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Sectoraal comité voor de Federale Overheid
Beraadslaging FO nr. 21/2014 van 4 september
2014

Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Rijksdienst voor Pensioenen voor de verwerking van
persoonsgegevens die in gegevensbanken van de FOD Financiën zijn opgeslagen (AF-MA-2014-046)

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 de Rijksdienst voor Pensioenen, ontvangen op 9 juli 2014 en op de
bijkomende informatie, ontvangen op 24 juli 2014;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Fedict op 20/08/2014;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 04/09/2014, na beraadslaging, als volgt:
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I. REGLEMENTAIR KADER VOOR GI EN IGO EN VOORWERP VAN DE
AANVRAAG
1.

Zowel het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (hierna “GI”) als de inkomensgarantie voor

ouderen (hierna “IGO”) zijn bijstandsregelingen die de overheid verstrekt aan ouderen die de
pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die door omstandigheden geen of geen
voldoende loopbaan hebben kunnen opbouwen. Het is een soort leefloon dat wordt toegekend aan
ouderen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken.
2.

De relevante wettelijke bepalingen waarnaar de aanvrager verwijst voor het GI zijn de wet

van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden1 en het koninklijk
besluit van 29 april 19692. Voor het IGO verwijst de aanvrager naar de relevante bepalingen van de
wet van 22 maart 20013 en de desbetreffende uitvoeringsbepalingen in het koninklijk besluit van 23
mei 2001.
3.

Op 1 juni 2001 werd het GI vervangen door de IGO op basis van de wet van 22 maart 2001

tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen en het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot
instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen (hierna het
“K.B. van 23 mei 2001”).
4.

De twee regelingen blijven naast elkaar bestaan, in die zin dat wie reeds een GI had met

daarin voordeligere rechten dan bij de IGO, zijn oude GI kan behouden.
5.

De Rijksdienst voor Pensioenen (hierna de aanvrager) heeft als basisopdracht het

informeren, het toekennen en het betalen van de pensioenen en de IGO. Voor de vaststelling van
het GI moet de aanvrager volgens artikel 4 § 1 van de wet van 1 april 1969 rekening houden met
alle bestaansmiddelen, van welke aard en oorsprong ook, waarover de betrokkene of de echtgenoot
of de wettelijk samenwonende beschikken.4

1

Artikelen 4 § 1, 5 §§ 1 en 2, 7 §§ 1, 2 en 3 en 54.

2

Artikelen 39, 40, 41, 43, 46, en 47.

3

Artikelen 5, 7, § 1, 8, 10 en 13 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.

4

artikel 4, § 1 van de wet van 1 april 1964 tot instelling voor een gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
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6.

Momenteel wordt de informatie zowel rechtstreeks bij de betrokkene opgevraagd via een

standaardformulier5, als via een dubbele machtiging voor elektronische toegang tot de databanken
van de FOD Financiën6. Het gaat om een eerste beperkte machtiging door het Comité van 2009 (zie
randnummer 9 hierna), en een ruimere en latere machtiging door een koninklijk besluit in voege
sinds begin 2014 op basis waarvan via Cadnet en Taxi_as gegevens worden verkregen van de FOD
Financiën (zie randnummer 20 hierna).
7.

De aanvrager stelt dat een wijziging in de toestand niet of laattijdig wordt gemeld waardoor

gedurende een periode te weinig of teveel IGO of GI wordt betaalbaar gesteld, waardoor de
aanvrager dus steeds een stap te laat komt en er heel wat overheidsgeld verloren gaat door een
gebrekkige controle. De gegevensuitwisseling op vlak van roerende en onroerende inkomsten, van
afstanden en schenkingen, van opengevallen erfenissen zou dan ook een stuk sneller bij de
aanvrager moeten kunnen terechtkomen via aanvullende gegevens die bij de FOD Financiën
elektronisch kunnen worden ontsloten in plaats van de klassieke weg via individuele verzoeken aan
de FOD Financiën (cel CCI)
8.

De aanvrager verzoekt derhalve om toegang te krijgen tot nieuwe, aanvullende gegevens

die bij de FOD Financiën worden bewaard in de Consultimmo applicatie. Deze toepassing zal vanaf
eind 2014 beschikbaar zijn voor een aantal consultaties en zal ten vroegste vanaf januari 2015
eveneens transacties in onroerende goederen beschikbaar stellen. Deze gegevens zullen via de
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (cf. artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid ) bij de FOD Financiën
worden opgevraagd.

II. VOORWAARDEN IN EERDERE BERAADSLAGING 01/2009 VAN HET
COMITE
9.

Los van de overige machtigingen die het Comité reeds verleende aan de aanvrager7 voor

andere gegevens en toepassingen, verleende het Comité reeds in beraadslaging 01/2009 een
beperkte machtiging inzake IGO en GI. Het Comité legde hierbij een finaliteitsbeperking op : de

5

Artikel 15 van het K.B. van 23 mei 2001. Nadat de betrokkene zijn/haar pensioenaanvraag heeft ingediend, gaat de
aanvrager desgevallend over tot een onderzoek van deze bestaansmiddelen en te dien einde zendt hij aan de betrokkene en
aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende een bepaald formulier. In dit formulier moeten een aantal inlichtingen omtrent
het inkomen verstrekt worden en het dient vergezeld te worden van stavingstukken, waaronder het meest recente
aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen.
6

Artikel 15/1 van het K.B. van 23 mei 2001

7

Beraadslagingen FO nrs. 01/2007 van 17 januari 2007, 08/2007 van 25 oktober 2007 en 08/2014 van 20 maart 2014.
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elektronische toegang tot de inkomensgegevens kan enkel tot doel hebben “om de door de

betrokkene voorgelegde informatie te controleren en desgevallend te verbeteren” 8
10.

Het Comité beval in deze beraadslaging 01/2009 van 22 januari 2009 ook aan om duidelijker

de parallelle werking van de papieren informatiestroom naast het gebruik van de informatiestromen
van de FOD financiën te voorzien in het K.B., of het K.B. globaal te herzien in de richting van het
model van een elektronische gegevensuitwisseling.
11.

Deze vraag van het Comité werd gevolgd in een nieuw artikel 15/1 dat werd ingevoegd in

het K.B. van 23 mei 2001 door het K.B. van 7 februari 2014 (zie hierna onder randnummer 20).

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. ONTVANKELIJKHEID VAN DE AANVRAAG
12.

Krachtens 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)".
13.

Het is de taak van dit Comité om na te gaan “of deze mededeling enerzijds nodig is voor de

implementatie van de opdrachten die toevertrouwd worden door of krachtens de wet aan de
vragende federale overheid en anderzijds of deze mededeling in zijn diverse aspecten compatibel is
met al de geldige normen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat de verwerking
van de persoonsgegevens betreft.” (Parl.Doc 50, 2001-2002, nr. 1940/004).
14.

De aanvrager wenst een elektronische toegang tot de in de aanvraag aangeduide

persoonsgegevens die bij de FOD Financiën beschikbaar (zullen) worden via de Consultimmo
toepassing. Het Comité is derhalve bevoegd.

8

Zie randnummers 9 en 12 van deze beraadslaging.
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B. TEN GRONDE
1. FINALITEIT
15.

Artikel 4, § 1, 2°, WVP laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en de gegevens mogen
bovendien niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.
16.

Hierna onderzoekt het Comité in welke mate deze voorwaarden voldaan zijn.

a) Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) – onderzoeksmogelijkheden
17.

Voor de vaststelling van de IGO heeft de aanvrager de wettelijke verplichting onder de wet

van 22 maart 20019 om een onderzoek te verrichten van de bestaansmiddelen en de pensioenen
van de betrokkene, evenals van de echtgenoot of wettelijk samenwonende.
18.

Het onderzoek naar de bestaansmiddelen is gaandeweg verfijnd. Actueel zijn er drie

onderzoeksmogelijkheden.


het onderzoek op aanvraag ingediend per formulier (Artikel 15 van het koninklijk besluit van
23 mei 2001). In het formulier - dat overigens door de betrokkene dient te worden
ondertekend – wordt ook aangegeven dat de voorgelegde informatie zal worden
geverifieerd.



het ambtshalve onderzoek (Artikel 5 van de wet van 22 maart 2001 en Artikelen 10, 12, 13
en 14 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001);



het onderzoek via gegevensuitwisselingen met de FOD Financiën (artikel 52 wet van 22
maart 2001 en artikel 15/1 van het K.B. van 23 mei 2001), actueel via Cadnet en Taxi_As

19.

Artikel 52 van de wet van 22 maart 2001, die werd ingevoegd door de programmawet van

27 december 2012 stelt : “Om een adequate controle van de toepassingsmodaliteiten van deze wet

toe te laten, wordt er een gegevensuitwisseling tussen de Rijksdienst voor pensioenen en de
bevoegde diensten van de FOD Financiën tot stand gebracht. De Koning bepaalt de nadere regels
van deze gegevensuitwisseling”.

9

Artikelen 7, § 1, 8 en 10 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.

Beraadslaging FO 21/2014 - 6/14

20.

Het artikel 15/1 van het K.B. van 23 mei 2001 stelt : “De Rijksdienst kijkt de inlichtingen

meegedeeld door de aanvrager evenals door de echtgenoot of de wettelijk samenwonende waarmee
hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt, na via een elektronische toegang tot de databanken van de
FOD Financiën. Deze toegang is beperkt tot de gegevens nodig voor de controle van inlichtingen
bedoeld in de wet en dit besluit, met naleving van de machtiging van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.”
b) Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) – onderzoek K.B. 23 mei 2001
21.

Het Comité stelt vast dat de programmawet van 27 december 2012 het principe van een

gegevenswisseling tussen de aanvrager en de FOD Financiën bevestigde, en artikel 15/1 van het in
2014 gewijzigde K.B. van 23 mei 2001 de elektronische en de papieren gegevensstromen heeft
omschreven.
22.

De Raad van State liet zich kritisch uit in haar advies over het ontwerp van wijziging van dit

artikel 15/110, wat de vraag zou kunnen doen rijzen of de programmawet van 27 december 2012 en
het artikel 15/1 van het K.B. van 23 mei 2001 voldoende duidelijk zijn voor de betrokkenen.
23.

Bij nazicht van het verslag aan de Koning 11 gaat het Comité uit van de interpretatie dat het

artikel 15/1 van het K.B. van 23 mei 2001 zo moet worden geïnterpreteerd dat de gegevensstromen
van de FOD Financiën aan de aanvrager dienen te worden gemachtigd door het Comité.
24.

Het Comité acht het wel nuttig dat een technische correctie in artikel 15/1 van het K.B. van

23 mei 2001 wordt aangebracht zodat niet wordt verwezen naar de machtiging van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar naar de machtiging van het sectoraal
comité voor de federale overheid opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

c) Gewaarborgd inkomen voor bejaarden (“GI”)
25.

Artikel 4, § 1 van de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor

bejaarden stipuleert dat het GI enkel kan worden toegekend na het onderzoek naar de
bestaansmiddelen. Het betreft een onderzoek naar alle bestaansmiddelen van welke aard en
oorsprong ook, waarover de betrokkene en zijn echtgenoot beschikken. De wijze van onderzoeken

10
11

Advies nr. 54.724/1 van 8 januari 2014, niet gepubliceerd, pagina 4.
B.S., 18 februari 2014, pagina 13143
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(onderzoek op aanvraag en ambtshalve onderzoek) is analoog geregeld onder de wet van 1 april
1969 en het K.B. van 29 april 1969 als voor IGO.
26.

Gelet op wat voorafgaat, is het Comité van mening dat de doeleinden die oorspronkelijk

werden nagestreefd door de FOD Financiën en deze die in dit geval wordt nagestreefd door de
aanvrager in het kader van GI, niet onverenigbaar zijn in de zin van artikel 4, §1, 2° van de WVP.
27.

De in onderhavig geval geplande verwerking, met name de raadpleging door de aanvrager

van gegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard met het oog op IGO en GI, betreft een
latere verwerking van gegevens die oorspronkelijk door een andere administratie werden verwerkt.
De rechtmatigheid van deze latere verwerking is aldus afhankelijk van haar verenigbaarheid met de
oorspronkelijke verwerking. Dit onderzoek naar de verenigbaarheid wordt gedaan in functie van de
redelijke verwachtingen van de betrokkene en van de toepasselijke wettelijke en reglementaire
bepalingen.
28.

Het Comité stelt verder vast voor IGO en GI dat:



artikel 87 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van

Inkomstenbelastingen12 het volgende bepaalt: “Behoudens de door de wet en door
internationale overeenkomsten bepaalde vrijstellingen, is de bedrijfsvoorheffing aan de bron
verschuldigd op: (…) 3° (…) pensioenen (…)”;


de regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen in detail

zijn uitgewerkt in Bijlage 3 van het Koninklijk besluit van 11 december 2012 tot uitvoering

van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992, en dat correcte informatie over de fiscale
toestand van de pensioengerechtigde (en van zijn echtgenote/partner en personen ten
laste) nodig is om de bedrijfsvoorheffing conform deze regels te kunnen berekenen;



de

toelichting

bij de

belastingaangifte

van de

natuurlijke

personen,

een

informatieclausule bevat die op algemene wijze de belastingplichtige inlicht over de
categorieën bestemmelingen aan wie de FOD Financiën de gegevens die hij verzamelt moet
doorgeven. Onder hen ook “de andere federale overheidsdiensten (…) en de instellingen van

sociale zekerheid”13;.

12

Koninklijk besluit van 11 december 2012 tot uitvoering van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992

13

http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/decla/pdf/2013/276.1.deel%201.toelichting.2013_V_Printing.pdf
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29.

Pro memorie herhaalt het Comité haar aanbeveling 14 om zowel voor GI als IGO na te denken

over een globale herziening van de schriftelijke procedure en van het bijhorend regelgevend kader :

“De gegevensinzameling bij de burger zou immers kennelijk geheel kunnen worden vervangen door
de rechtstreekse gegevensuitwisseling met de FOD Financiën. Op die manier zou de elektronische
gegevensuitwisseling ook een administratieve vereenvoudiging ten voordele van de burger met zich
meebrengen.”
2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

2.1. Aard van de gegevens
30.

Artikel 4, § 1, 3°, WVP stelt dat persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en niet

overmatig dienen te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor
zij verder worden verwerkt.
31.

De aanvrager wenst toegang tot de volgende gegevens die bij de FOD Financiën worden

bewaard in de Consultimmo toepassing:
1. Uit de Kadastrale legger :


De Kadastrale afdeling



De Naam van de kadastrale afdeling



Het Artikel- of leggernummer



De Volgordenummer van de eigenaar



Het totaal aantal mede-eigenaars



De type inschrijving (bvb vermelding of het gaat om goed van echtgenote)



De aard van het zakelijk recht



De belangrijkheidsbreuk van het zakelijk recht (bvb ½ volle eigendom)



De uitdoving van de rechten

2. De Specificaties van de percelen en goederen

14



Het perceelnummer (sectie + perceel)



De situering van het goed in de afdeling (straat en huisnummer)



Het Bouwjaar of kadastraal inkomen per hectare



Datum en code van de wijziging van de administratieve toestand



De Aard van het goed (huis, boomgaard, …)



De Belastbare aard (ja of nee : de aard van het zakelijk recht is bepalend)

Zie randnummers 13 en 19 van de beraadslaging 01/2009 van 22 januari 2009.
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De Oppervlakte (hectare, are, centiare)



De code van het kadastraal inkomen



De aard van het kadastraal inkomen



Het bedrag van het basis kadastraal inkomen



De einddatum van de vrijstelling



De datum van de aankoop / datum van de akte



De aankoopprijs, raming van de waarde, bedrag van de lasten, betaling van een
rente



Het bedrag van de eventuele hypotheek op het goed

3. De Specificaties van de oude percelen en goederen

32.



De aard van de akte (verkoop, ruil, schenking, verdeling,…)



De datum van de akte/verkoopdatum



De naam van de notaris die de akte heeft verleden



De verkoopwaarde in volle eigendom op het ogenblik van de afstand

Voor de terugbetalingen van onverschuldigde pensioenuitkeringen wordt rekening gehouden

met de sociale en materiële toestand van betrokkene (gepensioneerde of diens erfgenamen);
gebaseerd op een onderzoek naar de bestaansmiddelen. Om die opdracht tot een goed einde te
brengen zijn onder andere de fiscale gegevens over onroerende goederen vereist.
33.

Volgens de aanvrager kan met de gegevens met betrekking tot de kadastrale legger het

goed

kan

worden

belangrijkheidsbreuk

geïdentificeerd
van

het

en

zakelijk

aldus
recht

historieken

opgevolgd.

beïnvloeden

de

De

aard

berekening

en
van

de
de

15

inkomensgarantieuitkering voor ouderen of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden . Het Comité
neemt hiervan akte.
34.

Met de specificaties van de percelen en goederen kan men het goed identificeren en

historieken opvolgen. Het bouwjaar en de aankoopdatum is nuttig om historieken op te volgen. De
aard van het goed (bebouwd, onbebouwd, woonhuis, enz.), het kadastraal inkomen, bedrag van de
hypotheek beïnvloedt de berekening van GI en IGO16.

15

art. 5 van de wet van 1.4.1969, art. 39 en 40 van het KB van 29.4.1969, art.8 van de wet van 22.3.2001 en art. 35 en 36
van het KB van 23.5.2001
16
art. 5 van de wet van 1.4.1969 en art. 8 van de wet van 22.3.2001)
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35.

De specificaties van de oude percelen en goederen zijn nodig voor de toepassing van art. 7

van de wet van 1.4.1969 (vaststelling van GI) en van art. 10 van de wet van 22.3.2001 (vaststelling
van IGO)
36.

Het Comité stelt na analyse vast dat de gevraagde gegevens vereist zijn om de sociale en

materiële toestand van betrokkene zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Elk gegeven heeft betrekking
op een bestaansmiddel en de verwerking ervan is niet overmatig in het licht van de vooropgestelde
doelstellingen. In het licht hiervan besluit het Comité dat de gegevens tot dewelke toegang
gevraagd wordt, conform zijn aan artikel 4, § 1, 3°, WVP. Het onderstreept evenwel dat de
aanvrager niet meer gegevens mag ontvangen dan wat hem is toegelaten op basis van de huidige
regelgeving.

2.2. Bewaringstermijn van de gegevens
37.

Aangaande de bewaringstermijn van de gegevens herinnert het Comité er aan dat de

gegevens niet langer bewaard mogen worden dan nodig voor het realiseren van het doeleinde
waarvoor ze werden ingezameld (artikel 4, § 1, 5°, WVP).
38.

In de aanvullende toelichting stelt de aanvrager dat de bewaringstermijn van de gegevens

twee jaar bedraagt na het sluiten van het IGO/GI-dossier. Een dossier wordt afgesloten naar
aanleiding van het overlijden van de titularis van de IGO/GI. De actuele en historische gegevens

die nodig waren voor de IGO/GI-berekening zullen in het dossier aanwezig blijven. Voor de
bewijskracht (tegenstelbaarheid aan derden en gebruik voor de rechtbank) van de digitale
gescande dossiers worden de gegevens opgeslagen op niet-manipuleerbare WORM schijven.
39.

Het Comité wijst er op dat er in de praktijk een onderscheid gemaakt kan worden tussen

verschillende bewaringswijzen. De behandeling van een hangend dossier vereist een bewaring van
gegevens opdat deze op normale wijze beschikbaar en toegankelijk zouden zijn voor de ambtenaren
die belast zijn met het beheer van het dossier. Zodra een dossier kan worden gearchiveerd, met
name eens de verjaringstermijn is verlopen, moet de gekozen bewaringswijze aan de gegevens
slechts een beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid verlenen. Eens de bewaring niet langer
nuttig is – en ten laatste op het ogenblik dat de rechten van de begunstigden zijn uitgedoofd – dient
de bewaring te worden stopgezet.
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2.3. Frequentie van de toegang en de duur van machtiging
40.

Aangezien bij de aanvrager dagelijks dossiers worden behandeld waarin GO en IGO correct

moeten berekend worden, verzoekt hij om een permanente toegang.
41.

Het Comité constateert aldus dat, met het oog op het vervullen van de opgegeven

doeleinden, een permanente toegang gepast is in het licht van artikel 4, § 1, 3°, WVP.
42.

De toegang wordt ook voor onbepaalde duur gevraagd. De taak om de pensioenen te

berekenen, is niet in de tijd afgebakend en de toegang tot de gevraagde gegevens is essentieel om
in dit kader de dossieropvolging te kunnen verzekeren.
43.

Het Comité constateert aldus dat, met het oog op de realisatie van de opgegeven

doeleinden, een machtiging voor onbepaalde duur gepast is (artikel 4, § 1, 3° WVP).

2.4. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld
44.

Volgens de informatie verstrekt in de aanvraag, worden de gegevens enkel intern gebruikt.

Meer bepaald zullen medewerkers van de zogenaamde "Toekenningsdiensten" en van de
“Betaaldiensten” toegang krijgen tot de gevraagde gegevens.
45.

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

dringt er in dit verband wel op aan om de nodige maatregelen te nemen opdat enkel de behoorlijk
gemachtigde personeelsleden toegang zouden krijgen tot deze gegevens.
3. TRANSPARANTIEBEGINSEL
46.

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.
47.

In voorliggend geval zullen de geplande gegevensverwerkingen evenwel verricht worden

met het oog op de toepassing van bepalingen voorgeschreven door of krachtens een wet, een
decreet of een ordonnantie. Op grond van artikel 9, § 2, 2de lid, b), WVP is in een dergelijke situatie
een vrijstelling van de informatieplicht van kracht.
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48.

Deze vrijstelling neemt echter niet weg dat het Comité er zich kan van vergewissen of er

passende waarborgen bestaan voor de bescherming van de fundamentele rechten van de
betrokkenen. Bovendien wordt de transparantie ook niet uitsluitend gewaarborgd door de
informatieplicht (cf. artikelen 4, § 1, 1° en 9 tot 15bis WVP). Het Comité onderzoekt dan ook of de
betrokkene bij het nemen van een beslissing en bij de kennisgeving van iedere wijziging van deze
beslissing wordt geïnformeerd over de gebruikte gegevens, hun herkomst en de logica die aan de
basis ligt van de beslissing.
49.

In de aanvraag wordt in dit verband het volgende gesteld: “Indien de consultatie van de

gegevens aanleiding geeft tot het nemen van een beslissing inzake GI/IGO wordt er in de motivering
van de beslissing melding van gemaakt.”
50.

Bovendien werd bij de belastingaangifte van de natuurlijke personen, een informatieclausule

gevoegd die op algemene wijze de belastingplichtige inlicht over de categorieën bestemmelingen
aan wie de FOD Financiën de gegevens die hij verzamelt moet doorgeven.
51.

In het licht van de voorgaande alinea’s is het Comité van oordeel dat de door de aanvrager

beoogde verwerking voldoende transparant is.
4. BEVEILIGING

4.1. Op het niveau van de aanvrager
52.

De aanvrager behoort tot het netwerk van de Sociale Zekerheid 17 en is bijgevolg

onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de

informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. Dit betekent dat hij beschikt over:
a.

een consulent inzake informatieveiligheid waarvan de aanstelling voorgelegd werd aan het

Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid;
b.

17

een veiligheidsplan met aanduiding van alle noodzakelijke middelen voor de uitvoering ervan.

Zie ook koninklijk besluit van 4 maart 2005 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun opdrachten inzake het recht op maatschappelijke dienstverlening, met
toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid .
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53.

De door de aanvrager genomen veiligheidsmaatregelen kunnen als passend worden

gekwalificeerd.

4.2. Op het niveau van de FOD Financiën
54.

Voor wat de FOD Financiën betreft, heeft het Comité dienaangaande geen bijzondere

opmerkingen, gelet op het feit dat deze elementen reeds werden beoordeeld in eerdere
beraadslagingen, waaronder de Beraadslaging FO nr. 08/2014 van 20 maart 2014.

OM DEZE REDENEN,
het Comité
1° machtigt de aanvrager om, via de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, toegang te krijgen
tot de hiervoor vermelde gegevens die bij de FOD Financiën (zullen) worden verwerkt via de
Consultimmo applicatie, beperkt tot de toepassing van de relevante bepalingen uit de reglementaire
bepalingen die van toepassing zijn op de aanvrager, met name
- (voor IGO) de relevante bepalingen van de wet van 22 maart 200118 en de desbetreffende
uitvoeringsbepalingen in het koninklijk besluit van 23 mei 200119;
- (voor GI) de relevante bepalingen van wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd
inkomen voor bejaarden20 en het koninklijk besluit van 29 april 196921
2° bepaalt dat deze machtiging geldt voor zover en voor zolang de voorwaarden in deze
beraadslaging zijn vervuld;

18

Artikelen 5, 7, § 1, 8, 10 en 13 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.

19

De artikelen inzake het ambtshalve onderzoek (artikelen 10, 12, 13 en 14), en het onderzoek op aanvraag (artikel 15)

20

Artikelen 4 § 1, 5 §§ 1 en 2, 7 §§ 1, 2 en 3 en 54.

21

Artikelen 39, 40, 41, 43, 46 en 47.
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3° 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 aanvrager iedere relevante wijziging in de beveiliging
van de gemachtigde verwerkingen aan het Comité mee te delen.

De wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Stefan Verschuere

