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INFORMATIEVEILIGHEIDSCOMITÉ 

KAMER SOCIALE ZEKERHEID EN GEZONDHEID 

 

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2021 

 

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 2021 zijn er elf vergaderingen van 

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

maand behalve in augustus, nog steeds op een elektronische wijze omwille van de maatregelen 

inzake social distancing naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus). 

 

In 2021 heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

in totaal 194 aanvragen behandeld en goedgekeurd: 136 aanvragen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid en 58 aanvragen 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens inzake de gezondheid. Van die 

aanvragen werden er 15 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 2021 

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 

opzichte van het Rijksregister van de natuurlijke personen. De kamer sociale zekerheid en 



 2 

gezondheid van het informatieveiligheidscomité heeft in het jaar 2021 opnieuw een twintigtal 

organisaties voor uitdrukkelijk vastgestelde doeleinden toegang tot de Kruispuntbankregisters 

verleend. 

 

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 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 actoren van de 

sociale sector bevat. 

 

In 2021 zijn aldus een twintigtal beraadslagingen over de mededeling van gepseudonimiseerde 

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

Vaak werd daarbij, ter wille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 

betrokkenen, een verwerking van persoonsgegevens in twee fases opgelegd. In de eerste fase 

deelt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gepseudonimiseerde persoonsgegevens van 

een relatief kleine steekproef van de volledige populatie van de beoogde doelgroep mee aan de 

bestemmeling, die aan de hand daarvan specifieke algoritmes en programma’s kan 

ontwikkelen. In de tweede fase past de bestemmeling die dan zelf toe op de 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de volledige populatie van de beoogde doelgroep, 

zij het op een beveiligde computer in het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en onder het permanent toezicht van een medewerker van die laatste, en kan hij de 

resultaten van zijn acties uitsluitend in de vorm van louter anonieme gegevens buiten het 

gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid brengen, na de realisatie van een small 

cell risico-analyse door die laatste. 

 

De mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

(doorgaans anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming) 

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. 

 

Toekenning van aanvullende voordelen 

 

In 2021 heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

zich uitgesproken over diverse mededelingen van persoonsgegevens aan organisaties die 

aanvullende voordelen toekennen (voordelen die zijn gebaseerd op het bijzonder statuut inzake 

sociale zekerheid van de betrokkenen). 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 

2021 laatst gewijzigd op 2 maart) 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 2021 

laatst gewijzigd op 5 oktober). 

 

Gebruik van de webtoepassing DOLSIS 
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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 2021 werden een drietal organisaties 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. 

 

Zesde staatshervorming 

 

Ingevolge de zesde staatshervorming werden diverse bevoegdheden (zoals de erkenning van 

kinderen met een handicap, de bijkomende toeslag voor kinderen met een handicap, de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de financiering van enkele categorieën 

zorginstellingen) overgeheveld van het federale niveau naar het niveau van de deelentiteiten. 

Dat heeft onder meer tot gevolg dat de voortaan voor de overgedragen materies bevoegde 

organisaties van de deelentiteiten – net als hun federale voorgangers – persoonsgegevens uit 

het netwerk van de sociale zekerheid moeten kunnen verwerken en zelf ook als authentieke 

bron persoonsgegevens ter beschikking moeten kunnen stellen van diverse organisaties van 

diverse niveaus die ze nodig hebben voor het vervullen van hun respectieve opdrachten. Aldus 

heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid in 2021 in een vijftiental gevallen een nieuwe 

beraadslaging verleend of een bestaande beraadslaging aangepast. Daarenboven heeft het zich, 

met toepassing van het koninklijk besluit van 16 januari 2002, in gunstige zin uitgesproken 

over de toetreding tot het netwerk van de sociale zekerheid – voor bepaalde bevoegdheden – 

door de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (beraadslaging nr. 21/092 van 4 mei 2021) en 

het Agence pour une Vie de Qualité (beraadslaging nr. 21/112 van 18 juni 2021), waardoor een 

kader is gecreëerd waarbinnen de organisaties op een veilige wijze persoonsgegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid kunnen verwerken. 

 

COVID-19-pandemie 

 

In 2021, een jaar dat nog steeds werd beheerst door de mondiale verspreiding van het 

coronavirus, heeft het informatieveiligheidscomité zich ook een vijftiental keer uitgesproken 

over bepaalde 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. 

 

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 

Universiteit Antwerpen, KU Leuven, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent, de 

Universiteit Hasselt, het  Instituut voor Tropische Geneeskunde, de Externe Dienst voor 

Preventie en Bescherming op het Werk, Omni Care Consult, Vias Institute, het 

Intermutualistisch Agentschap en de Stichting Kankerregister. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Externe_Dienst_voor_Preventie_en_Bescherming_op_het_Werk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Externe_Dienst_voor_Preventie_en_Bescherming_op_het_Werk
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COVID-19-pandemie 

 

Naast voormelde beraadslagingen heeft het informatieveiligheidscomité zich herhaaldelijk 

uitgesproken over bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens inzake de gezondheid met het 

oog op de bestrijding van de COVID-19 pandemie. 

 

Het betreft onder meer volgende beraadslagingen: 

 

- beraadslaging 21/028 van 18 februari 2021, laatst gewijzigd op 18 juni 2021, inzake de 

mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen 

van de Vaccinet+, HealthData COVID-19 database I en II, HealthData COVID-19 

clinical database, CoBRHA, STATBEL en het Intermutualistisch Agentschap aan 

Sciensano in het kader van het LINK-VACC-project en de latere verwerking van de 

gepseudonimiseeerde persoonsgegevens door het Federaal Agentschap voor 

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten teneinde de veiligheid van de vaccins ter 

bestrijding van COVID-19 te controleren; 

- beraadslaging nr. 21/040 van 8 februari 2021, laatst gewijzigd op 25 januari 2022, 

betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de Stichting Kankerregister en 

het Intermutualistisch Agentschap aan de verzekeringsinstellingen met het oog op het 

oplijsten van risicopatiënten en het uitnodigen, ondersteunen, informeren en 

sensibiliseren van personen teneinde zich te laten vaccineren tegen covid-19; 

- beraadslaging nr. 21/138 van 16 juli 2021 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 

betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het 

opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving 

van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving 

door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen; 

- beraadslaging nr. 21/148 van 26 augustus 2021, laatst gewijzigd op 25 januari 2022, 

met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid en Vaccinnet+ aan het eHealth-platform met het oog op het bepalen 

van de graad van vaccinatie tegen het COVID-19-virus van de werknemers van de 

zorginstellingen; 

- beraadslaging nr. 21/164 van 7 september 2021 betreffende de mededeling van 

persoonsgegevens door de Stichting Kankerregister en het Intermutualistisch 

Agentschap aan de verzekeringsinstellingen met het oog op het oplijsten en uitnodigen 

van immuungecompromitteerde patiënten van 12 jaar of ouder in het kader van de 

toediening van een extra dosis covid-19 vaccin na primaire vaccinatie; 

- beraadslaging nr. 21/174 van 15 september 2021, laatst gewijzigd op 25 januari 2022, 

met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid en Vaccinnet+ aan het eHealth-platform voor het bepalen van de 

graad van vaccinatie tegen het COVID-19-virus van de werknemers per werkgever en 

vestigingseenheid met minstens vijftig werknemers, ten behoeve van de bevoegde 

diensten voor preventie en bescherming op het werk; 

- beraadslaging nr. 21/246 van 7 december 2021, gewijzigd op 22 december 2021, met 

betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan 

de verzekeringsinstellingen met het oog op het toekennen van een vaccinatiecertificaat 

aan patiënten die geen tweede covid-19 vaccin kunnen krijgen wegens hun medische 

toestand; 
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- beraadslaging nr. 21/248 van 7 december 2021 over de mededeling van 

persoonsgegevens van immuungecompromitteerde personen aan de COVID-19-

vaccinatiecentra voor het toedienen van een extra dosis van het COVID-19-vaccin van 

het type Moderna na de primaire vaccinatie en voor het registreren ervan. 

 

Recip-e  

 

Op 7 december 2021 werd beraadslaging 10/085 van 21 december 2010 met betrekking tot de 

organisatie van de mededeling van elektronische ambulante voorschriften in het kader van 

Recip-e en de webtoepassing PARIS gewijzigd. Er werd onder meer toegevoegd dat een 

vroedvrouw eveneens voorschriften op elektronische wijze kan aanmaken, dat in de toekomst 

een voorschrift ook door een verpleegkundige of kinesitherapeut opgehaald zal kunnen worden 

(indien voormeld voorschrift voor hem bedoeld is) en dat voorschrijvers elkaars voorschriften 

kunnen consulteren, mits geïnformeerde toestemming van de patiënt. Vervolgens werd de 

break-the-glass procedure toegevoegd in de beraadslaging.  

Het gedeeld farmaceutisch dossier 

 

Op 7 december 2021 werd beraadslaging 12/082 van 18 september 2012 met betrekking tot de 

mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen officina-apothekers in 

het kader van het gedeeld farmaceutisch dossier gewijzigd. Hierbij worden de voorwaarden 

voor de toegang tot de farmaceutische medicatieschema’s voor zorgverstrekkers, mits vereiste 

autorisatie, en officina-apothekers via het hub-metahub systeem omschreven. 

 

Mental Health 

 

Bij beraadslaging nr. 21/218 van 10 december 2022 met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via de webtoepassing mental health in het kader 

van het facturatieproces voor psychologische zorg, waarvan de modaliteiten zijn vastgelegd in 

een overeenkomst tussen het verzekeringscomité en de netwerken geestelijke gezondheid, heeft 

het informatieveiligheidscomité zich uitgesproken over de verwerking van 

gezondheidsgegevens via de centrale toepassing Mental Health met het oog op de toekenning 

van een tegemoetkoming voor patiënten die eerstelijnspsychologische zorg of gespecialiseerde 

psychologische zorg hebben ontvangen en het vergoeden van de zorgverstrekkers (klinische 

psychologen/orthopedagogen) voor de gefactureerde sessies.  

 

Verdere inlichtingen 

 

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

sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité in 2021, 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

