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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/18/264 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/046 VAN 3 APRIL 2018, GEWIJZIGD OP 6 NOVEMBER 

2018, OVER DE ONLINE RAADPLEGING VAN AUTHENTIEKE BRONNEN DOOR 

INSTANTIES DIE AANVULLENDE RECHTEN TOEKENNEN IN HET KADER VAN 

HET PROJECT “GEHARMONISEERDE SOCIALE STATUTEN” 

 

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 het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij beraadslaging nr. 16/08 van 2 februari 2016, laatst gewijzigd op 6 november 2018, die 

betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens voor de automatische toekenning 

van aanvullende rechten (project “geharmoniseerde sociale statuten”), ging het (destijds 

bevoegde) sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid akkoord met de 

ontwikkeling van een specifieke dienst die het mogelijk maakt om authentieke bronnen 

online te raadplegen en actuele persoonsgegevens te bekomen (in tegenstelling tot de 

verwerking in batch, waarbij het sociaal statuut van een persoon op één bepaald moment van 

het jaar ter beschikking wordt gesteld). Het sectoraal comité stelde wel dat elke mededeling 

van persoonsgegevens aan de hand van de nieuwe methode het voorwerp moet uitmaken van 

een voorafgaande beraadslaging.  

 

2. Het informatieveiligheidscomité zal aldus geval per geval beoordelen of een instantie die 

aanvullende rechten toekent gebruik mag maken van de voormelde specifieke dienst en 

welke authentieke bronnen en welke persoonsgegevens zij in voorkomend geval mag 
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raadplegen. Van elke afzonderlijke beslissing zal een korte toelichting en een referentie naar 

de toepasselijke beraadslaging in deze beraadslaging worden geïntegreerd. 

 

 

B. VERLEENDE MACHTIGINGEN 

 

3. Tot op heden werden de volgende instanties die aanvullende rechten toekennen door het 

sectoraal comité gemachtigd om gebruik te maken van de dienst “geharmoniseerde sociale 

statuten – online raadpleging”. 

 

 Bij beraadslaging nr. 18/044 van 3 april 2018 werd het ministerie van de Duitstalige 

Gemeenschap gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken voor het toekennen van de 

sociale bijslag bij de basiskinderbijslag ten behoeve van personen die recht hebben op de 

verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. 

 

 Bij beraadslaging nr. 18/045 van 3 april 2018 werd de Dienststelle für Selbstbestimmtes 

Leben (DSL) van de Duitstalige Gemeenschap gemachtigd om persoonsgegevens te 

verwerken voor de uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de personen met een 

handicap op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap. 

 

4. Bij beraadslaging nr. 18/154van 6 november 2018 verkregen de gemeentes en de provincies 

de mogelijkheid om voor de automatische toekenning van aanvullende rechten 

persoonsgegevens over gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen online te raadplegen in de authentieke 

bronnen, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het kader 

van het project “geharmoniseerde sociale statuten”. De betrokken gemeentes en provincies 

zullen worden vermeld in een lijst die als bijlage bij deze beraadslaging zal worden gevoegd 

en regelmatig zal worden geactualiseerd. 
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5. De partijen houden bij de verwerking van de persoonsgegevens 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


