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INFORMATIEVEILIGHEIDSCOMITÉ 

KAMER SOCIALE ZEKERHEID EN GEZONDHEID 

 

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2020 

 

Algemeen 

 

Het informatieveiligheidscomité is opgericht bij de wet van 5 september 2018, die in zijn artikel 

97 verduidelijkt dat het mandaat van de externe leden van het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid gehandhaafd wordt tot de datum van de benoeming van de 

leden van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité. De 

wet van 3 december 2017, waarbij eerder de Gegevensbeschermingsautoriteit werd opgericht, 

stelt daarenboven in zijn artikel 114 dat het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van 

de gezondheid tot die datum vergadert als een organisatie waarin de beide afdelingen (de 

afdeling sociale zekerheid en de afdeling gezondheid) worden geïntegreerd en die de taken 

uitoefent die met de GDPR verenigbaar zijn. Dat betekent dat de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het informatieveiligheidscomité, weliswaar voorlopig bemand door de externe 

leden van het voormalig sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, zijn 

activiteiten heeft kunnen starten in het najaar van 2018. In 2020 zijn er elf vergaderingen van 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité geweest (elke 

maand behalve in augustus, van april tot december op een elektronische wijze omwille van de 

regeringsmaatregelen inzake social distancing naar aanleiding van de verspreiding van het 

coronavirus). 

 

In 2020 heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

in totaal 224 aanvragen behandeld en goedgekeurd: 156 aanvragen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid en 68 aanvragen 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens inzake de gezondheid. Een twintigtal 

dossiers werden behandeld in verenigde kamers (dus samen met de kamer federale overheid, 

die in afwachting van de benoeming van de leden bemand is door de externe leden van het 

voormalig sectoraal comité van het Rijksregister), overeenkomstig artikel 15, § 2, van de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en/of artikel 35/1, § 1, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en 

organisatie van een federale dienstenintegrator. 

 

Voor zover ze volledig zijn, worden de aanvragen in principe behandeld tijdens de 

eerstvolgende vergadering of ten laatste tijdens de daaropvolgende vergadering. In 2020 

werden alle (als volledig beschouwde) aanvragen die bij de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het informatieveiligheidscomité werden ingediend tijdig behandeld. 

 

Verwerkingen van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid 

 

Toegang tot de Kruispuntbankregisters 

 

De Kruispuntbankregisters worden beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

bevatten uitsluitend identificatiepersoonsgegevens en zijn complementair en subsidiair ten 
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opzichte van het Rijksregister van de natuurlijke personen. De kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het informatieveiligheidscomité heeft in het jaar 2020 opnieuw een dertigtal 

organisaties voor uitdrukkelijk vastgestelde doeleinden toegang tot de Kruispuntbankregisters 

verleend. 

 

Voorts werd de beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012, die een algemeen kader creëert voor 

de toegang tot de Kruispuntbankregisters door instanties die al toegang tot het Rijksregister 

hebben, in 2020 ter wille van de rechtszekerheid (opnieuw) gewijzigd, door een verduidelijking 

van de draagwijdte van het adresconcept in de Kruispuntbankregisters. Het adres wordt in de 

Kruispuntbankregisters weergegeven met diverse concepten, zoals de verblijfplaats en het 

contactadres (al dan niet in België). Als een instantie voor bepaalde doeleinden toegang heeft 

tot de hoofdverblijfplaats zoals vermeld in het Rijksregister, kan zij voortaan voor diezelfde 

doeleinden ook toegang krijgen tot de verschillende adresconcepten zoals vermeld in de 

Kruispuntbankregisters. 

 

Verwerking van gegevens voor wetenschappelijke en/of beleidsondersteunende doeleinden 

 

De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité heeft zich ook 

herhaaldelijk uitgesproken over de medewerking van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid aan wetenschappelijke onderzoeken die nuttig zijn voor de conceptie, het beheer en 

de kennis van de sociale bescherming. Deze medewerking gebeurde voornamelijk aan de hand 

van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, dat wordt beheerd door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en sociaaleconomische persoonsgegevens van diverse 

instellingen van sociale zekerheid bevat. 

 

In 2020 zijn een twintigtal beraadslagingen over de mededeling van gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verleend of gewijzigd. De 

mededeling van anonieme persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

wordt geregeld in de algemene beraadslaging nr. 18/140 van 6 november 2018 en vergt dus in 

beginsel niet langer een aparte beoordeling door het informatieveiligheidscomité. 

 

Bij de beraadslaging nr. 20/144 van 2 juni 2020, gewijzigd op 3 november 2020, heeft het 

informatieveiligheidscomité overigens een beraadslaging verleend met betrekking tot de 

mededeling van persoonsgegevens door diverse organisaties aan de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid voor opname in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

Met deze beraadslaging is een juridisch kader gecreëerd voor de input van bepaalde nuttige 

persoonsgegevens door diverse authentieke bronnen. 

 

Toekenning van aanvullende voordelen 

 

In 2020 heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

zich uitgesproken over diverse mededelingen van persoonsgegevens aan organisaties die 

aanvullende voordelen toekennen. Er kan daarbij in het bijzonder worden verwezen naar de 

beraadslaging nr. 16/008 van 2 februari 2016 met betrekking tot de oprichting van de 

buffergegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de automatische 

toekenning van aanvullende rechten of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande (in 

2020 laatst gewijzigd op 21 september) en naar de beraadslaging nr. 18/046 van 3 april 2018 

met betrekking tot de online raadpleging van authentieke bronnen door instanties die 

aanvullende rechten toekennen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten” 

(in 2020 laatst gewijzigd op 3 november). 
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Gebruik van de webtoepassing DOLSIS 

 

In zijn aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 heeft het toenmalig sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid (de voorganger van de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het informatieveiligheidscomité) een aantal veiligheidsmaatregelen vastgelegd 

die moeten worden gerespecteerd door de organisaties die in het netwerk van de sociale 

zekerheid persoonsgegevens willen raadplegen door middel van de webtoepassing DOLSIS. 

In 2020 werden opnieuw diverse organisaties (een twintigtal) gemachtigd om, mits het naleven 

van diezelfde aanbeveling, aan de hand van de webtoepassing DOLSIS toegang tot het netwerk 

van de sociale zekerheid te bekomen. In het merendeel van de gevallen ging het overigens om 

de uitbreiding van een bestaande toegang tot enkele bijkomende persoonsgegevensbanken. 

 

Toegang tot databanken van de sociale zekerheid door de sociale inspectie 

 

De beraadslaging nr. 04/032 van 5 oktober 2004 regelt de toegang tot diverse databanken uit 

het netwerk van de sociale zekerheid (DIMONA, DMFA, ARZA,…) door diverse sociale 

inspectiediensten (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 

federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,…). Ze werd gewijzigd 

op 14 januari 2020 en op 1 september 2020. 

 

COVID-19 – coronacrisis 

 

In het uitzonderlijke jaar 2020, dat grotendeels werd beheerst door de mondiale verspreiding 

van het coronavirus, heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité zich ook een twintigtal keer uitgesproken over welbepaalde 

verwerkingen van persoonsgegevens met als doel het opvangen van de gevolgen van de 

COVID-19-pandemie en van de maatregelen inzake social distancing die door de regering 

werden getroffen. Daarbij kan in het bijzonder worden verwezen naar de beraadslaging nr. 

20/096 van 7 april 2020 over de mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot tijdelijke 

werkloosheid door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid aan diverse overheidsorganisaties voor de uitvoering van steunmaatregelen naar 

aanleiding van de verspreiding van het coronavirus (gewijzigd op 5 mei 2020, 2 juni 2020, 7 

juli 2020, 31 juli 2020 en 1 december 2020). 

 

Verwerkingen van persoonsgegevens inzake de gezondheid 

 

Wetenschappelijk onderzoek of bevolkingsonderzoek  

 

De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité behandelde 

meerdere aanvragen tot mededelingen van gepseudonimiseerde persoonsgegevens inzake 

gezondheid teneinde een wetenschappelijk onderzoek of een bevolkingsonderzoek op te 

starten. In dit kader werden er voor afzonderlijke projecten beraadslagingen afgeleverd aan de 

KU Leuven, Université Catholique de Louvain,  Université Libre de Bruxelles, de Vrije 

Universiteit Brussel, de Universiteit Gent,  de Universiteit van Luik, het Instituut voor 

Tropische Geneeskunde, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, het Vlaams Agentschap voor 

Kwaliteit en Zorg, het Intermutualistisch Agentschap en de Stichting Kankerregister. 

 

Tijdens de vergadering van 3 november 2020 sprak het Informatieveiligheidscomité zich uit 

over de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen 

afkomstig uit de Belgische gezondheidsenquête 2018 door het Intermutualistisch Agentschap, 
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STATBEL, Sciensano en het RIZIV in het kader van een statistische studie ter ondersteuning 

van het gezondheidsbeleid (zie beraadslaging nr. 20/204). 

 

BelRAI 

 

BelRAI is een applicatie die toelaat de zorgbehoevendheidsgraad van patiënten in kaart te 

brengen. Op 3 maart 2020 werd beraadslaging nr. 18/026 met betrekking tot BelRAI gewijzigd 

op Vlaams niveau.  De wijzigingen die aangebracht werden, hebben onder andere betrekking 

op het actualiseren van regelgevingen, het opsommen van de categorieën van (bijkomende) 

BelRAI-gebruikers en het aanvullen van de veiligheidsmaatregelen.  

 

CoBRHA 

 

CoBRHA (Common Base Register For Healthcare Actor) is een databank met 

basisidentificatiegegevens van de erkende zorgverleners en zorginstellingen. Beraadslaging nr. 

20/056 van 3 maart 2020 creëert een kader voor de mededeling van persoonsgegevens uit de 

CoBRHA-gegevensbank door het eHealth-platform aan non-profitorganisaties met als doel de 

patiënten en zorgverleners tools aan te reiken voor het opzoeken van andere zorgverleners in 

de buurt om de behandeling van de patiënten te verbeteren. 

 

Covid-19 

 

Zoals reeds vermeld heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid zich gebogen over een 

twintigtal dossiers, teneinde de gevolgen van de COVID-19 pandemie op te vangen. Voor wat 

betreft de beraadslagingen die de verwerking van gezondheidsgegevens omvatten, kan in het 

bijzonder worden verwezen naar beraadslaging nr. 20/132 van 3 mei 2020 betreffende de 

mededeling van persoonsgegevens door diverse zorgverleners of organisaties in de gezondheid 

of de zorg aan Sciensano en de verdere mededeling ervan in het kader van de strijd tegen de 

verspreiding van het coronavirus SARS-COV-2 (gewijzigd op 13 mei 2020, 2 juni 2020, 7 juli 

2020, 31 juli 2020 en 3 november 2020) en beraadslaging nr. 20/134 van 3 mei 2020 

betreffende de mededeling van persoonsgegevens door collectiviteiten aan het eHealth-

platform en de mededeling van persoonsgegevens door het eHealth-platform aan Sciensano in 

het kader van de strijd tegen COVID-19 - oprichting van de gegevensbank  iv “contactgegevens 

van collectiviteiten” (gewijzigd op 7 juli 2020 en 3 november 2020). Het Comité sprak zich 

tijdens de vergadering van 1 september 2020 ook uit over de mededeling van 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de huisartsen aan het 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de 

mededeling van anonieme persoonsgegevens aan Sciensano via het Healthdata.be-platform in 

het kader van de surveillance van de veiligheid van de geneesmiddelen tegen COVID-19 en de 

studie “follow-up of patients treated ambulatory for COVID-19” (beraadslaging nr. 20/176). 

De ontwikkeling van een dagelijkse barometer voor COVID-19 gebaseerd op de mededeling 

van praktijkgegevens door de zorgverleners heeft het voorwerp uitgemaakt van beraadslaging 

nr. 20/072 van 20 maart 2020 (gewijzigd op 5 mei 2020) Het Comité sprak zich ook uit over 

de mededeling van persoonsgegevens door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) aan 

het technisch platform van MIPS-laboratoria voor de opvolging van de patiënt door de GMD-

houder. 

 

Tevens heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid bij beraadslaging nr. 20/098  van 7 

april 2020 goede praktijken geformuleerd die toegepast dienen te worden door de platformen 

voor zorg op afstand in het kader van de Covid-19 pandemie. 



 5 

Healthdata 

 

Het Informatieveiligheidscomité sprak zich meermaals uit over de mededeling van 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het platform 

Healthdata.be in het kader van de procedure “Hoofdstuk IV” met het oog op de terugbetaling 

van diverse farmaceutische specialiteiten (zie de beraadslagingen nr. 20/106 van 5 mei 2020, 

nr. 20/202 van 1 september 2020, nr. 20/264 van 3 november 2020). 

 

MhealthBelgium 

 

Bij beraadslaging nr. 20/174 van 7 juli 2020 heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid 

van het informatieveiligheidscomité goede praktijken geformuleerd die toegepast dienen te 

worden door de mobiele applicatie. Het betreft met name het voldoen aan de criteria opgesteld 

door het eHealth-platform, teneinde te voldoen aan niveau 2 (M2) van de validatiepiramide. 

De criteria gaan als bijlage bij de beraadslaging.  

 

Varia 

 

Het Informatieveiligheidscomité sprak zich tijdens zijn vergadering van 3 maart 2020 uit over 

de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door 

de woonzorgcentra aan Sciensano in het kader van de surveillance van het griepsyndroom in 

de woonzorgcentra (ILI-WZC) (zie beraadslaging nr. 20/058). 

 

Het Comité sprak zich voorts op 1 september 2020 uit over de mededeling van 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Stichting 

Kankerregister aan de “Cellule permanente Environnement-Santé” (CPES) van de Waalse 

overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu in het kader van een studie 

over de kankerincidentie in de gemeente Fernelmont (zie beraadslaging nr. 20/200). 

 

Verdere inlichtingen 

 

Het voorliggende verslag behelst een beknopt overzicht van de activiteiten van de kamer 

sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité in 2020, met de 

vermelding van enkele specifieke inhoudelijke thema’s die behandeld werden en eventueel de 

verwijzing naar de toepasselijke beraadslagingen. Voor een volledig overzicht van die 

beraadslagingen (met inbegrip van deze die hiervoor niet uitdrukkelijk werden vernoemd) kan 

u terecht op https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/deliberations-csi-list?term_node_tid_depth=51 

(voor de verwerkingen van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid) of op 

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/sectoraal-comite/documenten (voor de 

verwerkingen van persoonsgegevens inzake de gezondheid). 

 

https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/deliberations-csi-list?term_node_tid_depth=51
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/sectoraal-comite/documenten

