de periode van november tot december 2018.
Wat de bestemmelingen betreft

29.

Het protocol bepaalt dat buiten het kader van het protocol geen enkele mededeling van de
gegevens uitgewisseld met FAMIFED en de kinderbijslagfondsen is toegestaan.

30.

FAMIFED voert als beheerder van het primaire net van de kinderbijslag maatregelen in om
te waarborgen dat elk kinderbijslagfonds enkel toegang heeft tot de gegevens met betrekking
tot de personen van wie het een dossier beheert.

31.

Rekening houdend met wat voorafgaat, stelt het comité vast dat de persoonsgegevens
geschikt, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt.

B.6. OPSLAGBEPERKING
32.

In overeenstemming met artikel 5, § 1, e), van de AVG worden de persoonsgegevens
bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkenen niet langer te identificeren
dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

33.

In het protocol staat dat de gegevens worden bewaard tijdens de opslagtermijn bepaald in
artikelen 95-99 van het decreet van 27 april 2018, volgens de voorwaarden van het Vlaamse
decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve verwerking en artikel 109
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van het decreet van de Waalse regering van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de
betaling van de gezinsbijslagen.
34.

Het comité doet opmerken dat in de praktijk een onderscheid moet worden gemaakt tussen
de verschillende methoden van bewaring doorheen de tijd. De verwerking van een lopend
dossier vereist een gegevensbewaring die het mogelijk maakt dat de gegevens normaal
beschikbaar en toegankelijk zijn voor de ambtenaren belast met het beheer van het dossier.
Zodra een dossier gearchiveerd kan worden, mag de gekozen bewaringsmethode slechts een
beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid mogelijk maken. Zodra de bewaring niet
langer nuttig is, mogen de gegevens niet langer worden bewaard in een vorm die de
identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt.

B.7. JUISTHEID
35.

Artikel 5, § 1, d), van de AVG bepaalt dat de persoonsgegevens juist moeten zijn en indien
nodig geactualiseerd moeten worden. Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen
om persoonsgegevens die onjuist zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt, onmiddellijk te verwijderen of te corrigeren.

36.

Het protocol bepaalt dat in geval van vaststelling van een fout in de gegevens FAMIFED
zich ertoe verbindt om de FOD Financiën onmiddellijk op de hoogte te brengen.

37.

Het comité merkt op dat de FOD Financiën ook gehouden is tot het naleven van artikel 5,
§ 1, d), van de AVG.

B.8. INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID
38.

In overeenstemming met artikel 5, § 1, f), van de AVG moeten de persoonsgegevens 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.

39.

In overeenstemming met artikel 24 van de AVG moeten de verwerkingsverantwoordelijken
rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook
met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden
van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om te
waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de
Verordening wordt uitgevoerd.
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

40.

Dat betekent onder meer dat de gegevensverantwoordelijken vooraf moeten nagaan wat de
mogelijke gevolgen zijn van de beoogde gegevensverwerking op de rechten en vrijheden van
de betrokkenen en welke maatregelen het meest geschikt zijn om de conformiteit van de
verwerking met de AVG te waarborgen.

41.

Artikel 35 van de AVG bepaalt dat de gegevensverantwoordelijke afhankelijk van het soort
verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling moet uitvoeren.

42.

Artikel 23 van de gegevensverwerkingswet bepaalt overigens uitdrukkelijk dat de federale
overheidsinstantie
die
persoonsgegevens
meedeelt
een
specifieke
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gegevensbeschermingseffectbeoordeling
verwerkingsactiviteit.

moet

uitvoeren

voorafgaand

aan

de

43.

Het comité verwijst in dat opzicht naar 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 de voorafgaande
raadpleging2en naar Opinion 2/2018 van de European Data Protection Board </863 ’on the
draft list of the competent supervisory authority of Belgium regarding the processing
operations subject to the requirement of a data protection impact assessment’ (artikel 35.4
AVG)3.

44.

Het comité stelt vast dat geen enkele gegevensbeschermingseffectbeoordeling werd verricht.
Het comité merkt op dat die verplichting volgens artikel 35 van de AVG desgevallend aan
zowel de FOD Financiën als FAMIFED toekomt. Indien uit de beoordeling blijkt dat extra
maatregelen moeten worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te
beschermen, dienen de voormelde partijen de modaliteiten van het protocol in die zin aan te
passen en ze desgevallend voor beraadslaging voor te leggen aan het comité.
Veiligheidsmaatregelen

45.

De gegevensstroom loopt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ingevolge artikel
14 van de wet van 15 januari 1990 houdende invoering en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid.

46.

Het comité neemt akte van het feit dat het protocol de gegevens bevat van de functionarissen
voor gegevensbescherming van de FOD Financiën en FAMIFED.

47.

Het comité neemt ook akte van het feit dat wat de te nemen veiligheidsmaatregelen betreft,
het protocol uitdrukkelijk verwijst naar de daadwerkelijke naleving van de verplichtingen
volgens de AVG in hoofde van FAMIFED.

48.

Wat de FOD Financiën betreft, zijn er geen bijzondere opmerkingen aangezien die aspecten
al het voorwerp waren van een onderzoek tijdens eerdere beraadslagingen.

49.

FAMIFED en de kinderbijslagfondsen maken deel uit van het socialezekerheidsnet en zijn
bijgevolg onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende de
organisatie van de informatieveiligheid binnen de socialezekerheidsinstellingen. Dat
betekent dat ze over een functionaris voor gegevensbescherming en over een veiligheidsplan
beschikken met vermelding van alle nodige middelen voor de uitvoering ervan. De getroffen
veiligheidsmaatregelen kunnen als passend worden beschouwd.
Onderaannemers

50.

2
3

Artikel 28 van de AVG bepaalt dat wanneer een verwerking namens een
verwerkingsverantwoordelijke wordt verricht, de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend
een beroep doet op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van
passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de
vereisten van de Verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/2018-09-25-opinion_2018_art._64_be_sas_dpia_list_en.pdf
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is gewaarborgd. De verwerkingsverantwoordelijke moet met de onderaannemer een
overeenkomst sluiten waarin de nodige elementen zijn omschreven.
51.

In het protocol is bepaald dat FAMIFED op geen enkele onderaannemer een beroep zal doen
voor de in het protocol beoogde verwerking.

Om die redenen besluit
het informatieveiligheidscomité in verenigde kamers
dat de mededeling van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze beraadslaging toegestaan is
voor zover de maatregelen vastgelegd in deze beraadslaging ter waarborging van de
gegevensbescherming zijn nageleefd, meer bepaald de maatregelen inzake beperking van het
doeleinde, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid.

Mireille Salmon
Voorzitter Kamer Federale Overheid

Yves Roger
Voorzitter Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid

De zetel van de Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité is
gevestigd in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres:
Willebroekkaai 38 - 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11), en 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).
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