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Informatieveiligheidscomité 

Kamer federale overheid 
 

 

 

IVC/FO/19/130 

 

 

BERAADSLAGING NR. 19/039 VAN 5 NOVEMBER 2019 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN AAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID IN HET KADER VAN HET DATAWAREHOUSE 

ARBEIDSMARKT EN SOCIALE BESCHERMING 

 

 

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 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, in het bijzonder de artikels 95 en 98; 

 

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 23 oktober 

2019; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer PRENEEL. 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Zoals voorzien in de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbak  verzamelt de Kruispuntbank van de sociale zekerheid sociale gegevens bij de 

instellingen van sociale zekerheid, slaat ze op, voegt ze samen en deelt ze mee aan personen 

die ze nodig hebben voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de 

conceptie en het beheer van de sociale bescherming. Het treedt daarbij op als intermediaire 

organisatie (trusted third party) en staat in voor de pseudonomisering of anonimisering van 

de niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens die het ontvangt. Mits toelating van de kamer 

sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité worden de anonieme 

of gepseudonimiseerde gegevens uit het ‘datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming’ meegedeeld aan onderzoeksinstanties (universiteiten, hogescholen, 

kenniscentra…) en/of overheden (diensten en instellingen van de federale overheid, de 
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gemeenschappen of de gewesten, provincies, gemeentes…) die wetenschappelijke en/of 

beleidsondersteunende doeleinden nastreven. 

 

2. Momenteel bevat het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming informatie over 

de arbeidsmarkt, de kinderbijslag, het pensioen en de pensioenopbouw, de 

arbeidsongeschiktheid, de personen met een handicap, de steun verleend door de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, de opleidingen en diploma’s en een aantal 

persoonskenmerken zoals de leeftijd, de nationaliteit en de gezinssamenstelling. Inmiddels 

leveren een twintigtal organisaties persoonsgegevens aan het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming. 

 

3. De arbeidsmarktinformatie uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming is 

hoofdzakelijk afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (wat de loontrekkenden 

betreft) en het Rijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der Zelfstandigen (wat de 

zelfstandigen betreft). De betrokkenen zijn sociaal verzekerden die bijdragen betalen aan de 

Belgische sociale zekerheid. Er is echter een belangrijke groep van werkende personen die 

vooralsnog ontbreekt in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, met name 

de groep van personen die werken voor een internationale organisatie, zoals de Europese 

Unie, de NAVO, de Verenigde Naties en de BENELUX, of in een andere internationale 

context, zoals een consulaat, ambassade of permanente vertegenwoordiging. Het ontbreken 

van informatie over deze groep betekent een belangrijk hiaat en leidt ertoe dat de 

arbeidsmarktcijfers die op basis van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

worden opgesteld een onderschatting inhouden, voornamelijk voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Dat vormt voor heel wat studies en statistische publicaties over de 

arbeidsmarkt een aanzienlijk probleem. Daarnaast is de gewenste informatie ook zeer 

belangrijk voor de realisatie van longitudinaal onderzoek, meer bepaald om na te gaan of 

personen zijn beginnen werken voor een internationale organisatie of in een andere 

internationale context. Nu verdwijnen zij wat betreft hun socio-economisch profiel uit het 

gezichtsveld van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming en worden ze 

beschouwd als inactief. 

 

4. Een deel van de gewenste informatie is beschikbaar bij de federale overheidsdienst 

Buitenlandse Zaken. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid wil die integreren in het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming om zo nog beter tegemoet te komen aan 

verzoeken van onderzoeksinstanties en/of overheid met betrekking tot de verwerking van 

gepseudonimiseerde of anonieme gegevens voor wetenschappelijk en/of 

beleidsondersteunende doeleinden. 

 

5. Per betrokkene zou de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken de volgende 

persoonsgegevens te beschikking stellen: het dossiernummer, het identificatienummer van 

de sociale zekerheid (zijnde het Rijksregisternummer of het identificatienummer toegekend 

door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid), de geboortedatum, de geboorteplaats, het 

geslacht, de gemeente van de woonplaats, de gemeente van de werkplaats, de 

verwantschap/relatie tussen de familieleden, de aanduiding dat de betrokkene al dan niet zelf 

titularis van een functie is, de organisatie waarvoor de betrokkene werkt en het land van 

zending. 
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II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

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 neemt akte van het feit dat de Kruispuntbank van de sociale zekerheid als 

verwerkingsverantwoordelijke, in afwezigheid van een protocol, een aanvraag bij de kamer 

federale overheid heeft ingediend. Het Comité wijst er volledigheidshalve op dat de 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid inderdaad geen instelling van sociale zekerheid is 

“zoals 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”, waardoor de kamer federale 

overheid bevoegd is om zich over de aanvraag uit te spreken. 

B. BEHANDELING 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT  

8. Overeenkomstig artikel 5, §2, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming1  (hierna 

‘AVG’ genoemd) zijn de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken (hierna ‘FOD 

Buitenlandse Zaken’ genoemd) en de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (hierna ‘KSZ’ 

genoemd) als verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het naleven van de 

beginselen van de AVG en moeten ze in staat zijn dit aan te tonen. 

9. Het Comité wijst erop dat de verantwoordelijken voor de verwerking in uitvoering van artikel 

30 AVG alleszins een register van de verwerkingsactiviteiten die onder hun 

verantwoordelijkheid plaatsvinden, moeten bijhouden overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in voormeld artikel. 

B.2. RECHTMATIGHEID EN DOELBINDING 

10. Overeenkomstig art. 5, §1, a), AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze 

die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt in dat de beoogde verwerking een 

basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 6 AVG. Artikel  

                                                           
1 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. 
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5, §1, b), AVG laat de verwerking van persoonsgegevens bovendien slechts toe voor 

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. 

11. De KSZ heeft de wettelijke opdracht om persoonsgegevens bij de instellingen van sociale 

zekerheid in te zamelen en samen te voegen in een datawarehouse en vervolgens, na 

pseudonomisering of anonimisering en mits toelating van het Informatieveiligheidscomité, 

mee te delen aan personen of instellingen die ze nodig hebben voor het verrichten van 

onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

bescherming. Het wenst thans de persoonsgegevens in kwestie te ontvangen om ze aan het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming toe te voegen en zo de kwaliteit en de 

doeltreffendheid van de studies die op basis van de (gepseudonimiseerde of anonieme) 

gegevens uit het datawarehouse worden uitgevoerd, te vergroten.  

12. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat voor de doeltreffende 

verwezenlijking van een studie de persoonsgegevens die door de actoren van het netwerk van 

de sociale zekerheid ter beschikking worden gesteld, niet steeds volstaan. Soms moet 

bijkomend gebruik kunnen worden gemaakt van persoonsgegevens uit andere bronnen, 

buiten de sociale sector, zoals bijvoorbeeld inlichtingen over de onderwijssituatie van de 

betrokkenen, die beschikbaar zijn bij de diverse gemeenschappen, en, in dit geval, de 

voormelde inlichtingen van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. De inlichtingen 

vormen een noodzakelijke aanvulling van de inlichtingen uit het netwerk van de sociale 

zekerheid. 

13. Gelet op het voorgaande acht het Informatieveiligheidscomité het beschreven doeleinde 

welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd. Het Informatieveiligheidscomité 

stelt bovendien vast dat dat de mededeling noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (art. 6, §1, c), AVG), namelijk de 

organisatie van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, en – voor zover de 

mededeling door andere instellingen dan instellingen van sociale zekerheid in de kader van 

het datawarehouse niet uitdrukkelijk bij wet werd voorzien – dat de mededeling noodzakelijk 

is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dat aan de 

verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (art. 6, §1, e), AVG). Wat dit laatste betreft, 

beschouwt het Informatieveiligheidscomité het als een taak van algemeen belang in hoofde 

van de KSZ om de kwaliteit, accuraatheid en volledigheid van de gegevens van het 

datawarehouse te verzekeren zodat het datawarehouse zijn noodzakelijke rol als essentieel 

instrument voor belangrijk wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek op basis 

van gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens ten volle kan vervullen. 

14. Persoonsgegevens moeten voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden 

onverenigbare wijze worden verwerkt. De mededeling van de persoonsgegevens door de 

FOD Buitenlandse Zaken aan de KSZ is een verdere verwerking. De persoonsgegevens 

worden oorspronkelijk ingezameld en verwerkt door de FOD Buitenlandse Zaken, meer 

bepaald de dienst Protocol, in het kader van haar opdracht om speciale identiteitskaarten uit 

te reiken aan het personeel werkzaam in de diplomatieke of consulaire missies, aan de 

ambtenaren bij internationale organisaties en aan de familieleden van de voornoemde 
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groepen2. De verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, 

wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt niet als 

onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd voor zover het voldoet aan de 

voorwaarden van artikel 89, lid 1, AVG. Dit artikel voorziet er in dat passende waarborgen 

in overeenstemming met de AVG voor de rechten en vrijheden van de betrokkene moeten 

worden genomen. Die waarborgen moeten ervoor zorgen dat er technische en 

organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inachtneming van het beginsel van 

minimale gegevensverwerking te garanderen. Deze maatregelen kunnen pseudonimisering 

omvatten, mits aldus die doeleinden in kwestie kunnen worden verwezenlijkt. Wanneer die 

doeleinden kunnen worden verwezenlijkt door verdere verwerking die de identificatie van 

betrokkenen niet of niet langer toelaat, moeten zij aldus worden verwezenlijkt. De 

mededeling van gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming moet 

gebeuren overeenkomstig de toepasselijke beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het Informatieveiligheidscomité. Voor zover gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens worden meegedeeld, moet de kamer sociale zekerheid en gezondheid van 

het Informatieveiligheidscomité in beginsel vooraf een beraadslaging verlenen met 

toepassing van artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, waarbij de mededeling wordt getoetst aan 

art. 89, lid 1, AVG. Voor zover anonieme gegevens worden meegedeeld, moet dat in beginsel 

geschieden volgens de bepalingen van de beraadslaging nr. 18/140 van 6 november 2018 met 

betrekking tot de mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid in het kader van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het 

beheer van de sociale bescherming, hetgeen eveneens de toetsing aan art. 89, lid 1, AVG 

inhoudt. 

B.3. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.3.1. Minimale gegevensverwerking 

15. Artikel 5, §1, b), AVG stelt dat persoonsgegevens ter zake dienend en beperkt tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, moeten zijn (“minimale 

gegevensverwerking”). 

16. De beraadslaging wordt gevraagd voor onbepaalde duur. De persoonsgegevens van de FOD 

Buitenlandse Zaken zullen immers noodzakelijk zijn zolang de KSZ het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming beheert. Het Informatieveiligheidscomité stelt 

hieromtrent vast dat de wettelijke opdracht van de KSZ betreffende het datawarehouse zoals 

voorzien in de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid niet in de tijd beperkt is. 

 

17. De beoogde persoonsgegevens zouden jaarlijks worden meegedeeld en opgeslagen in het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het betreft persoonsgegevens van het 

jaar T-1, indien haalbaar, of anders persoonsgegevens van het jaar T-2. Indien het 

identificatienummer van de sociale zekerheid niet aanwezig is, kan overwogen worden om 

een voorafgaande fonetische opzoeking uit te voeren op basis van de naam, de voornaam, het 

geslacht en de geboortedatum van de betrokkene. De gewenste persoonsgegevens zouden 

                                                           
2 Het gaat over de identiteitskaarten in de zin van het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de 
documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. 
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ook retroactief worden ingeladen. Er zou in de tijd worden teruggekeerd tot het moment van 

de aanvraag van de registratie (maar bepaald in de jaren ’80). 

 

18. Wat een eventuele fonetische opzoeking in het Rijksregister betreft, stelt het 

Informatieveiligheidscomité vast de KSZ conform artikel 7 van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor de 

uitvoering van haar opdrachten toegang heeft tot de gegevens die in het Rijksregister zijn 

opgeslagen en die voor een instelling van sociale zekerheid toegankelijk zijn. De KSZ heeft 

eveneens het recht om voor de uitvoering van haar opdrachten het identificatienummer van 

het Rijksregister te gebruiken. 

 

19. Wat een eventuele fonetische opzoeking in de Kruispuntbankregisters betreft, verwijst het 

Informatieveiligheidscomité naar de mogelijkheden en voorwaarden zoals gesteld in de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

sociale zekerheid en de bevoegdheid van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

Informatieveiligheidscomité dienaangaande. 

20. Wat de eventuele mededeling van het identificatienummer van het Rijksregister betreft, kan 

de kamer federale overheid krachtens artikel 35/1, §2, van de wet van 15 augustus 2012 

houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator voor zover het een 

beraadslaging moet verlenen voor een mededeling van persoonsgegevens, eveneens een 

beraadslaging verlenen voor het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister 

van de natuurlijke personen door de betrokken instanties indien dat noodzakelijk is in het 

kader van de beoogde mededeling. Het Informatieveiligheidscomité wijst er op 

volledigheidshalve dat het gebruik van het identificatienummer toegekend door de 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid vrij is. In het kader van het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming wordt zoals wettelijk voorzien het identificatienummer 

van de sociale zekerheid als identificatiesleutel gebruikt. Het identificatienummer van de 

sociale zekerheid wordt gevormd door ofwel het Rijksregisternummer ofwel het 

identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Teneinde 

de persoonsgegevens afkomstig van de FOD Buitenlandse Zaken te kunnen koppelen aan de 

overige gegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming is het 

noodzakelijk dat dezelfde identificatiesleutel, meer bepaald het identificatienummer van de 

sociale zekerheid, wordt meegedeeld. 

21. De aanvrager argumenteert de proportionaliteit van de gegevensverwerking als volgt. Het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming bevat momenteel persoonsgegevens 

over de tewerkstelling bij de Europese en internationale instellingen in België, afkomstig van 

het Rijksregister. Het bestand van het Rijksregister bevat in het bijzonder persoonsgegevens 

over de tewerkstelling bij Europese en internationale instellingen in België, zoals bepaald 

door de informatietypes I.T. 001 (gemeente van verblijf), I.T. 070 (beroep) en I.T. 210 

(vermelding van het register). Op basis van deze persoonsgegevens is echter niet te 

achterhalen of een persoon zelf werkt voor een internationale organisatie of in een andere 

internationale context dan wel of hij een gezinslid ten laste is van een persoon die de titularis 

is van een dergelijke functie. Bovendien zou het aantal betrokkenen zoals bepaald op basis 

van de informatie uit het Rijksregister lager liggen dan het werkelijk aantal betrokkenen. De 

gewenste persoonsgegevens zijn dan ook noodzakelijk om de kwaliteit van het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming ingrijpend te verbeteren. 
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22. Gelet op het voorgaande stelt het Informatieveiligheidscomité dat de persoonsgegevens ter 

zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt. Het gebruik van het Rijksregisternummer bij de mededeling van de 

persoonsgegevens kan worden toegestaan. 

 

B.3.2. Opslagbeperking 

23. Aangaande de bewaringstermijn herinnert het Comité er aan dat persoonsgegevens niet 

langer mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te 

identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt 

noodzakelijk is. De KSZ wenst de persoonsgegevens afkomstig van de FOD Buitenlandse 

Zaken permanent te bewaren in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, 

teneinde longitudinaal onderzoek (bijvoorbeeld over pensioenen) mogelijk te maken. Gelet 

op het doeleinde van het datawarehouse en het feit dat de wettelijke opdracht van de KSZ 

niet in de tijd beperkt is, acht het Informatieveiligheidscomité een bewaartermijn die 

onbeperkt is in de tijd aanvaardbaar.  

B.4. BEHOORLIJKHEID EN TRANSPARANTIE 

24. Overeenkomstig artikel 5, §1, a), AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een 

wijze die ten aanzien van de betrokkene behoorlijk en transparant is. Artikel 12 AVG 

verplicht de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen te treffen opdat de 

betrokkenen de in artikelen 13 en 14 AVG bedoelde informatie (i.e. de te verstrekken 

informatie wanneer de gegevens al dan niet bij de betrokkene worden ingezameld) en de in 

artikel 15 tot en met 22 (i.v.m. rechten van de betrokkene) en artikel 34 (in geval van inbreuk) 

bedoelde communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, 

begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal 

ontvangt. 

25. Het Comité acht het aanvaardbaar dat beroep wordt gedaan op de in artikel 14, §5, b), AVG 

voorziene uitzondering op de informatieplicht aangezien het voorafgaandelijk verstrekken 

van informatie aan alle betrokkenen onevenredig veel inspanning zou vergen. In dat geval 

dient de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen te nemen om de rechten, de 

vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder het 

openbaar maken van de informatie. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de KSZ op 

haar website informatie over de samenstelling en de terbeschikkingstelling van het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming publiceert. Het 

Informatieveiligheidscomité acht het aangewezen dat wat de gegevensstroom in kwestie 

betreft, verwezen wordt naar onderhavige beraadslaging. 

B.5. BEVEILIGING 

26. Persoonsgegevens moeten 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.3 

                                                           
3 Art. 5, §1, f), AVG. 
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27. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de KSZ beschikt over een 

functionaris voor gegevensbescherming. De KSZ staat in voor redactie en implementatie van 

de minimale veiligheidsnormen die gelden voor alle instellingen van sociale zekerheid. In 

het kader van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming doet de KSZ beroep 

op een onderaannemer, vzw Smals, dat instaat voor het inladen van de persoonsgegevens in 

het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, nadat ze werden 

gepseudonomiseerd. 

28. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de toegang tot de 

persoonsgegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming beperkt blijft 

tot 1 persoon, meer bepaald een statisticus, in het kader van het beheer en de exploitatie van 

het datawarehouse. Deze persoon is overeenkomstig de informatie opgenomen in de 

aanvraag gehouden aan de vertrouwelijkheidsplicht. 

29. De persoonsgegevens afkomstig van de FOD Buitenlandse Zaken worden ook als volgt aan 

derden meegedeeld. De gegevens worden gekoppeld aan de overige persoonsgegevens uit 

het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming en in voorkomend geval ter 

beschikking gesteld van personen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van onderzoeken 

die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van sociale bescherming. Dat 

gebeurt echter steeds in de vorm van gepseudonimiseerde persoonsgegevens of anonieme 

gegevens en onverkort volgens de bepalingen van de toepasselijke, vereiste beraadslaging 

van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité. Voor 

zover gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden meegedeeld, moet de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité in beginsel vooraf een 

beraadslaging verlenen met toepassing van artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Voor 

zover anonieme gegevens worden meegedeeld, moet dat in beginsel geschieden volgens de 

bepalingen van de beraadslaging nr. 18/140 van 6 november 2018 met betrekking tot de 

mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid in het 

kader van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de 

sociale bescherming. 

 

 

 

Om deze redenen, besluit 

 

de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité: 

 

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 Kruispuntbank van de sociale zekerheid vanwege de FOD 

Buitenlandse zaken volgende gegevens ontvangt: het dossiernummer, het identificatienummer van 

de sociale zekerheid, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geslacht, de gemeente van de 

woonplaats, de gemeente van de werkplaats, de verwantschap/relatie tussen de familieleden, de 
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aanduiding dat de betrokkene al dan niet zelf titularis van een functie is, de organisatie waarvoor 

de betrokkene werkt en het land van zending. 

 

Het Informatieveiligheidscomité verleent aan de FOD Buitenlandse Zaken uitdrukkelijk de 

toelating om het Rijksregisternummer te gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in deze 

beraadslaging.  

 

 

 

 

 

 

B. PRENEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

federale overheidsinstelling Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), op het volgende adres: Simon Bolivarlaan 30, 

1000 Brussel. 


