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ACTIVITEITENVERSLAG 2020 

 

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. 

In 2020 zijn er negen vergaderingen van de kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité geweest en 6 keer heeft hij ook samen met de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid, die in afwachting van de benoeming bemand is door de externe leden 

van het voormalig sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid, in verenigde 

kamers vergaderd.  

In 2020 heeft de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité 85 aanvragen 

behandeld: 41 aanvragen met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door of aan 

federale overheidsinstellingen (waarvan 22 in verenigde kamers) en 44 aanvragen tot 

aansluiting bij een algemene beraadslaging van het voormalig sectoraal comité voor de federale 

overheid of van het informatieveiligheidscomité. 

Het weze herhaald dat de wetgever de bevoegdheid voor het verlenen van de toelating voor de 

toegang tot de gegevens van het Rijksregister en de behandeling van de aansluitingen bij een 

algemene beraadslaging van het voormalig sectoraal comité van het rijksregister, eind 2018 

heeft overgedragen aan de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken. 

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

vergadering of ten laatste tijdens de daaropvolgende vergadering. In 2020 werden alle (als 

volledig beschouwde) aanvragen die bij de kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité werden ingediend tijdig behandeld. 

 

De mededeling van persoonsgegevens door federale overheidsinstellingen of door 

instellingen van sociale zekerheid aan federale overheidsinstellingen 

 

De kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité heeft in gunstige zin 

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

Financiën, meer bepaald het Federaal Planbureau met het oog op de evaluatie van de impact 
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van de COVID-19 maatregelen (beraadslaging nr. 20/013 van 15 mei 2020), het Centrum voor 

Sociologisch Onderzoek met het oog op de realisatie van het onderzoeksproject “ontwikkelen 

van indicatoren om de levensstandaard in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart te 

brengen” (beraadslaging nr. 19/025 van 3 september 2019, gewijzigd op 15 mei 2020) evenals 

met het oog op de verderzetting van het onderzoeksproject “een beschikbaar netto-inkomen op 

gezinsniveau op basis van administratieve data” (beraadslaging nr. 20/031 van 7 juli 2020), het 

Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid van de Universiteit Antwerpen voor een 

analyse van de socio-economische differentiatie inzake de gezinsvorming (beraadslaging nr. 

20/011 van 15 mei 2020), de Algemene Directie Statistiek (Statbel) met het oog op de 

uitvoering van haar wettelijke opdrachten (beraadslaging nr. 20/025 van 7 juli 2020), het 

Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid (beraadslaging nr. 20/017 

van 7 juli 2020), de Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie van de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel (beraadslaging nr. 20/015 van 7 juli 2020), ‘l’Agence pour une vie de 

qualité’ (beraadslaging nr. 20/037 van 1 september 2020), de Rijksdienst voor Jaarlijkse 

Vakantie met het oog op de terugvordering van onterecht uitbetaalde uitkeringen 

(beraadslaging nr. 20/031 van 1 september 2020), de arbeidsauditoraten en arbeidsauditoraten-

generaal (beraadslaging nr. 20/021 van 1 september 2020), de Cel voor Financiële 

Informatieverwerking (beraadslaging nr. 20/023 van 6 oktober 2020), het Departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en andere Vlaamse instanties binnen het beleidsdomein 

welzijn, volksgezondheid en gezin (beraadslaging nr. 20/041 van 6 oktober 2020), de FOD 

Sociale Zekerheid voor de ontwikkeling van het microsimulatiemodel Belmod (beraadslaging 

nr. 20/043 van 6 oktober 2020), de Vlaamse Streekontwikkelingscommunales voor de 

uitvoering van hun decretale opdrachten (beraadslaging nr. 20/053 van 6 oktober 2020), de 

FOD Beleid en Ondersteuning in het kader van het testen van het aanleggen van een audit trail 

bij het gebruik van de ebox voor natuurlijke personen (beraadslaging nr. 20/057 van 3 

november 2020). 

De kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité heeft zich ook uitgesproken 

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

sociaal inspecteurs en controleurs van ‘l’Agence pour une Vie de Qualité’ (AVIQ) in het kader 

van hun decretale opdrachten inzake sociale controles (beraadslaging nr. 20/059 van 1 

december 2020), en aan de Koninklijke Belgische Touring Club in het kader van de 

pechverhelping (beraadslaging nr. 19/027 van 3 september 2019, gewijzigd op 14 januari 

2020), en door de FOD Mobiliteit en de FOD Economie aan de Inspectiedienst van het 

Departement Tewerkstelling van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 

(beraadslaging nr. 20/027 van 1 september 2020). 

De kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité heeft zich verder uitgesproken 

over de mededeling van een read only copy van de gegevensbank van de Kruispuntbank van 

Ondernemingen en databestanden met technische en geografische adresgegevens aan de FOD 

Beleid en Ondersteuning in diens rol als federale dienstenintegrator (beraadslaging nr. 20/003 

van 14 januari 2020). 

De informatieveiligheidscomité heeft in verenigde kamers toelating verleend aan de 

mededeling van persoonsgegevens aan de FOD Beleid en Ondersteuning en de organisatie 

belast met de uitvoering van het stelsel van de aanvullende pensioenen voor de contractuele 

personeelsleden van het federaal openbaar ambt, het gerecht en de politiediensten 

(beraadslaging nr. 20/060 van 3 maart 2020), aan de uitwisseling van persoonsgegevens tussen 

het RIZIV en de FOD Financiën in het kader van de opsporing van potentieel rechthebbenden 

op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (beraadslaging nr. 20/094 van 7 april 2020), 

aan de mededeling van persoonsgegevens door diverse federale overheidsinstellingen en 

instellingen van sociale zekerheid aan de FOD Beleid en Ondersteuning in het kader van het 
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kadaster van mandaathouders (beraadslaging nr. 20/026 van 3 maart 2020). 

De verenigde kamers hebben zich verder uitgesproken over de mededeling van 

persoonsgegevens door de FOD Financiën aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met het 

oog op de controle van de voorwaarden onder dewelke uitstel van betaling aan bepaalde 

werkgevers werd verleend in het kader van de maatregelen tijdens de coronavirus COVID-19 

epidemie (beraadslaging nr. 20/033 van 1 september 2020), aan de POD Maatschappelijke 

Integratie en de OCMW’s met het oog op de uitvoering van hun wettelijke opdrachten inzake 

maatschappelijke integratie en dienstverlening (beraadslaging nr. 20/019 van 7 juli 2020), aan 

de Waalse verzekeringsinstellingen in het kader van hun decretale opdrachten inzake de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (beraadslaging nr. 20/045 van 3 november 2020) en 

aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met het oog op de controle van de voorwaarden 

onder dewelke een premie voor toeleveranciers met een bepaald omzetverlies kan worden 

toegekend in het kader van de maatregelen tijdens de coronavirus COVID-19 epidemie 

(beraadslaging nr. 20/061 van 1 december 2020). 

De informatieveiligheidscomité heeft in verenigde kamers verder toelating verleend aan de 

mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid aan het centrum voor sociaal beleid en het federaal migratiecentrum met het oog op 

het analyseren van de verblijfsdynamiek van gedetacheerde personen in België (beraadslaging 

nr. 20/082 van 7 april 2020), aan de mededeling van persoonsgegevens betreffende de 

bestelling van getuigschriften voor verstrekte hulp door het Rijksinstituut voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering aan de FOD Financiën (beraadslaging nr. 20/066 van 7 april 2020 en 

wijziging van beraadslaging nr. 17/009 van 7 februari 2017), aan de mededeling van 

persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het Federaal Agentschap 

voor de opvang van asielzoekers voor het controleren van de tewerkstelling van bewoners van 

opvangstructuren en het bepalen van hun bijdrage aan de materiële hulp (beraadslaging nr. 

20/074 van 7 april 2020, gewijzigd op 1 september 2020), aan de mededeling van 

persoonsgegevens door de FOD Justitie aan de Federale Pensioendienst in het kader van de 

behandeling van dossiers van personen met een strafrechtelijke veroordeling (beraadslaging nr. 

20/029 van 7 juli 2020), aan de mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen 

van sociale zekerheid aan de cel voor financiële informatieverwerking (beraadslaging nr. 

14/058 van 2 september 2014, gewijzigd op 7 juli 2020 en op 1 september 2020), aan de 

mededeling van persoonsgegevens door de FOD Mobiliteit aan het Rijksinstituut voor Ziekte- 

en Invaliditeitsverzekering in het kader van de toekenning van uitkeringen voor 

arbeidsongeschiktheid aan personen actief in de autoverkoop (beraadslaging nr. 20/262 van 3 

november 2020), en aan de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Justitie aan het 

Agentschap voor Vlaamse sociale bescherming en de Vlaamse zorgkassen in het kader van de 

toepassing van de Vlaamse sociale bescherming (beraadslaging nr. 20/047 van 3 november 

2020). 

 

Verdere inlichtingen 

Het voorliggende verslag behelst een beknopt overzicht van de activiteiten van de kamer 

federale overheid van het informatieveiligheidscomité in 2020, met de vermelding van enkele 

specifieke inhoudelijke thema’s die behandeld werden en in voorkomend geval met de 

verwijzing naar de beraadslagingen waarin dat gebeurde. Voor de integrale beraadslagingen 

kan u terecht op 

https://dt.bosa.be/nl/ivc/beraadslagingen_kamer_federale_overheid_verenigde_kamers_ivc . 
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