
 

 

Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/19/292 

 

 

BERAADSLAGING NR. 13/063 VAN 4 JUNI 2013, GEWIJZIGD OP 1 OKTOBER 2019, 

INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE 

VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK SEFOCAM EN EDUCAM VOOR HET 

ORGANISEREN VAN DE VORMING IN DIVERSE SECTOREN (HET 

GARAGEBEDRIJF, DE TERUGWINNING VAN METALEN, HET KOETSWERK EN DE 

METAALHANDEL) 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de rapporten van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 27 mei 2013 en 11 september 2019; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De vereniging zonder winstoogmerk SEFOCAM werd opgericht door de sociale partners van 

de sectoren van het garagebedrijf (paritair comité 112.00), de terugwinning van metalen 

(paritair comité 142.01), het koetswerk (paritair comité 149.02) en de metaalhandel (paritair 

comité 149.04) en heeft een coördinerende rol ten opzichte van de actoren van deze sectoren. 

Zij kan activiteiten op het vlak van administratie, boekhouding en beheer van 

persoonsgegevens ontplooien. Aldus komt zij onder meer als verwerker tussen bij de 

verwerking van persoonsgegevens door de betrokken fondsen voor bestaanszekerheid in het 

kader van de toekenning van aanvullende pensioenen (zie daartoe respectievelijk 

beraadslaging nr. 06/78 van 17 oktober 2006, beraadslaging nr. 06/84 van 14 november 2006, 

beraadslaging nr. 06/90 van 5 december 2006 en beraadslaging nr. 06/83 van 14 november 

2006 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid). 
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2. De vereniging zonder winstoogmerk EDUCAM is het kennis- en opleidingscentrum van de 

autosector en de aanverwante sectoren. Zij is actief op het gebied van opleidingen, zorgt er 

via haar examencentrum voor dat werknemers landelijke testen kunnen afleggen en stelt 

beroepsprofielen op. 

 

3. EDUCAM vervult echter eveneens bepaalde diensten voor de hogervermelde sectoren van 

het garagebedrijf, de terugwinning van metalen, het koetswerk en de metaalhandel. Zij 

beheert een persoonsgegevensbank waarin de opleidingen van de werknemers worden 

geregistreerd, deelt aan de werkgevers mee over hoeveel vormingskrediet zij beschikken, 

staat in voor het informeren en het opvolgen van de werkgevers op het vlak van de 

verplichting om een vormingsplan op te stellen, verschaft toelichting aan de sociale partners 

over de naleving van de werkgeversverplichtingen inzake vorming en verstrekt 

getuigschriften aangaande de regelmatige aanwezigheid bij vormingen. 

 

4. Om deze opdrachten te vervullen, heeft EDUCAM behoefte aan bepaalde persoonsgegevens, 

in het bijzonder het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, de voornamen, 

de geboortedatum, de geboorteplaats, de overlijdensdatum en de hoofdverblijfplaats van de 

arbeiders van de hogervermelde sectoren (zoals beschikbaar in het Rijksregister of in de 

Kruispuntbankregisters), het ondernemingsnummer, de naam, het adres, de grootte en de 

NACE-code van hun respectieve werkgevers, de datum van hun indiensttreding bij een 

werkgever van die sectoren, de datum van hun uitdiensttreding bij een werkgever van die 

sectoren en de datum van hun pensionering. Bij beraadslaging nr. 66/2013 van 11 september 

2013 werd EDUCAM door het destijds bevoegde sectoraal comité van het Rijksregister 

gemachtigd om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken en om toegang tot 

het Rijksregister te hebben voor het uitvoeren van haar taken inzake beroepsopleiding in de 

vermelde sectoren. Aldus mag EDUCAM het rijksregisternummer, de naam, de voornamen, 

de geboortedatum, de geboorteplaats en de hoofdverblijfplaats van de betrokken arbeiders 

verwerken maar vooralsnog niet de overlijdensdatum. 

 

5. Vermits SEFOCAM reeds over deze persoonsgegevens beschikt voor het vervullen van haar 

eigen taken (onder meer) inzake de toekenning van aanvullende pensioenen zou zij instaan 

voor de verdere mededeling ervan aan EDUCAM. 

 

6. De voorliggende aanvraag tot machtiging betreft aldus de onderlinge uitwisseling van 

persoonsgegevens tussen twee verenigingen zonder winstoogmerk die elk bepaalde eigen 

opdrachten vervullen ten behoeve van de sectoren van het garagebedrijf, de terugwinning 

van metalen, het koetswerk en de metaalhandel. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die ingevolge artikel 15, § 1, van de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité vergt. 

 



 

 

3 

8. Volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 

2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel van 

de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(beginsel van opslagbeperking) en moeten ze met passende technische of organisatorische 

maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat 

ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van integriteit en 

vertrouwelijkheid). 

 

 doelbinding 

 

9. Het informatieveiligheidscomité stelt vast dat de vereniging zonder winstoogmerk 

SEFOCAM voor de sectoren van het garagebedrijf, de terugwinning van metalen, het 

koetswerk en de metaalhandel op een gecoördineerde wijze administratieve en 

boekhoudkundige taken vervult en tussenkomt bij de organisatie van het stelsel van 

aanvullende pensioenen van deze sectoren. De diverse inrichters werden reeds door het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid te bekomen (zie de voormelde 

beraadslagingen, de beraadslaging nr. 08/70 van 2 december 2008 alsook de beraadslaging 

nr. 02/110 van 3 december 2002, waarbij de fondsen voor bestaanszekerheid gemachtigd 

werden om voor het vervullen van hun diverse opdrachten mededeling van bepaalde 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid te bekomen). 

 

10. De verdere mededeling van de persoonsgegevens door de fondsen voor bestaanszekerheid 

aan SEFOCAM, dat optreedt als hun verwerker, vergt ingevolge artikel 2, § 1, 1°, van het 

koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale 

gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid geen beraadslaging 

van het informatieveiligheidscomité. Aldus kan SEFOCAM – binnen de grenzen van de 

overeenkomst die ze met de fondsen voor bestaanszekerheid heeft gesloten, overeenkomstig 

artikel 28 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 – beschikken over persoonsgegevens aangaande de arbeiders van de betrokken 

sectoren (in het bijzonder persoonsgegevens over hun identiteit en die van hun werkgevers 

en de periode van hun tewerkstelling in de hogervermelde sectoren). 

 

11. De sectoren van het garagebedrijf, de terugwinning van metalen, het koetswerk en de 

metaalhandel hebben de organisatie en het beheer van de vorming van hun arbeiders 

gezamenlijk toevertrouwd aan de vereniging zonder winstoogmerk EDUCAM. Aldus kan 

ook EDUCAM beschouwd worden als een verwerker van persoonsgegevens ten behoeve van 

de sociale partners van de vermelde sectoren. 
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12. De mededeling van persoonsgegevens door SEFOCAM aan EDUCAM beoogt een 

gerechtvaardigd doeleinde, met name de organisatie en het beheer van de vorming van de 

arbeiders van de sectoren van het garagebedrijf, de terugwinning van metalen, het koetswerk 

en de metaalhandel. 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

13. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

Ze zijn onverkort noodzakelijk voor de correcte en eenduidige identificatie van de 

betrokkenen, om hun vormingsdossier te beheren en hen in voorkomend geval te contacteren. 

De datums van indiensttreding, uitdiensttreding, pensionering en overlijden zijn eveneens 

nodig voor de correcte (temporele) toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 

de hogervermelde sectoren. Enkel over de personen die daadwerkelijk actief zijn binnen één 

van die sectoren moeten persoonsgegevens kunnen worden verwerkt (persoonsgegevens van 

arbeiders die niet meer tot één van die sectoren behoren, door uitdiensttreding, pensionering 

of overlijden, zullen geschrapt worden). 

 

14. Het secretariaat van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

(de voorganger van de Gegevensbeschermingsautoriteit) heeft destijds in een brief aan de 

federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg reeds opmerkingen 

geformuleerd over enkele aspecten van de mededeling van persoonsgegevens door 

SEFOCAM aan EDUCAM. 

 

15. Enerzijds stelde het secretariaat van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer zich de vraag of het doeleinde van de latere verwerking door EDUCAM 

verenigbaar is met het doeleinde van de initiële verwerking door SEFOCAM en verzocht het 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid om daaromtrent een 

standpunt in te nemen. Het sectoraal comité was van oordeel dat zich dienaangaande geen 

probleem stelt. Rekening houdend met de redelijke verwachtingen van de betrokkenen en 

met de toepasselijke regelgeving lijkt het gebruik van persoonsgegevens voor de organisatie 

en het beheer van de vorming in een sector niet onverenigbaar met het gebruik van deze 

persoonsgegevens voor (onder meer) de organisatie van een stelsel van aanvullende 

pensioenen in deze sector. Het gaat bovendien enkel om persoonsgegevens ter identificatie 

van de betrokken partijen, dat wil zeggen de werknemers en hun werkgevers van de vermelde 

sectoren, en persoonsgegevens over de periode van tewerkstelling van die werknemers (in 

voorkomend geval beëindigd door uitdiensttreding, pensionering of overlijden), met 

uitsluiting van andere persoonsgegevens over bijvoorbeeld lonen, bijdragen van sociale 

zekerheid en arbeidstijden. 

 

16. Anderzijds merkte het secretariaat van de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer op dat het gebruik van het identificatienummer van het 

Rijksregister van de natuurlijke personen niet vrij is maar een machtiging van het sectoraal 

comité van het Rijksregister vereist. Het gebruik van het identificatienummer van het 

Rijksregister van de natuurlijke personen door EDUCAM werd inmiddels toegestaan door 

het sectoraal comité van het Rijksregister, bij zijn beraadslaging nr. 66/2013 van 11 

september 2013. 
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17. Het informatieveiligheidscomité benadrukt dat persoonsgegevens in beginsel dienen te 

worden geraadpleegd bij hun authentieke bron. Het stelt in dit geval evenwel vast dat twee 

verenigingen zonder winstoogmerk, die elk eigen opdrachten vervullen voor de sectoren van 

het garagebedrijf, de terugwinning van metalen, het koetswerk en de metaalhandel, behoefte 

hebben aan dezelfde persoonsgegevens, zij het voor verschillende doch niet-onverenigbare 

doeleinden. Het lijkt dan ook aanvaardbaar dat de ene partij gebruik maakt van 

persoonsgegevens die de andere partij bijhoudt, ook al is zij er zelf niet de authentieke bron 

van. 

 

18. Voorts stelt het informatieveiligheidscomité vast dat EDUCAM reeds gebruik kan maken 

van bepaalde persoonsgegevens uit het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters – de naam, 

de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en de hoofdverblijfplaats van de 

betrokken arbeiders – maar voor het ogenblik nog geen toegang tot de overlijdensdatum 

heeft. De toegang tot dit laatste persoonsgegeven is dienovereenkomstig afhankelijk van een 

beslissing van de diensten van het Rijksregister. Enkel voor zover die daarover in gunstige 

zin oordelen, heeft EDUCAM eveneens toegang tot de overlijdensdatum van de betrokken 

arbeiders die zijn opgenomen in de Kruispuntbankregisters, conform de beraadslaging nr. 

12/13 van 6 maart 2012 van het (destijds bevoegde) sectoraal comité van de sociale zekerheid 

en van de gezondheid. 

 

 opslagbeperking 

 

19. De persoonsgegevens van de werknemers die actief zijn binnen de vermelde sectoren worden 

slechts bewaard voor zolang ze noodzakelijk zijn voor de toepassing van de geldende 

collectieve arbeidsovereenkomsten van die sectoren. 

 

20. Per betrokken arbeider worden de persoonsgegevens uitsluitend bijgehouden gedurende zijn 

loopbaan in de sectoren van het garagebedrijf, de terugwinning van metalen, het koetswerk 

en de metaalhandel. Zodra een arbeider niet langer tot één van die sectoren behoort, door 

uitdiensttreding, pensionering of overlijden, worden zijn persoonsgegevens geschrapt. De 

persoonsgegevens inzake de indiensttreding, de uitdiensttreding, de pensionering en het 

overlijden van de betrokkenen mogen enkel worden aangewend voor de correcte toepassing 

in de tijd van de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten. Zij mogen niet langer worden 

bijgehouden dan voor dat doeleinde noodzakelijk is. Er kan bijgevolg geen sprake zijn van 

een structurele opslag van de tewerkstellingshistorieken binnen de voormelde sectoren door 

EDUCAM. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

21. Overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de hogervermelde wet van 15 januari 1990 kan de 

kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité op voorstel van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voorzien in een vrijstelling van de tussenkomst 

van deze laatste, voor zover deze tussenkomst geen toegevoegde waarde kan bieden. Het 

informatieveiligheidscomité stelt vast dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het 

voorliggende geval inderdaad geen meerwaarde kan bieden. 
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22. Het informatieveiligheidscomité benadrukt dat de diverse betrokken partijen gehouden zijn 

tot het naleven van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de voormelde Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

 

Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de vereniging zonder winstoogmerk SEFOCAM 

aan de vereniging zonder winstoogmerk EDUCAM, zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, uitsluitend voor de organisatie en het beheer van de vorming van de 

arbeiders van de sectoren van het garagebedrijf, de terugwinning van metalen, het koetswerk en de 

metaalhandel, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits er wordt voldaan aan de 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming.  

 

De mededeling van de datum van overlijden van de betrokkenen door EDUCAM aan SEFOCAM 

wordt evenwel afhankelijk gesteld van een gunstige beslissing dienaangaande door de diensten van 

het Rijksregister. 

 

 

 

 

 

 

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 volgend adres : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 

83 11). 


