Informatieveiligheidscomité
Verenigde kamers
(sociale zekerheid en gezondheid/federale overheid)
IVC/VK/19/340

BERAADSLAGING NR. 18/152 VAN 6 NOVEMBER 2018, GEWIJZIGD OP 5
NOVEMBER 2019, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN
PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE AAN
DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING IN HET KADER VAN DE
BEHANDELING VAN DE WERKLOOSHEIDSDOSSIERS VAN GEDETINEERDEN HERZIENING VAN DE BERAADSLAGINGEN FO NR. 07/2017 VAN 11 APRIL 2017 EN
NR. 34/2017 VAN 16 NOVEMBER 2017
Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale
dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1, § 1, 3de 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 de artikelen 97 en 98;
Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 8 oktober 2019;
Gelet op het verslag van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid en van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;
Gelet op het verslag van mevrouw Mireille Salmon en van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Bij zijn beraadslagingen FO nr. 07/2017 van 11 april 2017 en nr. 34/2017 van 16 november
2017 heeft het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid (de voorganger van de Kamer
federale overheid van het Informatieveiligheidscomité) een machtiging verleend aan de
federale overheidsdienst Justitie voor het overmaken van persoonsgegevens aan de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het Sectoraal Comité heeft echter de
voormelde machtiging verleend onder de ontbindende voorwaarde van de goedkeuring van
een wettelijke basis tot omkadering van de databank Sidis Suite, in eerste fase ten laatste op

27 oktober 2017 (beslissing van 11 april 2017) en vervolgens ten laatste op 27 oktober 2018
(beslissing van 16 november 2017). Gelet op de afwezigheid van de wettelijke basis ten
gevolge van het wetgevend proces heeft het Informatieveiligheidscomité de termijn
verbonden aan de ontbindende voorwaarde verlengd tot 27 oktober 2019 (beslissing van 6
november 2018).
2.

Op 8 oktober 2019 heeft het Informatieveiligheidscomité een aanvraagformulier ontvangen
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening waarin wordt verzocht om de termijn verbonden
aan de ontbindende voorwaarde voorzien in de voormelde beraadslagingen te verlengen
omdat de uitwerking van de wettelijke basis nog enige tijd in beslag zou nemen.

3.

Wat deze ontbindende voorwaarde betreft, werden de Verenigde Kamers erover ingelicht
dat de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie
(…) het wetsvoorstel K54-21941 heeft vervangen voor wat betreft de wettelijke basis voor
gegevensverwerking in Sidis Suite. De wet vermeldt in art. 7, § 1, 13° “de instellingen of
diensten belast met de toepassing van een wetgeving betreffende de sociale zekerheid of de
sociale bijstand en de inspectiediensten belast met de controle op de naleving van de
toekenningsvoorwaarden van de in toepassing van die wetgeving toegekende voordelen of
uitkeringen” als toegangsgerechtigde, en voorziet net zoals het wetsvoorstel K54-2194 in
een delegatie naar de Koning voor de nadere omschrijving van de toegangsregels. Het
uitvoerend besluit dat de toegangen uitwerkt voor de instellingen vermeldt in artikel 7, § 1,
13° van voormelde wet, is thans in opmaak, maar zal, gelet op de termijnen die gelden voor
het inwinnen van de noodzakelijke adviezen, niet gepubliceerd zijn bij het verstrijken van
de voormelde termijn.

4.

De RVA heeft ter herinnering als opdracht om een vervangingsinkomen toe te kennen aan
onvrijwillige werklozen en gelijkgestelden. In dat opzicht is de RVA tevens belast met de
bestrijding van het oneigenlijk gebruik en van fraude. Een aspect heeft betrekking op de
opschorting van het recht op uitkeringen van personen die van hun vrijheid zijn beroofd
omdat zij in principe niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt gedurende hun periode van
vrijheidsberoving. Het wenst bijgevolg maandelijks gegevens te krijgen van de Federale
overheidsdienst Justitie over de gedetineerden. Deze gegevensstroom verloopt via de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) die ervoor zorgt dat de aanvrager enkel de
gegevens over de gedetineerden krijgt die tevens een dossier hebben in de
werkloosheidssector. De aanvrager wenst de gegevens van de Federale overheidsdienst
Justitie te kruisen met zijn eigen bestanden van gerechtigden op werkloosheids- of
onderbrekingsuitkeringen zodat hij de betalingen van uitkeringen kan schorsen gedurende
de periode dat een persoon gedetineerd is en zich in een strafregime bevindt dat het recht op
uitkeringen niet toelaat.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

1

Wetsvoorstel betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Justitie in het
kader van de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en van het beheer van de
inrichtingen waar deze uitvoering plaatsvindt.

5.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Justitie
die krachtens artikel 35/1, § 1, 3de lid, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting
en organisatie van een federale dienstenintegrator het voorwerp moet uitmaken van een
voorafgaande beraadslaging van de Verenigde Kamers van het Informatieveiligheidscomité.

6.

Deze mededeling moet geschieden mits naleving van de maatregelen ter waarborging van
de gegevensbescherming, in het bijzonder op het vlak van doelbinding, minimale
gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid, zoals vervat in de
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.

7.

Aangezien deze principes reeds door het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid
werden onderzocht in zijn beraadslaging nr. 07/2017 van 11 april 2017, zijn de Verenigde
Kamers van het Informatieveiligheidscomité de mening toegedaan dat er op dat vlak geen
ander onderzoek moet plaatsvinden. Het verwijst aldus naar de voorwaarden en modaliteiten
vervat in de voormelde beraadslagingen.

8.

De Verenigde Kamers wijzen erop dat het regelgevend traject voor de juridische omkadering
van “Sidis Suite” (de databank van de federale overheidsdienst Justitie) nog niet is voltooid
waardoor de tijdelijke voortzetting van de bestaande benadering noodzakelijk is rekening
houdende met het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst. Op basis van die
vaststelling is het Informatieveiligheidscomité bereid om de termijn verbonden aan de
ontbindende voorwaarde opgenomen in de bepalingen van de voormelde beraadslagingen te
verlengen tot 27 oktober 2020. Deze verlenging doet vanzelfsprekend geen afbreuk aan de
voorwaarden die in die beraadslagingen zijn opgenomen.

Om deze redenen besluit
het informatieveiligheidscomité in verenigde kamers
dat de mededeling van de persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Justitie aan de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zoals beschreven in deze beraadslaging toegestaan is mits
wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming die
werden bepaald in de beraadslagingen nr. 07/2017 van 11 april 2017 en nr. 34/2017 van 16
november 2017 van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid, in het bijzonder de
maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en
informatieveiligheid.
Het beslist om de termijn om een reglementair kader uit te werken voor “Sidis Suite” zoals
voorzien in de ontbindende voorwaarde opgenomen in de bepalingen van voormelde
beraadslagingen van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid te verlengen tot 27 oktober
2020. Deze beslissing doet geen afbreuk aan de andere voorwaarden en modaliteiten zoals
vastgelegd in die beraadslagingen.

Mireille SALMON
Voorzitter kamer federale overheid

Bart VIAENE

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).

