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BERAADSLAGING NR. 20/036 VAN 4 FEBRUARI 2020 BETREFFENDE HET 

BIJKOMEND VERZOEK VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE 

ZEKERHEID VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN MINISTERIËLE 

ERKENNING VOOR ZIJN ELEKTRONISCH ARCHIVERINGSSYSTEEM 

(MIGRATIE VAN HET ARCSYS-SYSTEEM NAAR DE G-CLOUD) MET 

TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 DECEMBER 2016 

OVER DE BEWIJSKRACHT VAN DE GEGEVENS DIE DOOR DE 

INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID WORDEN VERWERKT 
 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2016 over de bewijskracht van de gegevens 

die door de instellingen van sociale zekerheid worden verwerkt; 

 

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Bij zijn beslissing nr. 16/35 van 7 juni 2016 heeft het Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid en van de Gezondheid een gunstig advies verleend met betrekking tot het 

archiveringssysteem dat door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is voorgesteld 

en heeft hierbij vastgesteld dat zijn dossier voldoet aan de technische voorwaarden 

van het koninklijk besluit van 22 maart 1993 betreffende de bewijskracht, ter zake 

van de sociale zekerheid, van de door instellingen van sociale zekerheid opgeslagen, 

bewaarde of weergegeven informatiegegevens (ondertussen opgeheven en vervangen 

door het koninklijk besluit van 7 december 2016 over de bewijskracht van de 

gegevens die door de instellingen van sociale zekerheid worden verwerkt). 

 

2. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft op 11 december 2019 een nieuwe 

adviesaanvraag ingediend bij het Informatieveiligheidscomité betreffende een 

addendum bij het voormelde dossier. In dat addendum worden de voorwaarden en 

de manier beschreven waarop de documenten van de RSZ worden opgeslagen en 

bewaard. Dit addendum werd opgesteld in het kader van de migratie van het ArcSys-

systeem naar de G-Cloud. Bovendien werd op het verzoek van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid een onafhankelijke evaluatie verricht door de interne 

auditdienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In dat audit worden de 
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migratieprocedures beschreven die werden opgevolgd en wordt vermeld dat de 

integriteit gedurende de hele migratie werd gevrijwaard. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

3. De migratie van ArcSys naar de G-Cloud-infrastructuur heeft een impact op de 

procedure die wordt beschreven in het dossier van de bewijskracht van de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid. In zijn huidige aanvraag beschrijft de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid de verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke procedure, de 

migratieprocedure en de controles verricht tijdens en na de migratie om zich te 

vergewissen van de integriteit en de volledigheid van de gegevensovermaking alsook 

de eventueel vastgestelde disfuncties en de bewerkingen die werden verricht om ze 

op te lossen.  

 

4. Na analyse van de aanvraag en van het auditrapport van de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid en na onderzoek van de technische en organisatorische maatregelen die in 

die documenten worden beschreven, oordeelt de Informatieveiligheidsdienst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dat de nieuwe procedure voldoet aan de 

voorwaarden van het koninklijk besluit van 7 december 2016 over de bewijskracht 

van de gegevens die door de instellingen van sociale zekerheid worden verwerkt en 

dat het kwaliteitsniveau en de waarborgen van het systeem niet werden gewijzigd 

naar aanleiding van de migratie van ArcSys naar de G-Cloud. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

een positieve beraadslaging. Het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingediende 

dossier blijkt te voldoen aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 7 december 

2016 over de bewijskracht van de gegevens die door de instellingen van sociale zekerheid 

worden verwerkt. De kwaliteit en de systeemwaarborgen die in zijn oorspronkelijke dossier 

werden beschreven en die aanleiding hebben gegeven tot het gunstig advies nr. 16/35 van 

7 juni 2016 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, 

blijken niet te zijn gewijzigd na de migratie van het ArcSys-systeem naar de G-Cloud-

infrastructuur. 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in 

de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 

1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


