Informatieveiligheidscomité
Kamer federale overheid

BERAADSLAGING NR. 20/017 VAN 7 JULI 2020 BETREFFENDE DE MEDEDELING
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FOD FINANCIEN EN DE FOD MOBILITEIT
AAN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VAN DE VLAAMSE
OVERHEID
Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale
dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1, §1, 1ste 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 de aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid;
Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;
Gelet op het verslag van de voorzitster.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid vraagt ten behoeve
van haar sociale inspectiediensten aan het Informatieveiligheidscomité de toelating om
toegang te verkrijgen tot bepaalde persoonsgegevens teneinde de sociaalrechtelijke
inspecteurs in staat te stellen om de juiste identiteit en, in voorkomend geval, de wettelijke
onregelmatigheid vast te stellen van personen met dewelke ze worden geconfronteerd tijdens
de uitvoering van hun reglementaire controletaken die hen zijn toevertrouwd door het decreet
van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn
opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn.

2.

Binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie staat het departement Werk en Sociale
Economie in voor de controle en het toezicht op de regelgeving binnen voormeld
beleidsdomein. Hiertoe is binnen het departement de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie
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opgericht. De opdracht van de sociaalrechtelijke inspecteurs binnen deze afdeling bestaat uit
het toezicht en de controle of de reglementaire voorwaarden om van een bepaalde regeling
of regime te genieten daadwerkelijk nageleefd worden of nog vervuld zijn. In het kader van
deze opdracht moeten een aantal gegevens over de betrokkene geverifieerd worden. Indien
blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd worden of niet langer vervuld zijn, kan voormelde
inspecteur een proces-verbaal opstellen waarin deze de bevindingen, de verhoren alsook de
vastgestelde inbreuken acteren. Dit gaat gepaard met de nodige kennisgeving aan de
betrokkene met het oog op de vrijwaring van zijn rechten. Het vaststellen van inbreuken zal,
al naargelang het geval, aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging, het opleggen van
een administratieve geldboete, het intrekken van een gunst of statuut of de terugvordering
van uitgekeerde bedragen.
3.

De uitvoering van de hun reglementair toevertrouwde controletaken in de strijd tegen
(sociale) fraude vereist dat bepaalde persoonsgegevens kunnen worden geverifieerd in
authentieke bronnen van onder meer de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, POD Maatschappelijke Integratie, FOD Mobiliteit en FOD Financiën.
De mededeling van persoonsgegevens door instellingen van sociale zekerheid valt onder de
bevoegdheid van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
Informatieveiligheidscomité. De mededeling van persoonsgegevens door de FOD Mobiliteit
en de FOD Financiën valt onder de bevoegdheid van de kamer federale overheid van het
Informatieveiligheidscomité.

4.

De aanvrager verzoekt toegang tot de databank MOVIBIS van FOD Mobiliteit (houdende
identificatiegegevens van voertuigen1) om de sociaalrechtelijke inspecteurs toe te laten om
een link te leggen tussen de werknemer enerzijds en de werkgever of opdrachtgever
anderzijds. Ter illustratie verwijst de aanvrager naar de diverse weg- en bouwcontroles die
worden uitgevoerd in het kader van het toezicht op de regelgeving inzake de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers. Tijdens deze controles worden vaak personen (die illegaal
worden tewerkgesteld) aangetroffen in de voertuigen van de werkgever. Indien de betrokken
personen weigeren informatie te verschaffen over hun daadwerkelijke werkgever, kunnen de
identificatiegegevens van voertuigen een noodzakelijk element vormen in de identificatie
van de betrokken werkgever.

5.

Aangezien de aanvraag uitsluitend een opsomming van de alle gegevens in de databank
MOVIBIS bevat, wijst het informatieveiligheidscomité er reeds op dat de toegang moet
worden beperkt tot de persoonsgegevens die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor
de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden (meer bepaald de identificatie van de
(rechts)persoon op wiens naam een bepaald voertuig is ingeschreven): voornaam,
familienaam, geboortedatum, adres, INSZ-nummer en ondernemingsnummer van de titularis
van het voertuig. De opzoeking kan gebeuren aan de hand van de nummerplaat of het
chassisnummer.

1

De databank bevat volgende gegevens: nummerplaat, voornaam, familienaam, geboortedatum, adres, INSZnummer en ondernemingsnummer van de titularis van het voertuig, officiële benaming van de onderneming,
automerk, naam van de autoconstructeur, type variant, uitvoering, commerciële benaming, chassisnummer, model,
categorie, brandstoftype, CO2-uitstoot, maximaal toegelaten laadmasse, massa in rijklare toestand, referentiemassa,
maximaal toegelaten masse, datum 1ste inschrijving, geldigheidsduur tijdelijke inschrijving, inschrijvingsdatum,
schrappingsdatum, status van inschrijving, aantal zitplaatsen en aantal staanplaatsen van het voertuig.
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6.

De aanvrager verzoekt tevens toegang tot de gegevens van het Kadaster van de FOD
Financiën (houdende patrimoniumgegevens) om de sociaal rechtelijke inspecteurs toe te
laten om bij controles (bv. in het kader van de strijd tegen illegale tewerkstelling van
buitenlandse werknemers of in het kader van de strijd tegen niet erkende uitzendarbeid) in
de bouwsector of de tuinbouw de identiteit van de opdrachtgever te achterhalen, hetzij bij
een rechtstreekse tewerkstelling, hetzij in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Het
achterhalen van de identiteit van de eigenaar van een bepaald per perceel of gebouw, kan een
noodzakelijk element zijn om de werkgever of hoofdelijk aansprakelijken te identificeren.
Daarnaast biedt de toegang tot deze databank de inspecteur ook de mogelijkheid om op een
eenvoudige manier na te gaan of de dienstencheques worden gebruikt door de rechtmatige
eigenaars.

7.

Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de aanvraag zich wat beschrijving van de
doeleinden beperkt tot de identificatie van de eigenaar van een gespecificeerd perceel of
gebouw gesitueerd op het grondgebied van het Vlaams Gewest zodat de persoonsgegevens
die kunnen worden geconsulteerd dienen worden beperkt tot: het Rijksregisternummer, naam
en voornaam voor natuurlijke personen en het KBO-nummer of BTW-nummer voor
rechtspersonen.

8.

De toegang tot de persoonsgegevens verloopt met tussenkomst van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (KSZ) via de webtoepassing Dolsis. De webtoepassing Dolsis werd
specifiek ontwikkeld om authentieke bronnen te ontsluiten voor controle- en
inspectiediensten van de gemeenschappen, gewesten en federale overheid. De modaliteiten
van de toepassing Dolsis werden vastgesteld bij aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 van
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A.

ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE

9.

Krachtens artikel 35/1, §1, derde lid 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°,
a), 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.

10.

Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat er tussen de aanvrager en de FOD Financiën
en tussen de aanvrager en de FOD Mobiliteit geen protocols werden afgesloten doch dat de
aanvager een aanvraag tot toelating heeft ingediend. Het Informatieveiligheidscomité acht
zich dan ook bevoegd om zich uit te spreken.
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B.

TEN GRONDE

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT
11.

Overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming2 (hierna
‘AVG’ genoemd) zijn de FOD Financiën, de FOD Mobiliteit en de aanvrager als
verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot hun eigen verwerking verantwoordelijk
voor het naleven van de beginselen van de AVG en moeten ze in staat zijn dit aan te tonen.

12.

Het Comité wijst erop dat elk verantwoordelijke voor de verwerking een register van de
verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden, moet bijhouden
overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in artikel 30 AVG.

B.2. RECHTMATIGHEID
13.

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 rechtsgronden vermeld in artikel 6 AVG.

14.

Het Comité stelt vast dat de verwerking in hoofde van het Departement Werk en Sociale
Economie noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een
taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (art. 6.1 e) AVG). Overeenkomstig het decreet
van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn
opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, zijn de sociaalrechtelijke
inspecteurs immers belast met de controle en het toezicht op de federale wetten en
uitvoeringsbesluiten en de decreten van de Vlaamse Raad en uitvoeringsbesluiten, opgesomd
in artikels 2 en 3 van voormeld decreet.

B.3. DOELBINDING
15.

Artikel 5.1 b) AVG laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van doelbinding).

16.

De mededeling van de persoonsgegevens uit de databank MOVIBIS van FOD Mobiliteit
(houdende identificatiegegevens van voertuigen3) moet de sociaalrechtelijke inspecteurs
toelaten om een link te leggen tussen de werknemer enerzijds en de werkgever of
opdrachtgever anderzijds. De mededeling van de persoonsgegevens uit het Kadaster van de
FOD Financiën (houdende patrimoniumgegevens) om de sociaal rechtelijke inspecteurs toe
te laten om bij controles (bv. in het kader van de strijd tegen illegale tewerkstelling van
buitenlandse werknemers of in het kader van de strijd tegen niet erkende uitzendarbeid) in
de bouwsector of de tuinbouw de identiteit van de opdrachtgever te achterhalen, hetzij bij

2

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.
3
De databank bevat volgende gegevens: nummerplaat, voornaam, familienaam, geboortedatum, adres, INSZnummer en ondernemingsnummer van de titularis van het voertuig, officiële benaming van de onderneming,
automerk, naam van de autoconstructeur, type variant, uitvoering, commerciële benaming, chassisnummer, model,
categorie, brandstoftype, CO2-uitstoot, maximaal toegelaten laadmasse, massa in rijklare toestand, referentiemassa,
maximaal toegelaten masse, datum 1ste inschrijving, geldigheidsduur tijdelijke inschrijving, inschrijvingsdatum,
schrappingsdatum, status van inschrijving, aantal zitplaatsen en aantal staanplaatsen van het voertuig.
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een rechtstreekse tewerkstelling, hetzij in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid.
Art. 7, 2° van voormeld decreet van 30 april 2004 stelt dat de sociaalrechtelijke inspecteurs
bij de uitoefeningen van hun opdracht het recht hebben om over te gaan tot elk onderzoek,
elke controle en elk verhoor van personen over relevante feiten, alsook alle inlichtingen in te
winnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van de
regelgeving waarop zij toezicht uitoefenen, werkelijk wordt nageleefd.
17.

Rekening houdend met de uitdrukkelijk decretale opdrachten van sociaalrechtelijke
inspecteurs, acht het Informatieveiligheidscomité deze doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigd.

18.

Artikel 5.1 b) AVG stelt tevens dat persoonsgegevens niet verder mogen worden verwerkt
op een met de oorspronkelijke doeleinden onverenigbare wijze. Om na te gaan of een doel
van verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens
aanvankelijk zijn verzameld, moet de verwerkingsverantwoordelijke, nadat hij aan alle
voorschriften inzake rechtmatigheid van de oorspronkelijke verwerking heeft voldaan, onder
meer rekening houden met: een eventuele koppeling tussen die doeleinden en de doeleinden
van de voorgenomen verdere verwerking; het kader waarin de gegevens zijn verzameld; met
name de redelijke verwachtingen van de betrokkenen op basis van hun verhouding met de
verwerkingsverantwoordelijke betreffende het verdere gebruik ervan; de aard van de
persoonsgegevens; de gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de
betrokkenen; en passende waarborgen bij zowel de oorspronkelijke als de voorgenomen
verdere verwerkingen.4

19.

De persoonsgegevens van het Kadaster van de FOD Financiën werden oorspronkelijk
ingezameld in het kader van de wettelijke opdrachten van de dienst
Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën met betrekking tot 1) de samenstelling van
de kadastrale documentatie, 2) de verwezenlijking van de fiscale doelstelling van het
kadaster, 3) de documentaire doelstelling van het kadaster, meer bepaald de bewaring en de
actualisering van de documentatie, enerzijds, en de mededeling van de kadastrale gegevens
en terbeschikkingstelling van afschriften van kadastrale documenten, anderzijds, en 4) de
documentatie bedoeld voor de dienst Rechtszekerheid.5 De mededeling van de gegevens aan
derden en aan andere instellingen is beperkt tot de gevallen voorzien door de wetgever,
overeenkomstig artikel 337 van het Wetboek van Inkomstenbelasting:
“De ambtenaren van de administratie der directe belastingen en van de administratie van
het kadaster oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere administratieve diensten van de
Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van de hoven en van alle
rechtsmachten, en van de Gemeenschappen en de Gewesten en aan de in artikel 329 bedoelde
openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten,
instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of
reglementaire bepalingen.”

20.

4
5

Gelet op voormeld artikel 337 van het Wetboek van Inkomstenbelasting en art. 7, 2° van
voormeld decreet van 30 april 2004, stelt het Informatieveiligheidscomité vast dat, wat

Overweging 50 van de AVG.
Zie o.a. art. 471 e.v., art. 504, en titel IX van het Wetboek Inkomstenbelasting.
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betreft de mededeling uit het Kadaster, er een voldoende koppeling is tussen de doeleinden
van de oorspronkelijke inzameling en de doeleinden van de voorgenomen verdere
verwerking. Het Informatieveiligheidscomité is dan ook van oordeel dat het doel van de
verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens in kwestie
aanvankelijk zijn verzameld.
21.

De persoonsgegevens uit de databank MOBIVIS werden oorspronkelijk ingezameld in het
kader van de wettelijke opdrachten van de FOD Mobiliteit in het kader van de inschrijving
van de voertuigen en de organisatie van het repertorium van voertuigen, conform de
bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van
voertuigen. Art. 6, §2, van voormeld koninklijk besluit van 20 juli 2001 bepaalt dat de
strafrechtelijke opsporing en vervolging van misdaden, wanbedrijven en overtredingen, één
van de doeleinden van het repertorium van voertuigen is.

22.

Gelet op voormeld art. 6, §2, van voormeld koninklijk besluit van 20 juli 2001 en art. 7, 2°
van voormeld decreet van 30 april 2004, stelt het Informatieveiligheidscomité vast dat, wat
betreft de mededeling uit de databank MOBIVIS, er een voldoende koppeling is tussen de
doeleinden van de oorspronkelijke inzameling en de doeleinden van de voorgenomen verdere
verwerking. Het Informatieveiligheidscomité is dan ook van oordeel dat het doel van de
verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens in kwestie
aanvankelijk zijn verzameld.

B.4. PROPORTIONALITEIT
B.4.1. Minimale gegevensverwerking
23.

Artikel 5.1 c) AVG stelt dat persoonsgegevens ter zake dienend en beperkt tot wat
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, moeten zijn (“minimale
gegevensverwerking”).

24.

Zowel de persoonsgegevens uit het Kadaster van de FOD Financiën als de persoonsgegevens
uit de databank MOVIBIS van de FOD Mobiliteit moeten de sociaalrechtelijke inspecteurs
in staat stellen de werkgever van de werknemers die het voorwerp uitmaken van aan controle,
te identificeren voor zover dit niet mogelijk is op grond van andere middelen.

25.

De mededeling van persoonsgegevens uit het Kadaster van de FOD Financiën dient dan ook
beperkt te blijven tot de identificatiegegevens van de eigenaar van een geïdentificeerd perceel
of gebouw binnen het grondgebied van het Vlaams Gewest: meer bepaald het
Rijksregisternummer, naam en voornaam voor natuurlijke personen en het KBO-nummer of
BTW-nummer voor rechtspersonen.

26.

De mededeling van persoonsgegevens uit de databank MOVIBIS van de FOD Mobiliteit
dient dan ook beperkt te blijven tot de identificatie van de (rechts)persoon op wiens naam
een bepaald voertuig dat wordt aangetroffen in het kader van een controle, is ingeschreven:
voornaam, familienaam, geboortedatum, adres, INSZ-nummer en ondernemingsnummer van
de titularis van het voertuig. De opzoeking kan gebeuren aan de hand van de nummerplaat
of het chassisnummer.
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B.4.2. Opslagbeperking
27.

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.

28.

De gegevens die in het kader van een opsporingsonderzoek in het kader van feiten die
strafrechtelijk sanctioneerbaar zijn, worden bewaard gedurende de toepasselijke
verjaringstermijn, meer bepaald 5 jaar. De gegevens die in het kader van een
opsporingsonderzoek in het kader van feiten die niet strafrechtelijk sanctioneerbaar zijn,
worden bewaard gedurende de toepasselijke burgerlijke verjaringstermijn, meer bepaald 10
jaar. Het Informatieveiligheidscomité acht deze bewaringstermijn aanvaardbaar. Mocht het
doeleinde reeds vóór het vervallen van die termijn zijn bereikt, dienen de gegevens nog voor
afloop van deze termijn door de aanvrager te worden bewaard onder een vorm die het niet
mogelijk maakt om de betrokkenen te identificeren.

B.5. TRANSPARANTIE
29.

Overeenkomstig art. 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient de
verwerkingsverantwoordelijke bepaalde informatie betreffende de verwerking van
persoonsgegevens die niet bij de betrokkene worden verkregen, aan de betrokkene te
verstrekken. Deze informatie is niet noodzakelijk indien het verkrijgen of verstrekken van de
gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of lidstatelijk recht dat op de
verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht voorziet in passende
maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen (art. 14, 5°,
AVG), zoals in casu het geval is:
- voor de FOD Financiën: art. 337, 2de alinea, van het Wetboek van Inkomstenbelasting
- voor het Departement Werk en Sociale Economie: art. 7, 2° van het decreet van 30 april
2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in
de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn.

30.

Het Informatieveiligheidscomité acht het aangewezen dat de betrokken partijen via hun
respectieve websites aan het publiek informatie verschaffen betreffende de beoogde
mededeling van persoonsgegevens, met een verwijzing naar de huidige beraadslaging.

B.6. BEVEILIGING
31.

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 („integriteit en
vertrouwelijkheid”).

32.

De beoogde mededeling zal verlopen door middel van de DOLSIS webapplicatie van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De aanvrager dient dan ook te voldoen aan de
veiligheidsmaatregelen vervat in de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 van het voormalig
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid met betrekking tot de
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webtoepassing DOLSIS. Het Departement Werk en Sociale Economie kan worden
beschouwd als een “inspectiedienst” in de zin van deze aanbeveling.
33.

Het Comité wijst erop dat artikel 35 AVG in bepaalde gevallen vereist dat de
verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een beoordeling uitvoert van het effect
van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Het
Comité
verwijst
hieromtrent
naar
de
‘Richtsnoeren
voor
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking "waarschijnlijk
een hoog risico inhoudt" in de zin van Verordening 2016/679’ van de Groep
Gegevensbescherming Artikel 296 en 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 voorafgaande raadpleging7.

34.

Indien uit deze beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden
getroffen, dient een aanvraag tot wijziging van onderhavige beraadslaging in. De mededeling
van persoonsgegevens mag in voorkomend geval niet plaatsvinden totdat de vereiste
toelating van het Comité is bekomen. 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,
overeenkomstig art. 36.1 AVG.

6
7

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
www.adp-gba.be

9
Om deze redenen besluit
de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van de beschreven persoonsgegevens uit het Kadaster van de FOD Financiën en
de beschreven persoonsgegevens uit de databank MOBIVIS van de FOD Mobiliteit aan het
Departement Werk en Sociale Economie zoals in deze beraadslaging beschreven, 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.
Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat de verwerkingsverantwoordelijken gehouden zijn
om in voorkomend geval een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Als uit die
beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de rechten en
vrijheden van de betrokkenen te vrijwaren, dan zijn de partijen ertoe gehouden om de gewijzigde
modaliteiten van de gegevensverwerking ter beraadslaging aan het Informatieveiligheidscomité
voor te leggen.

M. SALMON
voorzitster

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.

