Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/18/286

BERAADSLAGING NR. 18/168 VAN 4 DECEMBER 2018 MET BETREKKING TOT DE
UITBREIDING VAN HET NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID TOT HET
AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITÉ EN FAMIWAL (VOOR HET WAALSE
GEWEST), TOT DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE,
IRISCARE EN FAMIRIS (VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST), TOT
HET MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT BELGIENS
(VOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP), TOT HET INTERREGIONAAL
ORGAAN VOOR DE GEZINSBIJSLAGEN EN TOT HET VLAAMS AGENTSCHAP
VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET
GEZINSBELEID EN HET AGENTSCHAP KIND EN GEZIN (VOOR DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP) INGEVOLGE DE REGIONALISERING VAN DE BEVOEGDHEID
INZAKE KINDERBIJSLAG
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 Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) en de
aanvraag van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het
Gezinsbeleid (VUTG);
Gelet op het verslag van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.
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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
en hun verzoek door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
wordt aanvaard, na beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid 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 het gezinsbeleid, met inbegrip van alle vormen van hulp en ondersteuning
aan de gezinnen en de kinderen.

2.

In het kader van de zesde staatshervorming wordt de bevoegdheid inzake kinderbijslag
geregionaliseerd vanaf 1 januari 2019 voor de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest
en de Duitstalige Gemeenschap en vanaf 1 januari 2020 voor de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft. De
bevoegdheden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag FAMIFED zullen aldus
overgeheveld worden naar diverse instanties van de Gemeenschappen en Gewesten, met
name het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het
Gezinsbeleid en Kind en Gezin (voor wat de Vlaamse Gemeenschap betreft), het Agence
pour une Vie de Qualité en het openbaar kinderbijslagfonds Famiwal (voor wat het Waalse
Gewest betreft), het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (voor wat
de Duitstalige Gemeenschap betreft) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
Iriscare en het openbaar kinderbijslagfonds Famiris (voor wat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreft). Het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslagen zal vanaf 1 januari 2019
onder meer het gestructureerd kadaster beheren, dat de gegevens inzake kinderbijslag van
het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige
Gemeenschap zal hernemen. Dit Interregionaal Orgaan werd opgericht krachtens het
samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse
Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap.
Wat het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag sinds de zesde staatshervorming betreft,
verwijzen we onder meer naar de beraadslagingen van het voorheen bevoegde Sectoraal
Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid nr. 18/47 van 8 mei 2018, nr. 18/91
van 3 juli 2018 en nr. 18/107 van 4 september 2018.

3.

Het Agence pour une Vie de Qualité (voor het Waalse Gewest), het Vlaams Agentschap voor
de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid en Kind en Gezin (voor de
Vlaamse Gemeenschap), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Iriscare en
Famiris (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), het Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens (voor de Duitstalige Gemeenschap) en het Interregionaal Orgaan voor
de Gezinsbijslagen wensen aldus toe te treden tot het netwerk van de sociale zekerheid.

3
4.

Door de persoonsgegevens op een beveiligde en elektronische wijze via de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid te ontvangen overeenkomstig de beraadslagingen van het
Informatieveiligheidscomité, zouden de voormelde instanties de dossiers sneller kunnen
verwerken en moeten er minder veelvuldig administratieve bewijsstukken worden
bijgehouden.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

5.

De voormelde instanties zijn “overheidsdiensten van de Gemeenschaps- en
Gewestregeringen”/“openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die onder de
Gemeenschappen en Gewesten ressorteren” in de zin van het koninklijk besluit van 16
januari 2002. Ze kunnen dus in principe toegelaten worden tot het netwerk van de sociale
zekerheid.

6.

De aanvraag van de betrokken instantie moet minstens de volgende elementen bevatten: een
nominatieve aanduiding van de vragende partij, een aanduiding van de machtiging voor
toegang tot het rijksregister en gebruik van het identificatienummer van het rijksregister, de
identiteit van de functionaris voor gegevensbescherming en in voorkomend geval de
identiteit van de verantwoordelijke arts.

7.

Op voorwaarde dat deze instellingen van de gemeenschappen en gewesten die FAMIFED
zullen opvolgen het bewijs leveren dat ze gemachtigd zijn om het rijksregister te raadplegen
en het rijksregisternummer te gebruiken en voor zover de identiteit van de functionaris voor
gegevensbescherming van het openbaar kinderbijslagfonds Famiwal later meegedeeld wordt,
kan de aanvraag worden beschouwd als beantwoordend aan de voorwaarden van het
koninklijk besluit van 16 januari 2002. Gelet op de doeleinden die in dit geval de uitbreiding
van het netwerk van de sociale zekerheid rechtvaardigen, moeten de voormelde instanties
geen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg aanduiden.

8.

De inschakeling in het netwerk van de sociale zekerheid 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 verzoekers blijft de vereiste van een principiële beraadslaging
van het Informatieveiligheidscomité bestaan. Meer bepaald worden de artikelen 6, 8, 9, 10
tot en met 17, 20, 24 tot en met 26, 28, 34 en 46 van de wet van 15 januari 1990 (en de in
uitvoering van deze artikelen genomen koninklijke besluiten) van toepassing verklaard op de
voormelde instanties.

9.

Een dergelijke 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 de voormelde instellingen van
de gemeenschappen en gewesten die vanaf 1 januari 2019 bevoegd zullen zijn voor de
kinderbijslag (vanaf 1 januari 2020 voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft).
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10.

Op voorwaarde dat de instellingen van de gemeenschappen en gewesten die FAMIFED
zullen opvolgen het bewijs leveren dat ze gemachtigd zijn om het rijksregister te raadplegen
en om het rijksregisternummer te gebruiken, lijkt het logisch dat ze ook toegang verkrijgen
tot de kruispuntbankregisters, die complementair en subsidiair zijn ten opzichte van het
rijksregister van de natuurlijke personen.

Om deze redenen besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de organisaties die FAMIFED zullen
opvolgen, zoals beschreven in deze beraadslaging, toegelaten is onder de opschortende voorwaarde
dat zij het bewijs leveren dat ze gemachtigd zijn om het rijksregister te raadplegen en om het
rijksregisternummer te gebruiken en, voor het Waalse Gewest, dat de identiteit van de functionaris
voor gegevensbescherming van het openbaar kinderbijslagfonds Famiwal later meegedeeld wordt.

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).

