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BERAADSLAGING NR. 21/025 VAN 7 DECEMBER 2021 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

FOD FINANCIËN AAN IRISCARE VOOR HET EVALUEREN VAN MOGELIJKE 

CRITERIA VOOR DE TOEKENNING VAN TOESLAGEN OP DE KINDERBIJSLAG 

 

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 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 Irisicare; 

 

Gelet op de inlichtingen ontvangen vanwege de FOD Financiën; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer B. Preneel. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut die op het grondgebied van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is voor het kinderbijslagbeleid en voor het efficiënt 

beheer van de kinderbijslagregeling, zodat elk gezin de kinderbijslag krijgt waarop het recht 

heeft. In het kader van de hervorming ter zake – de verruiming van het recht op een sociale 

toeslag naar alle gezinnen met een beperkt inkomen, ongeacht hun beroepssituatie – wil de 

organisatie gebruik maken van diverse gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit diverse 

authentieke bronnen. De toekenning van het supplement op de kinderbijslag hangt af van het 

jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het betrokken gezin, voornamelijk te bepalen door 

middel van fiscale persoonsgegevens. Volgens de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling 

van de toekenning van gezinsbijslagen wordt ook het kadastraal inkomen in aanmerking 

genomen (de toeslagen gelden niet als de kadastrale inkomens van de bijslagtrekkende en 
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van de echtgenoot met wie hij samenwoont of de persoon met wie hij een feitelijk gezin 

vormt, met betrekking tot de onroerende goederen die noch als eigen hoofdverblijfplaats noch 

voor eigen beroepsdoeleinden worden gebruikt, een grensbedrag overschrijden). 

 

2. Vóór Iriscare effectief nieuwe maatregelen voorstelt, wil het alle mogelijkheden, knelpunten 

en gevolgen dienaangaande in kaart brengen en de nodige simulaties doorvoeren. Met de 

gevraagde gepseudonimiseerde persoonsgegevens wil de organisatie een beeld van de reële 

kadastrale inkomens van de Brusselse gezinnen met gezinsbijslagen krijgen, de populatie 

beschrijven, het bereik van de verschillende scenario's analyseren en de eventuele budgettaire 

gevolgen ramen. Aldus zou ze doeltreffende en billijke maatregelen kunnen ontwikkelen. 

 

3. Aldus zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor een steekproef van één derde 

van de kinderbijslagtrekkende gezinnen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen 

(elke observatie heeft betrekking op één gezinslid) enkele persoonsgegevens van de federale 

overheidsdienst Financiën (IPCAL/kadaster) en het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming koppelen en pseudonimiseren. De volledige doelgroep bevat ongeveer 600.000 

personen, de voorgestelde steekproef bevat ongeveer 200.000 personen. 

 

4. Per betrokkene – ten aanzien van de onderzoekers uitsluitend aangeduid met een uniek, 

volstrekt betekenisloos volgnummer – zouden de volgende persoonsgegevens worden 

verwerkt, voor het meest recente kalenderjaar waarin ze gezamenlijk beschikbaar zijn bij de 

authentieke bronnen. 

 

 Persoonskenmerken (beschikbaar in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming)1: het eigen volgnummer, het volgnummer van de referentiepersoon, het 

geboortejaar, het geslacht, de burgerlijke staat, het gezinstype, de gezinspositie, de aard van 

de verwantschap met de referentiepersoon, de gemeente van de woonplaats en de aard 

(rijk/arm, vijf verschillende categorieën) van de statistische sector van de woonplaats. 

 

 Inkomsten (in klassen ingedeeld) (beschikbaar in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming) 2: het bruto belastbaar loon als werknemer, het inkomen als zelfstandige, de 

bruto belastbare uitkering omwille van een arbeidsongeval of beroepsziekte, de bruto 

belastbare ZIV/NIC-uitkering, de bruto belastbare werkloosheidsuitkering, de bruto 

belastbare pensioenuitkering, de hoedanigheid inzake kinderbijslag en de organisatie. 

 

 Persoonsgegevens over het patrimonium (beschikbaar bij de federale overheidsdienst 

Financiën): gegevens betreffende de eigenaar (zakelijk recht, proportioneel aandeel in het 

recht), betreffende de constructie (code indicie van het gebouw, code kwaliteit van het 

gebouw, nuttige oppervlakte), betreffende het perceel (kadastrale afdeling, code kadastrale 

aard, nr. en naam van de administratieve gemeente (NIS), code type van goed voor het 

kadastrale inkomen, code fiscaal statuut van het kadastraal inkomen, kadastraal inkomen) 

 

 
1 De mededeling van deze gegevens vereist de toelating van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

Informatieveiligheidscomité. 
2 De mededeling van deze gegevens vereist de toelating van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

Informatieveiligheidscomité. 
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 Persoonsgegevens over het fiscaal inkomen (beschikbaar bij de federale overheidsdienst 

Financiën): het bruto belastbaar gezinsinkomen (diverse IPCAL-codes), het kadastraal 

inkomen van het onroerend goed gebruikt voor beroepsdoeleinden (diverse IPCAL-codes) 

en het aangegeven kadastraal inkomen (diverse IPCAL-codes).3 

 

5. Het onderzoek evenals de mededeling van de gegevens wordt slechts één keer uitgevoerd. 

Het onderzoek moet afgerond zijn tegen 31 maart 2022. De onderzoekers zouden de 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens bewaren tot 31 december 2022 en ze daarna 

vernietigen. 

 

6. De ter beschikking gestelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens zouden in geen geval aan 

derden worden meegedeeld. 

 

II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

7. 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 

 
3 Het betreft volgende codes: 

A/B 7220 Globaal belastbaar beroepsinkomen 

A/B 1485 Globaal belastbare onroerende inkomsten 

A/B 1705 Globaal belastbare roerende inkomsten 

A/B 7160 Globaal belastbare diverse inkomsten 

A/B 7420 Globaal belastbaar inkomen van onbepaalde oorsprong 

A/B 7221 Individuele verliezen 

A/B 7222 Gelijk 

A/B 7449 Onderhoudsuitkeringen  

A/B 7450 Gelijk 

A/B 7447 Bijzondere bijdrage sociale zekerheid (1982-1988) 

A/B 4810 Artikelnummer van de eerste inkohiering 

A/B 9624 Gezamenlijk belastbare inkomsten als zelfstandige 

A/B 0620 Internationale ambtenaar 

A 0200 Internationale ambtenaar > limiet in € 

A 0210 Gehuwd of wettelijk samenwonend met Internationale ambtenaar > limiet in € 

C/D 1000 KI van de eigen woning, onderworpen aan de onroerende voorheffing 

A/B 1050 KI, met betrekking tot alle onroerende goederen of gedeelten ervan die iemand voor zijn/haar beroep gebruikt 

A/B 1060 KI, niet-verhuurde gebouwen, of verhuur aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken 

A/B 1070 KI, Ongebouwd verhuur aan natuurlijke personen niet voor beroepsgebruik of niet verhuurd 

A/B 1080 KI, onroerende goederen die iemand verhuurt overeenkomstig de pachtwetgeving voor land- of tuinbouwdoeleinden 

A/B 1090 KI, gebouwen, materieel en outillering die iemand niet verhuurt of verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor 

hun beroep gebruiken 

A/B 1120 KI, gronden die niet in overeenstemming met de pachtwetgeving verhuurd worden 

A/B 1150 KI, materieel en outillering dat verhuurd wordt aan vennootschappen of gelijk welke huurder die het materieel voor 

zijn/haar beroepsactiviteit aanwendt 

 



 

 

4 

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. 

8. In voorliggend geval is er sprake van de mededeling van persoonsgegevens door een federale 

overheidsinstelling (FOD Financiën) aan Iriscare. De aanvraag werd besproken tussen het 

auditoraat, Iriscare en de FOD Financiën. Het Informatieveiligheidscomité acht zich dan ook 

bevoegd om zich uit te spreken. 

B. TEN GRONDE 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT  

9. Overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming4   (hierna 

‘AVG’ genoemd) zijn de FOD Financiën (meedelende instantie) en Iriscare (ontvangende 

instantie) als verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het naleven van de 

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

10. Het Comité wijst erop dat de 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 

11. 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.  

12. Het Comité stelt vast dat de verwerking 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). 

13. Eén van de essentiële aspecten van de hervorming van de gezinstoelagen in het Brussels 

Gewest is de verruiming van het recht op een sociale toeslag naar alle gezinnen met een 

beperkt inkomen, ongeacht hun beroepssituatie. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van 

de doelgroep in vergelijking met de federale regelgeving. De toekenning van dit supplement 

zal, zoals reeds het geval was in de federale context, in de eerste plaats afhankelijk zijn van 

een controle van het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen. Deze beoordeling is 

voornamelijk gebaseerd op fiscale gegevens. De ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling 

van de toekenning van gezinsbijslagen voorziet dat daarnaast ook het kadastraal inkomen in 

aanmerking genomen moet worden bij de beoordeling van het recht op de sociale toeslagen 

(artikel 9, laatste lid). 

B.3. DOELBINDING 

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

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van 

doelbinding). De gegevens mogen bovendien niet verder worden verwerkt op een wijze die 

 
4 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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onverenigbaar is met die doeleinden. De verdere verwerking met het oog op 

wetenschappelijk onderzoek wordt niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden 

beschouwd als voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 89, §1, van de AVG. 

15. Alvorens een nieuwe maatregel kan worden uitgerold, acht Irisicare het noodzakelijk om de 

mogelijkheden, knelpunten en (mogelijks onwenselijke) gevolgen in kaart te brengen en 

diverse toepassingen naar voorwaarden en grensbedragen uit te werken en te simuleren. Met 

de gevraagde gegevens wil Iriscare een beeld krijgen over de reële kadastrale inkomens van 

de Brusselse gezinnen die gezinsbijslagen ontvangen. Het wil deze populatie beschrijven, het 

bereik van de verschillende scenario's analyseren en de eventuele budgettaire gevolgen 

indicatief ramen. Dit moet het mogelijk maken om een doeltreffende en billijke maatregel te 

implementeren. Het Informatieveiligheidscomité acht dit doeleinde welbepaald, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd. 

16. Wat de verdere verwerking voor wetenschappelijke doeleinden betreft, vereist artikel 89, §1, 

van de AVG passende waarborgen in overeenstemming met de AVG voor de rechten en 

vrijheden van de betrokkenen. Die waarborgen moeten ervoor zorgen dat er technische en 

organisatorische maatregelen worden 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. 

17. Het Comité stelt vast dat het voor de aanvrager niet mogelijk is om in het kader van dit 

onderzoek met anonieme gegevens te werken, omdat hij over gedetailleerde informatie dient 

te beschikken om de situatie van individuele personen te kunnen analyseren. Het Comité stelt 

vast dat de aanvrager erin voorziet dat de persoonsgegevens worden gekoppeld en 

gepseudonimiseerd door een derde vertrouwenspersoon (trusted third party), meer bepaald 

de Kruispuntbank van de sociale zekerheid die hiertoe de wettelijke opdracht heeft gekregen.  

B.4. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.4.1. Minimale gegevensverwerking 

18. 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”). 

19. De patrimoniumgegevens van de FOD Financiën zijn essentieel in de analyse en de 

beschrijving van de kadastrale inkomens. De gegevens van de eigenaar zijn onmisbaar voor 

de koppeling met de andere bronnen en de bepaling van het zakelijk recht. De constructie- 

en perceelsgegevens zijn cruciaal in de beschrijving van het onroerend goed, voor de controle 

van onbedoelde nevengevolgen en de constructie van de voorwaardelijke toetsing. Het 

kadastrale inkomen wordt opgevraagd in klassen van 10 euro. De aanvrager verantwoordt dit 

enerzijds omwille van de complexiteit van het doeleinde van het onderzoek, meer bepaald de 

evaluatie van het reële inkomen van de betrokkenen. Anderzijds omdat er veel intervallen 

gesommeerd worden waardoor de foutenmarge kan cumuleren, variëren en samenhang 

vertonen met specifieke categorieën/situaties. 

20. Het noodzaak van de opvraging van de inkomstengegevens is tweeledig. Enerzijds worden 

alle IPCAL-codes opgevraagd die integraal deel uitmaken van de Fiscale Flux die Iriscare 
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vanaf het inkomstenjaar 2020 zal verwerken. Het resultaat van deze fiscale flux bepaalt de 

inkomenscategorie van het gezin dat kinderbijslag ontvangt en de daaruit volgende sociale 

toeslagen waar de kinderen van dit gezin eventueel recht op hebben. Dit construct is 

essentieel bij de beschrijving/analyse/evaluatie van de toevoeging van een tweede 

voorwaarde (op basis van de kadastrale inkomens) bij de toekenning van de sociale toeslagen. 

Anderzijds worden de verschillende IPCAL-codes met betrekking tot de kadastrale inkomens 

opgevraagd. Deze moeten Iriscare in staat stellen om de kadastrale inkomens te analyseren 

en de mogelijkheden en de beperkingen van deze bron in kaart te brengen bij de 

operationalisering van deze bijkomende voorwaarde bij de toekenning van de sociale 

toeslagen. 

21. In reactie op opmerkingen van de FOD Financiën heeft verduidelijkt Iriscare dat zowel "Code 

type van goed voor het kadastrale inkomen" als "Code fiscaal statuut van het kadastraal 

inkomen" effectief een tweeledige rol vervullen. Enerzijds helpen ze bij de beschrijving van 

het onroerende goed en anderzijds kunnen ze gebruikt worden om de kadastrale inkomens te 

definiëren die mee in rekening genomen moeten worden bij de toetsing. Eén van de 

belangrijkste doelstellingen is vermijden dat er onbedoelde nevengevolgen zouden optreden 

om gezinnen als vals negatief arm geëvalueerd worden waardoor ze potentiele sociale 

toeslagen zouden ontlopen. 

22. Iriscare preciseert verder dat de gegevens enkel opgevraagd voor een aselecte steekproef van 

1/3de van de kinderbijslagtrekkende gezinnen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest op basis van de hoedanigheid bijslagtrekkende bij de FAMIFED-gegevens. De 

STIPAD- en IPCAL-gegevens worden enkel opgevraagd voor de gezinsleden die deel 

uitmaken van deze steekproef en worden gekoppeld op basis van het gepseudonimiseerd 

INSZ. 

23. De inkomensgegevens worden opgevraagd in klassen van 10 euro. Dit detail is te 

rechtvaardigen enerzijds omwille van de complexiteit van het doeleinde van het onderzoek, 

meer bepaald de evaluatie van het reële inkomen van de betrokkenen. Anderzijds omdat er 

veel intervallen gesommeerd worden waardoor de foutenmarge kan cumuleren, variëren en 

samenhang vertonen met specifieke categorieën/situaties. De IPCAL-codes die bijdragen tot 

de constructie van de huidige toegepaste inkomensnotie hebben bovendien geen rechtsreeks 

aangiftecode-equivalent waardoor het risico op heridentificatie nagenoeg onbestaande is. 

24. Het Comité stelt vast dat het voor de aanvrager niet mogelijk is om in het kader van dit 

onderzoek met anonieme gegevens te werken, omdat hij over gedetailleerde informatie dient 

te beschikken om de situatie van individuele personen te kunnen analyseren en het risico op 

onrechtstreekse identificatie aldus niet volledig kan worden uitgesloten. Het Comité stelt vast 

dat de aanvrager erin voorziet dat de persoonsgegevens worden gekoppeld en 

gepseudonimiseerd door een derde vertrouwenspersoon (trusted third party), meer bepaald 

de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid die hiertoe de wettelijke opdracht heeft 

gekregen. 

25. Het Comité wijst erop dat de derde vertrouwenspersoon ertoe gehouden is om, naast de 

pseudonimisering, een small cell risk analyse uit te voeren en in voorkomend geval 

bewerkingen op de gegevens uit te voeren (zoals aggregatie van gegevens). Dit heeft tot doel 

om te verzekeren dat de betrokkenen niet kunnen worden geheridentificeerd aan de hand van 

het voorkomen van een te beperkt aantal gevallen per gegevenscategorie. 
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26. Het Informatieveiligheidscomité is van oordeel dat de persoonsgegevens in het licht van het 

beoogde doeleinde toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn. 

 

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. Persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor 

zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, 

wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt 

overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij de AVG passende technische en organisatorische 

maatregelen worden getroffen om de rechten en de vrijheden van de betrokkene te 

beschermen (art. 5, §1, e), AVG). 

28. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens door de aanvrager worden vernietigd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn 

voor de realisatie van het voormelde doeleinde en ten laatste op 31 december 2022. Indien 

het doeleinde van de verwerking vóór deze datum wordt gerealiseerd en er geen noodzaak is 

om de gegevens te bewaren, dienen de gegevens van zodra ze niet meer nuttig zijn, te worden 

vernietigd. Deze bewaarduur kan alleszins enkel worden verlengd middels een beraadslaging 

van het informatieveiligheidscomité. De KSZ, die tussenkomt voor de koppeling en codering 

van de persoonsgegevens, mag de gekoppelde en gecodeerde persoonsgegevens uitsluitend 

bewaren tijdens de duurtijd van haar opdracht, waarna deze moeten worden vernietigd. 

B.5. RECHTEN EN VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE 

29. De verwerking met het oog op archivering voor het algemeen belang, wetenschappelijk of 

historisch onderzoek of statistische doeleinden is onderworpen aan passende waarborgen in 

overeenstemming met de AVG voor de rechten en vrijheden van de betrokkene (art. 89, §1, 

AVG) . 

30. In uitvoering van artikel 89, §2, AVG bepaalt Titel 4 van de wet van 30 juli 2018 betreffende 

de bescherming van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens het uitzonderingsregime ten aanzien van de rechten van de betrokkenen 

bedoeld in de artikel 15 (recht van inzage), 16 (recht op rectificatie), 18 (recht op beperking) 

en 21 (recht van bezwaar) AVG. 

31. Voor zover de aanvrager zich wenst te beroepen op het uitzonderingsregime voorzien in Titel 

4 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (WVP) omdat de uitoefening van 

voormelde rechten het wetenschappelijk onderzoek onmogelijk dreigen te maken of ernstig 

dreigen te belemmeren, en afwijkingen noodzakelijk zijn om die doeleinden te bereiken, 

moeten de afwijkingen worden toegepast onder de voorwaarden vermeld in titel 4 WVP: 

 - in voorkomend geval het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming, 

hetgeen het geval is; 

 - het aanvullen van het register van de verwerkingsactiviteiten; 
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 - het bijkomend informeren van de betrokkene indien de gegevens bij de betrokkene worden 

verzameld (quod non); 

 - het afsluiten van een overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de 

verantwoordelijke voor de oorspronkelijke verwerking (in casu huidige beraadslaging die 

overeenkomstig artikel 35, §4, van de wet van 15 augustus 2002 houdende oprichting en 

organisatie van een federale dienstenintegrator de betrokken partijen verbindt); 

 - het toepassen van de cascade van anonieme, gepseudonimiseerde of niet-

gepseudonimiseerde gegevens al naar gelang de doeleinden van de verwerking, en 

overeenkomstig de voorwaarden vermeld in titel 4, zoals in casu het geval is; 

 - het niet-verspreiden van gepseudonimiseerde gegevens, behoudens de voorziene 

uitzonderingen. 

B.6. BEVEILIGING 

32. 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”).  

33. De aanvrager stelt alles in het werk om te vermijden dat de betrokkenen kunnen worden 

geïdentificeerd en onthoudt zich alleszins van elke poging om de van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid verkregen gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te zetten in niet-

gepseudonimiseerde persoonsgegevens. Hij deelt die gepseudonimiseerde persoonsgegevens 

daarenboven in geen geval mee aan derden. Voorts publiceert hij de resultaten van de door 

hem uitgevoerde verwerking uitsluitend in een vorm die geen enkele mogelijkheid meer biedt 

om de betrokken sociaal verzekerden alsnog te (her)identificeren. 

 

34. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de functionaris voor 

gegevensbescherming van Irisicare heeft bevestigd dat een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling werd uitgevoerd en dat uit de uitgevoerde 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling blijkt dat de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van betrokkenen voldoende gewaarborgd is, aangezien de aard, de context, de 

reikwijdte en de doeleinden van de verwerking duidelijk zijn gedefinieerd, bepaald en 

geanalyseerd en technische en organisatorische maatregelen zijn genomen 

dienovereenkomstig. De functionaris voor gegevensbescherming van Iriscare bevestigt dat 

maatregelen om de fundamentele privacybeginselen te eerbiedigen en om de privacyrisico’s 

van personen aan te pakken, aanvaardbaar worden geacht. 

 

35. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houdt hij rekening met de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder 

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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 
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36. De toepassing van deze beraadslaging is afhankelijk van een voorafgaande beraadslaging van 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité, over de 

mededeling van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens door het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, 

waarvan de bepalingen onverkort moeten worden gerespecteerd. 

 

 

 

Om deze redenen besluit 

 

de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de FOD Financiën aan 

IRISCARE voor het evalueren van de mogelijke criteria voor de toekenning van toeslagen op de 

kinderbijslag, met tussenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor de koppeling 

en pseudonimisering van de persoonsgegevens, zoals in deze beraadslaging beschreven, is 

toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de 

persoonsgegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, 

minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PRENEEL 

Kamer federale overheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


