Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/18/207

BERAADSLAGING NR. 18/113 VAN 2 OKTOBER 2018 MET BETREKKING TOT DE
UITBREIDING VAN HET NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID TOT HET
FRANSTALIG BRUSSELS INSTITUUT VOOR BEROEPSOPLEIDING (“INSTITUT
BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE”
(BRUXELLES FORMATION))
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 18;
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 97;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale
zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en
Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op de aanvraag van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding;
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

Krachtens het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de
sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de
Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan het
netwerk van de sociale zekerheid worden uitgebreid tot de overheidsdiensten van de
Gemeenschaps- en Gewestregeringen en de openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid
die onder de Gemeenschappen en Gewesten ressorteren, voor zover deze hierom verzoeken
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en hun verzoek door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
wordt aanvaard, na beraadslaging van het informatieveiligheidscomité, en voor zover hun
opdrachten betrekking hebben op bijzondere aangelegenheden vermeld in de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals de sociale vorming, de sociale
promotie, de beroepsomscholing en -bijscholing, de arbeidsbemiddeling, de programma's
voor wedertewerkstelling van de uitkeringsgerechtigde volledige werklozen en
gelijkgestelden, de toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
arbeidskrachten en het beleid inzake maatschappelijk welzijn.
2.

Het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding (hierna Bruxelles Formation
genoemd) dat werd opgericht door het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van
17 maart 19941 en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van
29 september 20162 wenst aldus deel uit te maken van het netwerk van de sociale zekerheid
zoals dit reeds het geval is voor andere gewestelijke tewerkstellingsdiensten (FOREM,
VDAB, ACTIRIS) met als doel een administratieve vereenvoudiging voor de stagiairs en de
administratie. Door de persoonsgegevens op een beveiligde en elektronische wijze via de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te ontvangen, kunnen de dossiers sneller worden
verwerkt en moeten er minder administratieve bewijsstukken worden bijgehouden.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

3.

Bruxelles Formation is een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid die voor
de uitvoering van zijn opdrachten een beheersovereenkomst afsluit met het College van de
Franse Gemeenschapscommissie. Deze Brusselse overheidsdienst voor beroepsopleiding
kan aldus als een openbare instelling die onder de Gemeenschappen en de Gewesten
ressorteert, worden beschouwd en kan dus in principe tot het netwerk van de sociale
zekerheid worden toegelaten.

4.

De aanvraag van de betrokken overheidsdienst of -instelling moet minstens het volgende
bevatten: een nominatieve aanduiding van de betrokken overheidsdienst of -instelling, een
aanduiding van de machtiging voor toegang tot het rijksregister en gebruik van het
identificatienummer van het rijksregister, de identiteit van de informatieveiligheidsconsulent
/ functionaris voor gegevensbescherming en in voorkomend geval de identiteit van de
verantwoordelijke arts.

5.

De aanvraag voldoet aan deze voorwaarden.
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Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig
Brussels Instituut voor Beroepsopleiding.
Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 september 2016 tot uitvoering van het
Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het "Institut
bruxellois francophone pour la Formation professionnelle .
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3
Bruxelles Formation werd bij het koninklijk besluit van 3 september 20003 gemachtigd om
toegang te krijgen tot het rijksregister van de natuurlijke personen en om het
identificatienummer te gebruiken voor het vervullen van zijn taken inzake beroepsopleiding.
Er werd een informatieveiligheidsconsulent/functionaris voor gegevensbescherming
aangeduid. Gelet op de doeleinden die in dit geval de uitbreiding van het netwerk van de
sociale zekerheid rechtvaardigen, moet hij geen verantwoordelijke arts in zijn organisatie
aanduiden.
6.

De inschakeling in het netwerk doet op generlei wijze afbreuk aan de bepalingen van artikel
15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Voor elke mededeling van persoonsgegevens door
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of door de instellingen van sociale zekerheid aan
de verzoeker blijft de vereiste van een principiële beraadslaging van de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité bestaan. Meer bepaald worden
de artikelen 6, 8, 9, 10 tot en met 17, 20, 22 tot en met 26, 28, 34 en 46 tot en met 48 van de
wet van 15 januari 1990 (en de in uitvoering van deze artikelen genomen koninklijke
besluiten) van toepassing verklaard op Bruxelles Formation.

7.

De uitbreiding van het netwerk leidt aldus tot een betere bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de burger en in het bijzonder tot een veiliger persoonsgegevensverkeer (dat
nog moet worden ontwikkeld) tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de
instellingen van sociale zekerheid en Bruxelles Formation.

8.

Zoals hierboven opgemerkt heeft Bruxelles Formation reeds toegang tot het Rijksregister.
Het lijkt logisch dat hij tevens toegang krijgt voor dezelfde doeleinden als die voorzien in het
koninklijk besluit van 3 september 2000 tot de Kruispuntbankregisters, die complementair
en subsidiair zijn ten opzichte van het Rijksregister van de natuurlijke personen. In zijn
beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het destijds bevoegde sectoraal comité van
de sociale zekerheid en van de gezondheid geoordeeld dat het gerechtvaardigd en
aangewezen is dat instanties gemachtigd worden om toegang tot de Kruispuntbankregisters
te hebben, voor zover en voor zolang zij voldoen aan de voorwaarden om toegang tot het
Rijksregister te hebben. In dezelfde beraadslaging heeft het sectoraal comité het algemeen
kader voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters door instanties met toegang tot het
Rijksregister gecreëerd.
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Koninklijk besluit van 3 september 2000 waarbij het "Institut bruxellois francophone pour la Formation
professionnelle" gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de
natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken.
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Om deze redenen besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot het Franstalig Brussels Instituut
voor Beroepsopleiding (Bruxelles Formation) is toegestaan. Hetzelfde geldt voor de toegang tot de
Kruispuntbankregisters, met eerbiediging van beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 van het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, mits er 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.

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. 32-2741 83 11).

