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Sectoraal comité voor de Federale Overheid
Beraadslaging FO nr 18/2016 van 2 juni 2016

Betreft: aanvraag van het Agentschap Vlaams Zorgfonds om toegang te krijgen tot een aantal
gegevens van de FOD Financiën met het oog op het testen van de toepassing voor het aanvragen en
het behandelen van tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden (AF-MA-2016-045 & 053)

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna “het Comité”);
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met

betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de aanvraag van het Agentschap Vlaams Zorgfonds ontvangen op 11/04/2016 en
12/04/2016;
Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 2/05/2016, 6/05/2016 en 11/05/2016;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Fedict op 18/05/2016;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 2 juni 2016, na beraadslaging, als volgt:
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I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
Artikel 8 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde

1.

staatshervorming, wijzigde artikel 5, § 1, II, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen. Ingevolge die wijziging werd de bevoegdheid inzake tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden (hierna THAB) 1, die bij de FOD Sociale Zekerheid berustte, overgeheveld
naar de regio’s.
2.

Het Agentschap Vlaams Zorgfonds, hierna de aanvrager, stelt in de aanvraag dat de

bevoegdheid inzake THAB aan hem werd toevertrouwd. Volgens de aanvraag staat zij sedert
01/01/2016 in voor het algemeen beheer van THAB. Het dagelijks beheer van de dossiers en
aanvragen berust nog bij de FOD Sociale Zekerheid. De aanvrager zal dit dagelijks beheer met ingang
van 01/01/2017 overnemen.
3.

Het is de bedoeling dat in Vlaanderen de THAB op dezelfde wijze wordt georganiseerd als de

zorgverzekering. Dit impliceert dat er beroep zal worden gedaan op de erkende zorgkassen die werken
met een digitaal platform dat door de aanvrager werd ontwikkeld. Deze toepassing moet worden
aangepast om de aanvragen tot het verkrijgen van THAB te registreren en te behandelen. Via die
toepassing zullen, mits machtiging van het bevoegde sectorale comité, verschillende authentieke
bronnen aan de hand van het Rijksregisternummer geraadpleegd worden teneinde te verifiëren of de
betrokkene in de voorwaarden verkeert voor een tegemoetkoming.
4.

Opdat het aangepaste platform per 01/01/2017 volledig operationeel zou zijn, moeten alle

functionaliteiten ervan vooraf grondig worden getest. Dit gebeurt hoofdzakelijk aan de hand van
testgegevens in een testomgeving maar op een gegeven ogenblik moet men wel kunnen controleren
of alle functionaliteiten naar behoren werken in een live-omgeving. Zo wordt er in de aanvraag op
gewezen dat in een aantal gevallen werkelijk een effectieve toegang naar de productieomgeving van
de authentieke bron vereist is, bijvoorbeeld :
•

voor het tot stand brengen en uittesten van de finale connectie die in productie gebruikt gaat
worden, bij het opzetten van de eerste verbinding met een nieuwe service of bij het in
productie nemen van een nieuwe versie;

•

wanneer er zich afwijkingen schijnen voor te doen tussen de testomgeving en de
productieomgeving moet dit onderzocht worden;

1
THAB kan men ontvangen vanaf 65 jaar omwille van een verminderde graad van zelfredzaamheid en een laag inkomen. Ze
vergoedt de meerkost die de persoon ondervindt, vanwege zijn verminderde zelfredzaamheid. Zij biedt maandelijks een forfaitair
bedrag dat varieert volgens vijf categorieën van zorgzwaarte. De tegemoetkoming is inkomensgerelateerd.

Beraadslaging FO 18/2016 - 3/13

•

wanneer het gedrag van de productieomgeving afwijkt van de verwachtingen of de
specificaties;

•

bij het testen van volledige automatische softwareprocessen, niet geïnitieerd door de
klant/afnemer, bijvoorbeeld de automatische verdeling naar de verschillende bestemmelingen
bij mutatieverwerking.

5.

Met het oog daarop wensen de aanvrager en de erkende zorgkassen toegang te verkrijgen

tot een aantal gegevens van de FOD Financiën en dit via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

II. REGLEMENTAIRE CONTEXT
6.

Artikel 2 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 bepaalt dat de Vlaamse

administratie bestaat uit homogene beleidsdomeinen die door de Vlaamse Regering worden
vastgesteld. Dit gebeurde door het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking

tot de organisatie van de Vlaamse administratie 2. Het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin
wordt afgebakend door artikel 9 van dit besluit. Tot dit beleidsdomein behoort o.a. de bijstand aan
personen vermeld in artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet.
7.

Voor elk beleidsdomein wordt een ministerie opgericht dat bestaat uit een departement (staat

in beginsel in voor beleidsvoorbereiding) en intern verzelfstandigde agentschappen zonder
rechtspersoonlijkheid (verantwoordelijk voor beleidsuitvoering). Daarnaast kunnen ook intern en
extern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid worden opgericht (artikel 3

Kaderdecreet). Artikel 23 van het besluit van 3 juni 2005 bepaalt dat de aanvrager tot het
beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin behoort.
8.

Het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het “Vlaams Zorgfonds” tot een intern

verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart
1999 houdende organisatie van de zorgverzekering, stelt dat de missie van de aanvrager bestaat in
het voeren van een actief beleid met het oog op het verzekeren van de betaalbaarheid voor de huidige
en de toekomstige generatie van de niet-medische hulp- en dienstverlening die gegeven wordt aan
personen die getroffen zijn door een langdurig ernstig verminderd zelfzorgvermogen (artikel 4). De
kerntaak van de aanvrager is momenteel beperkt tot de huidige en toekomstige financiering van de

tenlastenemingen toegekend op basis van de Vlaamse zorgverzekering (artikel 5).

2

Genomen ter uitvoering van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.
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9.

Op basis van de actuele regelgeving is THAB geen kerntaak van de aanvrager. Het kan wel

worden bestempeld als deel uitmakend van zijn missie zoals ze in artikel 4 van het decreet van
7 mei 2004 wordt omschreven.
10.

Wanneer men de actuele missies en takenpakketten van de andere agentschappen die deel

uitmaken van het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin 3 overloopt, zou THAB evenzeer
kunnen worden ondergebracht in de missie van het Agentschap Zorg en Gezondheid: voorwaarden

scheppen om het welzijn en de gezondheid van de huidige en toekomstige Vlaamse bevolking te
bevorderen, te behoeden of te herstellen met het oog op een optimaal welzijns- en gezondheidsniveau
van de burger. (Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van
het intern verzelfstandigd agentschap " Zorg en Gezondheid”).
11.

Qua wettelijke basis is de bevoegdheid van de aanvrager voor THAB momenteel precair.

12.

Er is wel een duidelijk reglementair kader in voorbereiding: een ontwerp van decreet

houdende de Vlaamse sociale bescherming, werd op 04/03/2016 door de Vlaamse Regering en op
31/05/2016 door de bevoegde commissie van het Vlaamse Parlement goedgekeurd. Het betreft een
aanpassing van het huidige reglementaire kader dat dateert van 13 juli 2012. Daarin wordt het
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming, de nieuwe benaming van de aanvrager, bevoegd voor
de financiering van de tegemoetkoming toegekend op basis van de Vlaamse sociale bescherming
waarvan THAB deel uitmaakt. Dit ontwerpdecreet en een te nemen uitvoeringsbesluit zullen bepalen
onder welke voorwaarden men van een THAB zal kunnen genieten.
13.

Voor wat de erkende zorgkassen betreft is er momenteel geen enkele reglementaire basis die

hen linkt aan de THAB. Het hiervoor vermeld ontwerpdecreet regelt de tussenkomst van de erkende
zorgkassen in de verstrekking van THAB.
14.

De door de aanvrager beoogde testen kaderen dus eigenlijk in het verzekeren van de

continuïteit van de openbare dienst. Op het ogenblik dat het reglementaire basis in orde is en moet
toegepast worden, moet de informaticaondersteuning klaar zijn (end-to-end getest zijn) en de
aanvrager staat daarvoor in (anticiperend op de nieuwe omschrijving van de missie en taken).

3
Dat zijn: het agentschap Zorg en Gezondheid, het Agentschap Jongerenwelzijn, het Agentschap Zorginspectie, het openbaar
Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Reken, Kind en Gezin, Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap, Fonds Jongerenwelzijn, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.
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III. ONTVANKELIJKHEID VAN DE AANVRAAG
15.

In toepassing van artikel 36bis WVP, "vereist elke elektronische mededeling van

persoonsgegevens door een federale overheidsdienst of door een openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid die onder de federale overheid ressorteert een principiële machtiging” van het
bevoegd sectoraal comité.
16.

De aanvrager wenst een elektronische toegang tot persoonsgegevens die bij de FOD Financiën

zijn opgeslagen. Het Comité is derhalve bevoegd.

IV. GEGRONDHEID VAN DE AANVRAAG
1. FINALITEITSBEGINSEL
17.

Artikel 4, § 1, 2° van de WVP vereist van iedere verantwoordelijke voor de verwerking dat hij

slechts persoonsgegevens inzamelt voor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doeleinden.
18.

In onderhavig geval wenst de aanvrager de gegevens op te vragen bij de FOD Financiën met

het oog op de uitvoering van het in randnummers 3 en 5 testen van een informaticatoepassing
ontwikkeld met het oog op reglementaire opdrachten die hem zullen worden toebedeeld (correcte
behandeling – controleren of de voorwaarden vervuld zijn - van aanvragen tot het bekomen van
THAB). De gegevens zullen dus niet gebruikt worden in het kader van concrete dossiers, maar louter
voor testdoeleinden worden aangewend.
19.

Het Comité stelt aldus vast dat de geplande gegevensverwerkingen voor welbepaalde en

uitdrukkelijk omschreven doeleinden zullen plaatsvinden en het brengt in herinnering dat de
gevraagde gegevens enkel met het oog op deze doeleinden mogen verwerkt worden. De
vooropgestelde gegevensverwerkingen zijn ook gerechtvaardigd, gelet op artikel 5, e) WVP.
20.

Verder schrijft het finaliteitsbeginsel, opgenomen in artikel 4, § 1, 2° van de WVP, voor dat

iedere verantwoordelijke voor de verwerking slechts persoonsgegevens mag verwerken op een manier
die niet onverenigbaar is met het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld, hierbij rekening
houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene
en

met

de

toepasselijke

wettelijke

en

reglementaire

bepalingen.

De

betreffende

gegevensverwerkingen vormen latere verwerkingen van persoonsgegevens die oorspronkelijk door de
FOD Financiën werden ingezameld en er dient aldus te worden nagegaan in hoeverre het door de
aanvrager vooropgestelde testproject niet onverenigbaar is met de oorspronkelijke doeleinden van de
FOD Financiën.
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Het Comité stelt vast dat artikel 337, tweede lid, Wetboek van Inkomstenbelastingen het

21.

volgende stipuleert: "De ambtenaren van de administratie der directe belastingen en van de

administratie van het kadaster oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere administratieve diensten
van de Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtsmachten,
(en van de Gemeenschappen en de Gewesten) en aan de in artikel 329 bedoelde openbare instellingen
of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, instellingen of inrichtingen nodig zijn
voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen".
22.

Het Comité verleende bij beraadslaging FO nrs. 06/2006 en 07/2006 aan de FOD Sociale

Zekerheid toegang tot een aantal persoonsgegevens van de FOD Financiën met het oog op het
toepassen van de regelgeving inzake THAB waarin werd bepaald dat de inkomenssituatie van een
persoon die een THAB aanvraagt een van de factoren die medebepalend is voor het verkrijgen van
een tegemoetkoming en het bedrag 4. Die bepalingen zijn nog steeds van toepassing. De
inkomstensituatie zal hoe dan ook een medebepalende factor blijven in de Vlaamse regelgeving die
op stapel staat.
23.

Rekening houdend met de actuele missie van de aanvrager en het belang van de continuïteit

van de openbare dienst, oordeelt het Comité dat door de aanvrager en erkende zorgkassen beoogde
latere verwerkingen niet onverenigbaar zijn met de gegevensverwerkingen van de FOD Financiën.
2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

2.1. Aard van de gegevens
24.

De verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor ieder openbaar organisme

om zijn opdracht van openbare dienst te kunnen vervullen, dienen in toepassing van artikel 4, § 1, 3°
en 4°, WVP betrekking te hebben op gegevens die enerzijds toereikend, terzake dienend en niet
overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder
worden verwerkt en anderzijds nauwkeurig zijn en, zo nodig, worden bijgewerkt.
25.

De aanvrager wenst tijdens het testproces de volgende gegevens van de FOD Financiën te

kunnen raadplegen:


het rijksregisternummer;



de netto-belastbare beroepsinkomsten;

Zie wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, en het uitvoeringsbesluit, namelijk het
koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
4
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de netto-belastbare inkomsten op de sociale uitkeringen die de persoon heeft ontvangen op
grond van de reglementeringen inzake ziekte en invaliditeit, werkloosheid en wat betreft
arbeidsongevallen en beroepsziekten (tijdelijke arbeidsongeschiktheid);



de netto-belastbare inkomsten op de sociale uitkeringen die de persoon heeft ontvangen op
grond van de reglementeringen wat betreft arbeidsongevallen en beroepsziekten (definitieve
arbeidsongeschiktheid), rust- en overlevingspensioenen, inkomensgarantie voor ouderen en
gewaarborgd inkomen voor bejaarden;



de netto-belastbare "andere inkomsten";



het huwelijkscoëfficiënt in min of plus;



het brutobedrag van de uitkeringen arbeidsongevallen en beroepsziekten;



het gezamenlijk belastbaar inkomen
het afzonderlijk inkomen.

26.

Dit zijn de gegevens die volgens de aanvrager, met het oog op de controle van de nieuwe

reglementaire randvoorwaarden voor het bekomen van THAB, relevant zijn. Het Comité stelt vast dat
het dezelfde gegevens betreft waartoe de FOD Sociale Zekerheid vandaag reeds toegang heeft op
grond van beraadslaging FO nr. 06/2006. Het Comité verwijst aldus naar haar motivatie in voornoemde
beraadslaging en heeft dienaangaande geen bijkomende opmerkingen.
27.

Daarnaast wenst de aanvrager tijdens het testproces ook de volgende gegevens van de FOD

Financiën te kunnen raadplegen:
a. Inkomsten van onroerende goederen:
•

KI (kadastraal inkomen) bebouwde onroerende goederen, niet-geïndexeerd;

•

KI onbebouwde onroerende goederen, niet-geïndexeerd;

•

zakelijke rechten op het bebouwde onroerend goed in volle eigendom;

•

zakelijke rechten op het bebouwde onroerend goed in vruchtgebruik;

•

zakelijke rechten op het onbebouwde onroerend goed in naakte eigendom;

•

datum verwerving van het goed (datum akte);

•

datum afstand van het goed (datum akte);

•

datum wijziging van de zakelijke rechten op het goed;

b. Afstanden van roerende en onroerende goederen
 Verkoop
•

verkoopdatum;
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•

referentieperiode (10 jaren voor de aanvraagdatum THAB);

•

verkoopwaarde in volle eigendom;

•

verkoopwaarde in vruchtgebruik;

•

verkoopwaarde in naakte eigendom;

•

zakelijke rechten afgestaan in volle eigendom;

•

zakelijke rechten afgestaan in vruchtgebruik;

•

zakelijke rechten afgestaan in naakte eigendom;

•

coëfficiënt vruchtgebruik;

•

coëfficiënt naakte eigendom;

 Schenking
•

datum schenking;

•

referentieperiode (10 jaren voor de aanvraagdatum THAB);

•

verkoopwaarde in volle eigendom;

•

verkoopwaarde in vruchtgebruik;

•

verkoopwaarde in naakte eigendom;

•

zakelijke rechten geschonken in volle eigendom;

•

zakelijke rechten geschonken in vruchtgebruik;

•

zakelijke rechten geschonken in naakte eigendom;

•

coëfficiënt vruchtgebruik;

•

coëfficiënt naakte eigendom;

 Verkoop < 10 jaar geleden tegen lijfrente
•

verkoopdatum;

•

referentieperiode (10 jaren voor de aanvraagdatum THAB);

•

verkoopwaarde in volle eigendom;

•

verkoopwaarde in vruchtgebruik;

•

verkoopwaarde in naakte eigendom;

•

zakelijke rechten afgestaan in volle eigendom;

•

zakelijke rechten afgestaan in vruchtgebruik;

•

zakelijke rechten afgestaan in naakte eigendom;

•

netto-jaarbedrag verkoop op lijfrente vruchtgebruik;

•

netto-jaarbedrag verkoop op lijfrente naakte eigendom;

•

coëfficiënt vruchtgebruik;

•

coëfficiënt naakte eigendom;
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 Lijfrente meer dan 10 jaar: netto-Jaarbedrag verkoop op lijfrente
28.

Dit zijn de gegevens die volgens de aanvrager, met het oog op de controle van de nieuwe

reglementaire randvoorwaarden voor het bekomen van THAB, relevant zijn. Het betreft echter
regelgeving in wording. Bijgevolg kan het Comité momenteel de proportionaliteit van deze gegevens
niet beoordelen.
Tot nader order is inzake THAB nog steeds het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende

29.

de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, van toepassing. Het is op basis van de omschrijving van
inkomsten zoals bepaald in dit besluit dat het Comité bij beraadslaging FO nr. 07/2006 aan de FOD
Sociale Zekerheid toegang verleende tot een aantal gegevens van de FOD Financiën die als
proportioneel werden beoordeeld.
30.

Momenteel zijn dat dus de gegevens waarvoor met het oog op het THAB een reglementaire

basis bestaat. In de gegeven omstandigheden oordeelt het Comité dat de aanvrager voor het testen
toegang kan worden verleend tot de gegevens vermeld in de hiervoor vermelde beraadslaging,
namelijk:
“ Wat betreft de bebouwde of onbebouwde onroerende goederen waarvan de betrokkene, of de

persoon waarmee deze een huishouden vormt, eigenaar is:
•

de datum van de akte (verwerving/vervreemding van het onroerend goed)

•

de kadastrale legger (sectie en nummer)

•

de wijziging van de sectie of het nummer van de kadastrale legger

•

de oppervlakte van het onroerend goed

•

het kadastraal inkomen van het perceel

•

de belangrijkheid van de rechten van de persoon (in volle eigendom/ in vruchtgebruik)

•

het bestaan van een op het goed rustende hypotheek

•

de verwerving van het goed tegen betaling van een lijfrente

•

de aard van het onroerend goed (bebouwd – onbebouwd)

 Wat betreft de onroerende goederen die tegen vergoeding of gratis vervreemd worden door de
betrokkene of de persoon waarmee deze een huishouden vormt:
•

de datum van de akte (van vervreemding van het onroerend goed)

•

de aard van de akte (schenking, verkoop,…)

•

de kadastrale legger (sectie en nummer)

•

de verkoopwaarde in volle eigendom op het ogenblik van de afstand
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•

de opbrengst van de afstand onder bezwarende titel

•

de zakelijke rechten waarvan door elk van de echtgenoten afstand werd gedaan

•

de lijfrenten of andere bijzondere clausules

•

de belangrijkheid van de rechten van de persoon (in volle eigendom / in vruchtgebruik)

 Voor de transacties die plaatsvonden voor 1 januari 2003 5
•

de datum van de transactie

•

de naam van het registratiekantoor van de FOD Financiën waar de FOD Sociale Zekerheid zich
kan vergewissen van de juistheid van de gegevens van de transactie”.

31.

Deze set van gegevens is kennelijk iets beperkter dan gewenst door de aanvrager, maar voor

testdoeleinden moet dit aldus het Comité volstaan.
32.

De aanvrager wenst tevens op geautomatiseerde wijze de mededeling van de wijzigingen van

de gegevens vanwege de FOD Financiën te verkrijgen. Eens de toepassing operationeel is, laat de
geautomatiseerde integratie van deze wijzingen in het dossier van de betrokkene de dossierbeheerder
toe om vast te stellen of een THAB ambtshalve moet worden herzien. De dossierbeheerder moet dus
zelf geen raadpleging verrichten. Dit is natuurlijk ook een functionaliteit waarvan de werking moet
getest worden.
33.

Het Comité oordeelt dat de geautomatiseerde mededeling van de wijzigingen in het licht van

de doeleinden conform artikel 4, § 1, 3° en 4°, WVP is.

2.2. Bew aarterm ijn
34.

De aanvrager wenst de gegevens gedurende 1 jaar te bewaren te rekenen vanaf het begin

van de testen (gaan van start op 01/08/2016). Dit zal gebeuren in een beveiligde omgeving. Indien
de test succesvol is kunnen de gegevens kort na het afronden van de test worden vernietigd. Is de
test geen succes dan moeten de resultaten worden geanalyseerd met het oog op correctie en
eventueel follow-up test. De logs m.b.t. de testactiviteiten worden door de aanvrager op dezelfde
wijze bewaard als deze van de gewone productieactiviteiten.
35.

Het Comité oordeelt dat een door de aanvrager vooropgestelde bewaartermijn in het licht van

artikel 4, § 1, 5°, WVP aanvaardbaar is op voorwaarde dat in geval van succesvol afronden van de
testen de gegevens binnen de maand worden vernietigd.

5

Voor 1 januari 2003 waren de gegevens niet beschikbaar in elektronische vorm
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2.3. Frequentie van de toegang en duur van de m achtiging
36.

De aanvrager verzoekt om voor de voormelde doeleinden de gevraagde gegevens permanent

en rechtstreeks te kunnen consulteren in de databanken van de FOD Financiën teneinde te controleren
of alle functionaliteiten naar behoren werken.
37.

Het Comité oordeelt dat deze wijze van toegang gepast is in het licht van artikel 4, § 1, 3°,

WVP. Het onderstreept evenwel dat de permanente toegang enkel mag worden gebruikt voor de
verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (zie hiervoor onder punten 17-19).
38.

Er wordt een machtiging gevraagd tot 31/12/2016. De aangepaste toepassing moet per

01/01/2017 operationeel zijn. Dit impliceert dat de testfase tegen dan volledig is afgerond.
39.

Het Comité stelt vast dat, met het oog op de realisatie van de opgegeven doeleinden, een

machtiging tot 31/12/2016 gepast is (artikel 4, § 1, 3° WVP).

2.4. Bestem m elingen en/ of derden aan w ie de gegevens w orden m eegedeeld
40.

Volgens de informatie verstrekt in de aanvraag zullen de gegevens in de eerste plaats intern

gebruikt worden, namelijk door de testers en ontwikkelaars. Dit zijn hetzij personeelsleden van de
aanvrager hetzij personeelsleden van de verwerker op wie de aanvrager beroep doet voor de
ontwikkeling/aanpassing van zijn platform en die een contractuele confidentialiteitsverplichting
hebben.
41.

Ook personeelsleden van de erkende zorgkassen zullen toegang krijgen tot de gegevens. De

zorgkassen moeten immers hun toepassing afstemmen op de wijzigingen die de aanvrager doorvoert
aan de toepassing die hij hen ter beschikking stelt. Dit is noodzakelijk om end-to-end testen te kunnen
verrichten.
42.

Het Comité neemt hiervan akte en het wijst op de geheimhoudingsplicht die in artikel 236bis

van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt opgelegd.
43.

Het Comité ziet in het licht van artikel 4, § 1, 3° WVP geen bezwaren tegen het feit dat

bovengenoemde personen toegang hebben tot onderhavige persoonsgegevens, op voorwaarde dat
zij enkel van deze toegang gebruik maken voor de testdoeleinden zoals in deze beraadslaging
aangegeven.
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3. TRANSPARANTIEBEGINSEL
44.

Het Comité herinnert eraan dat een eerlijke verwerking van gegevens een verwerking is die

gebeurt op een transparante wijze. Eén van de hoekstenen van een transparante verwerking, betreft
de informatieplicht in de zin van artikel 9, § 2, WVP.
45.

De toelichting in de aanvraag aangaande dit punt heeft betrekking op de initiatieven inzake

transparantie op het ogenblik dat via het systeem daadwerkelijk aanvragen om THAB te verkrijgen
worden ingediend en behandeld en is bijgevolg niet pertinent met het oog op de testdoeleinden.
46.

In de bijkomende informatie, verstrekt door de aanvrager op 02/05/2016, meldt hij dat indien

er een machtiging wordt verleend, de desbetreffende beraadslaging(en) zullen worden gepubliceerd
op zijn website en deze van de FOD Financiën.
47.

Het Comité neemt hiervan akte en is van oordeel dat deze maatregelen afdoende zijn, gelet

op het feit dat de testperiode beperkt is en deze testen geen gevolgen hebben voor de betrokkenen.
4. BEVEILIGING

4.1 Op niveau van de aanvrager
De aanvrager werd, met toepassing van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot

48.

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, in
het netwerk van de sociale zekerheid opgenomen. Dit betekent dat hij beschikt over:
•

een consulent inzake informatieveiligheid waarvan de aanstelling voorgelegd werd aan het
Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid;

•
49.

een veiligheidsplan met aanduiding van alle noodzakelijke middelen voor de uitvoering ervan.
De door de aanvrager genomen veiligheidsmaatregelen kunnen aldus als passend worden

gekwalificeerd.
50.

De aanvrager doet ook beroep op een verwerker. Het Comité herinnert er aan dat de WVP in

dergelijke gevallen vereist dat de verantwoordelijke voor de verwerking zijn relatie met de verwerker
vastlegt in een overeenkomst, die beantwoordt aan de vereisten van artikel 16, §1 van de WVP.
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4.2 Op het niveau van de erkende zorgkassen
51.

Uit de door de aanvrager meegedeelde stukken blijkt dat hij en de erkende zorgkassen over

een informatieveiligheidsconsulent en een informatieveiligheidsbeleid beschikken. Het Comité neemt
hier akte van.

4.3. Op het niveau van de FOD Financiën
52.

Wat de FOD Financiën betreft, zijn er geen bijzondere opmerkingen aangezien deze elementen

reeds werden onderzocht in voorgaande beraadslagingen.
OM DEZE REDENEN,
het Comité
1° machtigt het Agentschap Vlaams Zorgfonds en de erkende zorgkassen tot 31/12/2016 om voor
de doeleinden vermeld in luik 1 permanent toegang te hebben tot de gegevens vermeld in punten 25
en 30 en dit onder de voorwaarden bepaald in deze beraadslaging;
2° beslist dat het zich het recht voorbehoudt om, in voorkomend geval op geregelde tijdstippen, de
effectieve en duurzame toepassing te controleren van technische en organisatorische maatregelen die
conform de stand van de techniek zijn en van aard om de risico's adequaat te dekken. In dit verband
gebiedt het Comité de partijen iedere relevante wijziging in de beveiliging van de gemachtigde
verwerkingen aan het Comité mee te delen.
De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Stefan Verschuere

