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INFORMATIEVEILIGHEIDSCOMITÉ 

KAMER SOCIALE ZEKERHEID EN GEZONDHEID 

 

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2022 

 

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 2022 zijn er elf vergaderingen van 

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

maand behalve in augustus, meestal op een elektronische wijze georganiseerd). 

 

In 2022 heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

in totaal 250 aanvragen behandeld en goedgekeurd: 184 aanvragen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid en 66 aanvragen 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens inzake de gezondheid. Enkele 

aanvragen 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 2022 

werden nagenoeg 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 

gezondheid van het informatieveiligheidscomité heeft in het jaar 2022 een veertigtal 
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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 in 

2022 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 de beraadslaging nr. 20/144 van 2 juni 2020 over de opname van 

persoonsgegevens in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming werden 

overigens in 2022 de (private en openbare) gezinsbijslagkassen als nieuwe authentieke bronnen 

toegevoegd. 

 

In 2022 zijn 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 daarmee specifieke algoritmes en programma’s kan ontwikkelen. In de 

tweede fase past de bestemmeling die algoritmes en programma’s dan toe op de 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de volledige populatie van de beoogde doelgroep, 

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 2022 heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

geoordeeld 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 

2022 zes keer gewijzigd, het laatst op 6 december) 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 2022 zes keer gewijzigd, het laatst op 6 december). 
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Gebruik van de toepassing DOLSIS en de toepassing MyDIA 

 

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 toepassing DOLSIS. De 

gebruiker wordt daarbij beschouwd als een inspectie of als een administratie en afhankelijk van 

diens kwalificatie gelden specifieke regels. In 2022 heeft het informatieveiligheidscomité zich 

opnieuw enkele keren uitgesproken over het gebruik van de webtoepassing DOLSIS. 

 

Het informatieveiligheidscomité heeft tevens enkele beraadslagingen verleend met betrekking 

tot het gebruik van de toepassing My Digital Inspection Assistant (MyDIA). Het beklemtoonde 

daarbij dat de gebruiker bepaalde databanken mag raadplegen maar steeds met eerbiediging 

van de veiligheidsmaatregelen die zijn vastgesteld in de – inmiddels meermaals (ook in 2022) 

gewijzigde – beraadslaging nr. 04/032 van 5 oktober 2004 met betrekking tot de raadpleging 

van gegevensbanken door sociale inspectiediensten. Kunnen aldus (ook) de toepassing 

aanwenden: de Vlaamse sociale inspectie (beraadslaging nr. 22/158 van 7 juni 2022), de 

Waalse sociale en economische inspectie (beraadslaging nr. 22/216 van 4 oktober 2022) en de 

Brusselse werkgelegenheidsinspectie (beraadslaging nr. 22/222 van 4 oktober 2022). 

 

Zesde staatshervorming 

 

Ingevolge de zesde staatshervorming werden diverse bevoegdheden overgeheveld van het 

federale niveau naar het niveau van de deelentiteiten (de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden, de evaluatie van kinderen met een handicap, de gezinsbijslag,…). Dat heeft onder 

meer tot gevolg dat de voortaan voor de overgedragen materies bevoegde organisaties van de 

deelentiteiten – net zoals hun federale voorgangers – persoonsgegevens uit het netwerk van de 

sociale zekerheid moeten kunnen verwerken en zelf ook als nieuwe 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 2022 in een dertigtal gevallen een nieuwe 

beraadslaging verleend of een bestaande beraadslaging aangepast om de voormelde 

problematiek te regelen. 

 

Uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid 

 

Een koninklijk besluit van 16 januari 2002 biedt de mogelijkheid om het netwerk van de sociale 

zekerheid onder bepaalde voorwaarden uit te breiden tot overheidsdiensten, openbare 

instellingen en meewerkende instellingen van privaatrecht van de Gemeenschappen en de 

Gewesten. De beslissing dienaangaande – waardoor de organisatie in kwestie gedeeltelijk 

onderworpen wordt aan de regelgeving met betrekking tot de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en dus op een veiliger wijze persoonsgegevens van de actoren van de sociale sector 

kan verwerken – wordt genomen door het beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid maar het informatieveiligheidscomité moet vooraf een beraadslaging verlenen. Dat 

gebeurde in 2022 ten aanzien van de Waalse verzekeringsinstellingen voor wat betreft hun 

bevoegdheid inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (beraadslaging nr. 22/042 van 

1 februari 2022) en ten aanzien van de private kinderbijslagfondsen voor wat betreft hun 

bevoegdheid inzake de kinderbijslag (beraadslaging nr. 22/076 van 5 april 2022). 
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COVID-19 – coronacrisis 

 

In 2022 heeft het informatieveiligheidscomité zich ook nog een tiental keer uitgesproken over 

diverse verwerkingen van persoonsgegevens naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, 

hoofdzakelijk door het actualiseren van bestaande beraadslagingen ter verduidelijking van de 

term “vaccinatiestatus” in het kader van de toepasselijke vaccinatiestrategie. 

 

Verwerkingen van persoonsgegevens inzake de gezondheid 

 

Verwerking van gegevens voor wetenschappelijke en/of beleidsondersteunende doeleinden 

 

De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité behandelde in 

2022 meerdere aanvragen tot mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens inzake 

de gezondheid in het kader van wetenschappelijk en/of beleidsondersteunend onderzoek. Er 

werden aldus voor afzonderlijke projecten beraadslagingen verleend aan de KU Leuven, de 

Université Libre de Bruxelles, de Universiteit Gent, de Universiteit Hasselt, het Europees 

Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding, het VIAS Institute, het Intermutualistisch 

Agentschap, het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek en de Stichting 

Kankerregister. 

 

Recip-e 

 

Op 24 juni 2022 werd de beraadslaging nr. 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 enigszins gewijzigd. Dit gebeurde om de toegang tot de 

door Recip-e bewaarde voorschriften door de patiëntenkanalen (applicaties ontwikkeld door 

privéfirma’s) te omkaderen. Zo wil men rekening houden met de voorschriften opgesteld door 

tandartsen en vroedvrouwen. Het informatieveiligheidscomité zette nog eens de rol van het 

eHealth-platform als trusted third party (TTP) en diens rol bij het opstellen van de minimale 

veiligheidsregels voor de softwareontwikkelaars in de verf. 

 

Zephyr 

 

Op 5 juli 2022 heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité de beraadslaging nr. 22/176 verleend. De voorwaarden voor de 

terugbetaling van endobronchiale eenrichtingskleppen houden een verplichte registratie van 

bepaalde patiënten met longemfyseem in. Deze registratie vindt plaats door middel van de 

infrastructuur die door het Healthdata.be-platform is ontwikkeld. Door de verplichte registratie 

van de persoonsgegevens van de patiënten die in aanmerking komen voor de terugbetaling van 

de endobronchiale eenrichtingskleppen kan het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering de toepassing van de regelgeving opvolgen en indien nodig aanpassen. 

Voorts kan de Belgian Respiratory Society een analyse en een evaluatie van de medische 

technieken verrichten. 

 

Be-HERA 

 

Bij de beraadslaging nr. 22/168 van 12 september 2022 heeft de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het informatieveiligheidscomité geoordeeld over de oprichting van de Be-

HERA-structuur. Dit gebeurde in het kader van de SARS-CoV-2-pandemie, waarbij de 
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Europese Commissie de European Health Emergency Preparedness and Response Authority 

(EU-HERA) oprichtte. Het centraal verzamelen van genomische gegevens alsook het koppelen 

met klinisch-epidemiologische gegevens maakt een tijdige en sensitieve variant- en/of 

uitbraakdetectie mogelijk. Eveneens beantwoordt het project aan de transactionele verwerking 

van grotere datavolumes in geval van een grote uitbraak of pandemie. De beoogde 

infrastructuur, Be-HERA genaamd, kan daardoor breder ingezet worden om te anticiperen op 

uitbraken van infectieziekten en om risico’s daaromtrent te beheren. 

 

VIKZ 

 

De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité heeft op 4 

oktober 2022 de beraadslaging nr. 20/284 gewijzigd. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit en 

Zorg (VIKZ) heeft een beheersovereenkomst gesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid 

waarin het de opdracht krijgt om het kwaliteitsbeleid in de Vlaamse zorg gestalte te geven aan 

de hand van gevalideerde kwaliteitsindicatoren. Het VIKZ diende bijgevolg een aanvraag in 

teneinde gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, afkomstig van 

de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

en het Intermutualistisch Agentschap, te kunnen ontvangen om kwaliteitsindicatoren op te 

stellen binnen de beroertezorg. Hierbij worden de gekoppelde gegevens van alle door 

Vlaanderen erkende algemene ziekenhuizen behandeld. 

 

KCE 

 

Op 22 december 2022 heeft de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité de beraadslaging nr. 22/284 verleend. Het Federaal 

Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een aanvraag ingediend met betrekking 

tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door STATBEL en de 

mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het 

Intermutualistisch Agentschap in het kader van een socio-economische studie over ongelijke 

en onbillijke financiering van de gezondheidszorg in België. 

 

Verdere inlichtingen 

 

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

sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité in 2022, 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 de website van de KSZ [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). 
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