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INFORMATIEVEILIGHEIDSCOMITÉ 

KAMER FEDERALE OVERHEID 

 

 

 

ACTIVITEITENVERSLAG VIERDE KWARTAAL 2018 

 

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 en inmiddels heeft vergaderd op 6 november 2018 en 4 december 

2018. Op die data heeft de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité ook 

telkens samen met de kamer sociale zekerheid en gezondheid, die in afwachting van de 

benoeming van de leden bemand is door de externe leden van het voormalige sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en gezondheid, in verenigde kamers vergaderd. 

Tijdens zijn twee zittingen van 2018 heeft de kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité in totaal 18 aanvragen met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid  

(waarvan 7 in verenigde kamers, dus met de kamer sociale zekerheid en gezondheid) 

behandeld. Het Comité heeft tevens 17 aanvragen tot aansluiting bij een algemene 

beraadslaging van het voormalig sectoraal comité voor de federale overheid behandeld en 26 

aanvragen tot aansluiting bij een algemene beraadslaging van het voormalig sectoraal comité 

van het Rijksregister behandeld. 

Gelet op de inwerkingtreding van de wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen 

met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters wordt de machtiging om toegang 

te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister sinds 23 december 2018 verleend 

door de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken. De aanvragen betreffende nieuwe 

beraadslagingen die vóór die datum werden ingediend bij de kamer federale overheid werden, 

overeenkomstig de wet van 5 september 2018 en het huishoudelijk reglement, overgemaakt 

aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met het oog op het opstellen van een 

juridisch en technisch advies. Voor wat het vierde kwartaal van 2018 betreft, heeft de FOD 

Binnenlandse Zaken met betrekking tot twee aanvragen een juridisch en technisch advies 

opgesteld. De aanvragen tot aansluiting bij een beraadslaging van het voormalig sectoraal 

comité van het Rijksregister werden, in overleg met de FOD Binnenlandse Zaken, allemaal 

afgehandeld door de FOD BOSA.  

Voor zover ze volledig zijn, worden aanvragen in principe behandeld tijdens de eerstvolgende 

vergadering of ten laatste tijdens de daaropvolgende vergadering. In het vierde kwartaal van 
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2018 werden alle (als volledig beschouwde) aanvragen die na de inwerkingtreding van de wet 

van 5 september 2018 bij de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité 

werden ingediend en die buiten het contentieux van het Rijksregister vielen, tijdig behandeld. 

Gelet op de bevoegdheidsoverdracht aangaande de toegang tot de gegevens van het 

Rijksregister, werd de behandeling van de hangende aanvragen met betrekking tot de toegang 

tot de gegevens van het Rijksregister door de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken (de 

facto de FOD Binnenlandse Zaken) verder gezet. 

 

Toegang tot de gegevens van het Rijksregister 

 

De kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité heeft in het vierde kwartaal 

van 2018 aan meerdere instanties toegang tot het Rijksregister verleend, meer bepaald aan de 

Algemene Directie van het K.M.O.-beleid van de FOD Economie, K.M.O. en Energie in het 

kader van de verplichte registratie van dienstenverleners aan vennootschappen (zie 

beraadslaging nr. 18/129 van 6 november 2018), aan Kind en Gezin in het kader van 

regionalisering van de bevoegdheden betreffende de gezinsbijslagen (zie beraadslaging nr. 

18/129 van 6 november 2018) en het Vlaams Departement Mobiliteit in het kader van de 

organisatie van het ‘terugkommoment’ (zie beraadslaging nr. 18/155 van 4 december 2018). 

Het juridisch en technisch advies met betrekking tot voormelde dossiers werd, in overleg met 

de FOD Binnenlandse Zaken, door de FOD BOSA opgesteld. De overige aanvragen 

betreffende de toegang tot de gegevens van het Rijksregister werden met het oog op juridisch 

en technisch advies overgemaakt aan de FOD Binnenlandse Zaken. Wat het geheel van deze 

aanvragen betreft, heeft de FOD Binnenlandse Zaken in twee dossiers een (negatief) juridisch 

en technisch advies opgesteld, meer bepaald betreffende een aanvraag van Holvi Payment 

Services (beraadslaging nr. 18/147 van 6 november 2018) en een aanvraag van de Vrije 

Universiteit Brussel (beraadslaging nr. 18/155 van 4 december 2018). Na de 

bevoegdheidsoverdracht aan de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken werd de 

afhandeling van de overige hangende aanvragen door de FOD Binnenlandse Zaken 

verdergezet. 

 

De mededeling van persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van 

de federale overheid 

 

De kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité heeft in gunstige zin 

beraadslaagd over de toegang door enkele instanties tot persoonsgegevens van de FOD 

Financiën, meer bepaald de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in het kader van de 

‘Gebouwenpas’ (beraadslaging nr. 18/135 van 6 november 2018), FAMIFED en de 

kinderbijslagfondsen in het kader van de toekenning van de kinderbijslagtoeslagen in 2019 

(beraadslaging nr. 18/151 van 4 december 2018),  de gewestelijke overheidsdienst Brussel 

Fiscaliteit in het kader van de BeHome-premie van de gemeente Schaarbeek (beraadslaging nr. 

18/137 van 6 november 2018), een onderzoeksgroep gevormd door de FOD Sociale Zekerheid, 

de Universiteit Antwerpen en de Université de Liège in het kader van een onderzoek naar de 

omvang, kenmerken en oplossingen voor non-take-up van sociale uitkeringen (beraadslaging 

nr. 18/139 van 6 november 2018). 

De kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité heeft zich ook uitgesproken 

over de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Mobiliteit, meer bepaald aan het 

Vlaams Departement Mobiliteit in het kader van de organisatie van het ‘terugkommoment’ 

(beraadslaging nr. 18/145 van 4 december 2018). 
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Het informatieveiligheidscomité heeft tot slot in verenigde kamers de toelating verleend aan 

de mededeling van persoonsgegevens door Defensie aan de vzw SIGEDIS in het kader van het 

bijhouden van de individuele rekeningen van de werknemers die aan militieverplichtingen 

onderworpen zijn geweest (beraadslaging nr. 18/194 van 4 december 2018), aan de mededeling 

van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid aan de directie Controle van 

het Wegvervoer, die deel uitmaakt van het directoraat-generaal Wegvervoer en 

Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer (beraadslaging nr. 13/018 gewijzigd op 

6 november 2018) en 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. 18/052 van 6 november 2018). 

 

 

_____________________________ 

 

 

  


