Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/19/102

BERAADSLAGING NR. 19/060 VAN 2 APRIL 2019 OVER DE MEDEDELING VAN
PERSOONSGEGEVENS UIT HET NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
AAN DE FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID EN DE SECTORALE
PENSIOENINSTELLINGEN DOOR MIDDEL VAN DE WEBTOEPASSING DOLSIS
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15;
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 de aanvraag van de Vereniging van Sectorale Instellingen;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

Momenteel stelt de Vereniging van Sectorale Instellingen op de portaalsite van de sociale
zekerheid een webtoepassing SIVA ter beschikking van haar leden (fondsen voor
bestaanszekerheid en sectorale pensioeninstellingen) waardoor die in staat zijn om, met
toepassing van diverse beraadslagingen van het destijds bevoegde sectoraal comité van
de sociale zekerheid en van de gezondheid, bepaalde persoonsgegevens (uit DIMONA,
DMFA, Rijksregister en Kruispuntbankregisters,…) on-line te raadplegen in het netwerk
van de sociale zekerheid. Bij de verwerking van die persoonsgegevens wordt gebruik
gemaakt van verwijzingstabellen en worden integratiecontroles verricht. Een gebruiker
kan bijgevolg enkel persoonsgegevens raadplegen voor zover die betrekking hebben op
een sociaal verzekerde uit de eigen sector.

2.

De SIVA-webtoepassing bestaat echter reeds tien jaar. De verdere uitbreiding of de totale
vernieuwing ervan vergt volgens de Vereniging van Sectorale Instellingen een
belangrijke investering die haar, gezien het bestaan van een volwaardig (modern en
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gebruiksvriendelijk) alternatief, onverantwoord lijkt. Het gaat meer bepaald om de
webtoepassing DOLSIS, die voldoet aan de noden van de leden van de Vereniging van
Sectorale Instellingen.
3.

Door middel van de webtoepassing DOLSIS zouden de fondsen voor bestaanszekerheid
(behorende tot het netwerk van de sociale zekerheid volgens artikel 2, eerste lid, 2°, c),
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van Sociale Zekerheid) en de sectorale pensioeninstellingen (behorende
tot het netwerk van de sociale zekerheid volgens het koninklijk besluit van 15 oktober
2004 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de pensioen- en
solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende
de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige
aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, de programmawet (I) van 24 december
2002 of de programmawet (I) van 27 december 2006, met toepassing van artikel 18 van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid) dezelfde persoonsgegevens als voorheen kunnen raadplegen,
zij het op een andere wijze.

4.

Het gebruik van de webtoepassing DOLSIS zou in elk geval beperkt blijven tot de
raadpleging van de persoonsgegevens die de fondsen voor bestaanszekerheid en de
sectorale pensioeninstellingen nu reeds, met toestemming van het sectoraal comité,
mogen verwerken. De voorliggende beraadslaging behelst enkel een wijziging van de
manier waarop die persoonsgegevens voortaan zouden worden verwerkt. Daarbij zou nog
steeds gebruik worden gemaakt van de verwijzingstabellen van de Vereniging van
Sectorale Instellingen en het gebruikersbeheer van de sociale zekerheid.

5.

De toegang tot de persoonsgegevensbanken van het netwerk van de sociale zekerheid
door de hogervermelde instanties zou, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, geschieden met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.

6.

De fondsen voor bestaanszekerheid en de sectorale pensioeninstellingen moeten daarbij
worden beschouwd als gebruikers van het tweede type (administratieve diensten) in de
zin van de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 van de afdeling sociale zekerheid van
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid met betrekking tot
de webtoepassing DOLSIS.

B.

BEHANDELING

7.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid
van het informatieveiligheidscomité vereist.

8.

Volgens 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
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verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens worden verzameld voor
bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze
vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar
is (beginsel van de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt
worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel
van de minimale gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het
mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden
noodzakelijk is (beginsel van de opslagbeperking) en moeten ze met passende technische
of organisatorische maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging
gewaarborgd is en dat ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige
verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van de
integriteit en de vertrouwelijkheid).
9.

De Vereniging van Sectorale Instellingen verwijst naar de respectieve beraadslagingen
waarbij de fondsen voor bestaanszekerheid en de sectorale pensioeninstellingen eerder
door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, de voorganger
van het informatieveiligheidscomité, werden gemachtigd om persoonsgegevens in het
netwerk van de sociale zekerheid te raadplegen voor welbepaalde doeleinden.

10.

De voorliggende aanvraag houdt geen uitbreiding van de bestaande machtigingen van
het sectoraal comité in, noch wat betreft de persoonsgegevens, noch wat betreft de
doeleinden. Het sectoraal comité heeft zich in zijn vroegere beraadslagingen ten behoeve
van de fondsen voor bestaanszekerheid en de sectorale pensioeninstellingen uitgesproken
over de naleving van de beginselen van doelbinding, minimale gegevensverwerking en
opslagbeperking. Het informatieveiligheidscomité hoeft dat bijgevolg niet opnieuw te
doen (de beraadslagingen van het sectoraal comité behouden hun geldigheid).

11.

Het informatieveiligheidscomité moet aldus enkel overgaan tot het beoordelen van de
nieuwe werkwijze voor de verwerking van persoonsgegevens door de fondsen voor
bestaanszekerheid en de sectorale pensioeninstellingen, binnen de perken van de
geldende beraadslagingen (uitsluitend verwerking van dezelfde persoonsgegevens voor
dezelfde doeleinden).

12.

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid heeft al meerdere
organisaties – binnen en buiten het netwerk van de sociale zekerheid – gemachtigd om
de webtoepassing DOLSIS te gebruiken en heeft daartoe een algemeen kader ontwikkeld,
bij aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012.

13.

Het gebruik van de webtoepassing DOLSIS door de fondsen voor bestaanszekerheid en
de sectorale pensioeninstellingen, uitsluitend voor het raadplegen van persoonsgegevens
overeenkomstig de geldende beraadslagingen van het sectoraal comité, kan bijgevolg
worden toegestaan op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen vervat in de voormelde
aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 met betrekking tot de webtoepassing DOLSIS
worden gerespecteerd.
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14.

De leden van de Vereniging van Sectorale Instellingen moeten worden beschouwd als
gebruikers van het tweede type (administratieve diensten) in de zin van de aanbeveling
nr. 12/01 van 8 mei 2012.

15.

De persoonsgegevens zullen geval per geval worden geraadpleegd, om aan punctuele en
functionele behoeften te voldoen. Zij zullen, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, ter beschikking worden gesteld met de tussenkomst van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid.

16.

Het informatieveiligheidscomité vestigt er de aandacht op dat de webtoepassing DOLSIS
tot doel heeft om bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid te
visualiseren in het kader van de verwezenlijking van de opdrachten van de gebruiker maar
niet voorziet in de functionaliteit om deze persoonsgegevens op te slaan in eigen
databanken. Voor zover een instantie persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale
zekerheid wil opslaan, moet zij, mits voorafgaande beraadslaging van het
informatieveiligheidscomité, gebruik maken van de gestandaardiseerde webservices van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

17.

De door de fondsen voor bestaanszekerheid en de sectorale pensioeninstellingen met de
webtoepassing DOLSIS geraadpleegde persoonsgegevens mogen bijgevolg niet als
dusdanig worden bijgehouden, ook niet op papieren drager. Persoonsgegevens uit het
netwerk van de sociale zekerheid kunnen enkel elektronisch worden bijgehouden en voor
zover de verwerkende instantie van toepassing tot toepassing werkt. Voorts mag enkel
gebruik worden gemaakt van de webtoepassing DOLSIS voor zover de verwerking
betrekking heeft op een beperkt aantal persoonsgegevens (voor de verwerking van grote
aantallen persoonsgegevens moet van toepassing tot toepassing gewerkt worden).

18.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en elke andere regelgevende bepaling 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. De verwerking van de persoonsgegevens moet voorts geschieden
conform de minimale veiligheidsnormen die werden vastgesteld door het Algemeen
Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de leden van de Vereniging van Sectorale Instellingen (fondsen voor bestaanszekerheid en
sectorale pensioeninstellingen) de persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid
die zij momenteel al met de webtoepassing SIVA voor bepaalde doeleinden kunnen raadplegen
(met toepassing van diverse beraadslagingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid
en van de gezondheid) voortaan mogen raadplegen met de webtoepassing DOLSIS.
De raadpleging van de persoonsgegevens, vermeld in de betrokken beraadslagingen van het
sectoraal comité, uitsluitend voor dezelfde doeleinden, dient te geschieden met inachtneming
van de bepalingen van de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 van het sectoraal comité,
waarbij de fondsen voor bestaanszekerheid en de sectorale pensioeninstellingen worden
beschouwd als gebruikers van het tweede type (administratieve diensten).

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 volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11).
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