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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/19/058 

 

 

BERAADSLAGING NR. 19/036 VAN 5 MAART 2019 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE 

VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ), DE RIJKSDIENST VOOR 

ARBEIDSVOORZIENING (RVA) EN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID (KSZ) AAN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE 

(DWSE) VAN DE VLAAMSE OVERHEID MET HET OOG OP HET TOEKENNEN VAN 

DE TRANSITIEPREMIE 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

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 aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 betreffende de Zesde Staatshervorming werd de 

bevoegdheid voor het doelgroepenbeleid overgeheveld naar de gewesten. Aldus werd het 

Vlaams Gewest bevoegd voor bepaalde premies aan werklozen die het werk hervatten, zoals 

de werkhervattingstoeslag 55+, een maandelijkse premie van ongeveer tweehonderd euro, 

die bestemd is voor oudere werklozen die opnieuw aan de slag gaan als loontrekkende of 

zelfstandige en bovenop het arbeidsinkomen komt. 

 

2. De Vlaamse Regering heeft echter beslist om deze toeslag te heroriënteren, onder meer naar 

de bevordering van de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap, door middel van de 

transitiepremie ten voordele van werkzoekenden met een ondernemersambitie. Voor 
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werkzoekenden die aan het werk willen gaan als zelfstandige blijkt het risico op 

inkomensonzekerheid, in het bijzonder de eerste twee jaar na het starten van de eigen zaak, 

groter dan voor loontrekkenden. De Vlaamse overheid wil daarom enige ondersteuning 

dienaangaande bieden. Wanneer werkzoekenden naar het ondernemerschap worden geleid, 

is het bovendien mogelijk dat zij zelf na verloop van tijd tewerkstelling creëren en 

medewerkers aanwerven. 

 

3. De transitiepremie richt zich aldus specifiek tot de personen die bij de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) ingeschreven zijn als “niet werkende 

werkzoekende” en bij de aanvang van de activiteit als zelfstandige in hoofdberoep tussen de 

vijfenveertig en de vierenzestig jaar oud zijn. 

 

4. Ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het 

decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar 

ondernemerschap te stimuleren is het Departement Werk en Sociale Economie bevoegd voor 

de toekenning en de maandelijkse uitbetaling. Het wil voor het uitvoeren van die opdracht 

bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid verwerken, namelijk 

persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), 

het Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders (Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der Zelfstandigen) en de persoonsgegevensbank van de vervangingsinkomens 

uit werkloosheid (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). De mededeling van die 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid zou geschieden met de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vlaamse 

Dienstenintegrator. 

 

5. Het Departement Werk en Sociale Economie vraagt om een beraadslaging van onbepaalde 

duur vermits de regelgeving over het stelsel van de transitiepremie niet beperkt is in de tijd. 

Het zou de persoonsgegevens bijhouden gedurende een periode van maximaal tien jaar, 

eventueel te verlengen in geval van schorsing van de toekenning van de transitiepremie. Het 

recht op een transitiepremie wordt toegekend voor een periode van twaalf maanden en 

eventueel voor een bijkomende periode van twaalf maanden, voor zover de betrokkene 

gevestigd blijft als zelfstandige in hoofdberoep, aan zijn verplichtingen voldoet en over een 

ondernemingsnummer beschikt. De periode van vierentwintig maanden kan geschorst 

worden tijdens de periode van primaire ongeschiktheid en moederschapsrust die gedekt 

wordt door uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering voor zelfstandigen. De 

regelgeving voorziet ook dat de betrokkene meerdere keren in zijn loopbaan kan genieten 

van de transitiepremie: wanneer het volledige krediet van vierentwintig maanden is 

opgebruikt, kan een nieuw recht worden geopend zes jaar na de laatste uitgekeerde premie. 

Daarnaast moet het Departement Werk en Sociale Economie in staat zijn om ten aanzien van 

het Rekenhof verantwoording af te leggen voor de uitgekeerde premies (zie daartoe het 

koninklijk besluit van 25 november 1952 houdende vaststelling der termijnen waarna het in 

het Rekenhof neergelegd archief mag vernietigd worden). 

 

6. De persoonsgegevens zouden binnen het Departement Werk en Sociale Economie enkel 

worden aangewend door de dossierbehandelaars van de Dienst Tewerkstelling (de 

personeelsleden die belast zijn met de behandeling, de opvolging en de periodieke betaling 

van de transitiepremie), door de sociale inspecteurs van de Afdeling Vlaamse Sociale 
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Inspectie (de personeelsleden die belast zijn met de controle en de handhaving van de 

regelgeving inzake de transitiepremie) en door de dossierbehandelaars van het Team 

Administratieve Geldboetes (de personeelsleden die belast zijn met de behandeling en de 

opvolging van de administratieve geldboetes). Derden zouden geen toegang tot de gevraagde 

persoonsgegevens hebben. 

 

 

B. GEVRAAGDE PERSOONSGEGEVENS 
 

 de Kruispuntbankregisters 

 

7. De Kruispuntbankregisters bevatten identificatiepersoonsgegevens van personen die niet zijn 

ingeschreven in het Rijksregister of van wie niet alle persoonsgegevens systematisch worden 

bijgewerkt in het Rijksregister en worden bijgehouden door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid met toepassing van artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 

en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

8. Het Departement Werk en Sociale Economie wil kunnen beschikken over de naam, de 

voornamen, het geslacht, de geboortedatum, de overlijdensdatum en de hoofdverblijfplaats 

van de betrokkenen en wil daarenboven de wijzigingen van die persoonsgegevens ontvangen 

om zo steeds een actueel zicht op de toestand van de betrokkene te hebben. Volgens het 

besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 

december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar 

ondernemerschap te stimuleren bevatten zowel de aanvraag van de transitiepremie als de 

beslissing inzake de toekenning van de transitiepremie de persoonsgegevens ter identificatie 

van de ondernemer. De behandelende medewerkers van het Departement Werk en Sociale 

Economie moeten in staat zijn om die persoonsgegevens op een efficiënte wijze op te zoeken 

in de daartoe beschikbare authentieke bronnen. 

 

9. Meer in het bijzonder zouden de gevraagde persoonsgegevens het Departement Werk en 

Sociale Economie in staat stellen om de identiteit van de betrokkene te controleren (de 

toegang tot de persoonsgegevens maakt het de Vlaamse overheid mogelijk om de juistheid 

van de verstrekte persoonsgegevens na te gaan en de betrokkene eenduidig te identificeren), 

om op een correcte wijze contact op te nemen met de aanvrager van de transitiepremie (het 

resultaat van het onderzoek wordt desgevallend op de hoofdverblijfplaats van de betrokkene 

bezorgd), om toe te zien op de subsidiëring (de geboortedatum en de overlijdensdatum bieden 

de mogelijkheid om de geldende leeftijdsvoorwaarden te controleren en de betaling van de 

transitiepremie in voorkomend geval tijdig stop te zetten) en, meer algemeen, om een 

belangrijke administratieve vereenvoudiging te verwezenlijken voor alle betrokken partijen 

(zowel voor de aanvrager van de transitiepremie als voor het Departement Werk en Sociale 

Economie). 

 

10. In zijn beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het destijds bevoegde sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid geoordeeld dat het gerechtvaardigd en 

aangewezen is dat instanties gemachtigd worden om toegang tot de Kruispuntbankregisters 

te hebben, voor zover en voor zolang zij voldoen aan de voorwaarden om toegang tot het 

Rijksregister te hebben. 
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11. Het Departement Werk en Sociale Economie merkt op dat het voor de toepassing van de 

regelgeving met betrekking tot de transitiepremie vooralsnog geen toegang tot het 

Rijkregister heeft maar die inmiddels wel bij de bevoegde instantie heeft aangevraagd. Het 

informatieveiligheidscomité acht het bijgevolg aangewezen om de toegang tot de 

Kruispuntbankregisters afhankelijk te stellen van de toegang tot het Rijksregister, gelet op 

het complementair en subsidiair karakter van de eerstgenoemde databank ten opzichte van 

de laatstgenoemde databank. 

 

12. Volgens artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt bij de verwerking van persoonsgegevens 

in toepassing van die wet en haar uitvoeringsbesluiten ter identificatie van de betrokkenen 

uitsluitend gebruik gemaakt van het identificatienummer van de sociale zekerheid, hetzij het 

identificatienummer toegekend door het Rijksregister, hetzij het identificatienummer 

toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

13. Voor zover de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

een beraadslaging moet verlenen voor een mededeling van persoonsgegevens kan hij met 

toepassing van artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 in voorkomend geval ook een 

beraadslaging verlenen voor het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister 

door de betrokken instanties indien dat noodzakelijk is in het kader van de beoogde 

mededeling. Bij deze gaat het informatieveiligheidscomité akkoord met het gebruik van het 

identificatienummer van het Rijksregister door het Departement Werk en Sociale Economie, 

uitsluitend in het kader van de uitwisseling van de in deze beraadslaging vermelde 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid met het oog op het toekennen van 

de transitiepremie. 

 

14. Het gebruik van het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

(het zogenaamde “bisnummer”) is daarentegen vrij, volgens artikel 8 van de wet van 15 

januari 1990. 

 

 het Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders 

 

15. Voor het uitvoeren van zijn opdrachten inzake de transitiepremie wil het Departement Werk 

en Sociale Economie gebruik maken van de volgende persoonsgegevens over het 

zelfstandigenstatuut van de betrokkenen, geïdentificeerd met hun identificatienummer van 

de sociale zekerheid: de effectieve begindatum en einddatum van de zelfstandige activiteit, 

het identificatienummer en het ondernemingsnummer van het socialeverzekeringsfonds voor 

zelfstandigen, de datum van de ondertekening van de nieuwe aansluiting, de bijdragereeks, 

de datum van de wijziging van de bijdragereeks en de beslissing van het Rijksinstituut voor 

de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen inzake de gelijkstelling. 

 

16. Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 

22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar 

ondernemerschap te stimuleren bevat een definitie van de term “zelfstandige in hoofdberoep” 

en een definitie van de term “beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep starten”. 

Zelfstandige in hoofdberoep is elke natuurlijke persoon die een beroepsbezigheid uitoefent 

waarvoor hij geen arbeidsovereenkomst heeft gesloten of waaraan hij niet door een statuut is 
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verbonden, die zich als zelfstandige in hoofdberoep bij een socialeverzekeringsfonds voor 

zelfstandigen of bij de Nationale Hulpkas heeft aangesloten en die geen beroepsbezigheid 

uitoefent die binnen het toepassingsgebied van artikel 35 van het koninklijk besluit van 19 

december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 

van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen valt. Het 

starten van een beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep behelst de aansluiting bij 

een socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen of bij de Nationale Hulpkas, als zelfstandige 

in hoofdberoep. Binnen de perken van de begroting en onder bepaalde voorwaarden kan een 

maandelijkse transitiepremie worden toegekend aan ondernemers die een beroepsbezigheid 

als zelfstandige in hoofdberoep starten. Bij de aanvraag van de transitiepremie voegt de 

betrokkene het bewijs van zijn aansluiting als zelfstandige in hoofdberoep bij een 

socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen of bij de Nationale Hulpkas. Het Departement 

Werk en Sociale Economie moet aldus het zelfstandigenstatuut van de aanvragers van een 

transitiepremie kunnen controleren. 

 

 het bestand van de vervangingsinkomens uit werkloosheid 

 

17. Ten slotte heeft de aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie betrekking op 

enkele persoonsgegevens over de werkloosheidsstatus van de betrokkenen, namelijk de aard 

van hun werkloosheid, de begindatum van het recht en de (theoretische) einddatum van het 

recht. 

 

18. De regelgeving betreffende de transitiepremie beschouwt als werkzoekende onder meer elke 

persoon die bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding is 

ingeschreven als niet-werkende werkzoekende en uitkeringsgerechtigde volledig werkloze 

is. Bij de aanvraag van de transitiepremie voegt de betrokkene het bewijs van het bevoegde 

uitbetalingsorgaan voor werkloosheidsuitkeringen waaruit blijkt dat hij op het 

referentiemoment wel degelijk uitkeringsgerechtigd was. Het Departement Werk en Sociale 

Economie wil bij de behandeling van de aanvragen tot het bekomen van een transitiepremie 

kunnen nagaan of de geldende voorwaarden dienaangaande door de betrokkene werden 

gerespecteerd. 

 

 

C. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

19. Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens waarvoor krachtens 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 vereist is. 

 

20. 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 

doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 
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noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van 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 

 

21. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het toekennen van de 

transitiepremie door het Departement Werk en Sociale Economie, volgens de bepalingen van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 

22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar 

ondernemerschap te stimuleren.  

 

 minimale gegevensverwerking 

 

22. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, relevant 

en niet overmatig. Bij het behandelen van een aanvraag van een transitiepremie moet de 

betrokkene eenduidig geïdentificeerd kunnen worden en moet zijn statuut op het vlak van 

zelfstandigenactiviteit en werkloosheid geverifieerd kunnen worden. 

 

23. De persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters zijn beperkt tot de naam, de voornamen, 

het geslacht, de geboortedatum, de overlijdensdatum, de hoofdverblijfplaats en de 

wijzigingen van die persoonsgegevens, die nodig blijken om de identiteit van de aanvrager 

van een transitiepremie te controleren, om contact met hem op te nemen en om toe te zien op 

de subsidiëring. Zoals hoger opgemerkt, wordt de toegang tot de Kruispuntbankregisters 

afhankelijk gesteld van de toegang tot het Rijksregister en mag het Departement Werk en 

Sociale Economie bij de uitwisseling van de hogervermelde persoonsgegevens voor de 

toekenning van de transitiepremie het identificatienummer van het Rijksregister gebruiken. 

 

24. Voor het uitvoeren van zijn opdrachten moet het Departement Werk en Sociale Economie de 

periode van de activiteit als zelfstandige, het bevoegde socialeverzekeringsfonds voor 

zelfstandigen, de datum van de ondertekening van de aansluiting, de bijdragereeks, de datum 

van de wijziging van de bijdragereeks en de gelijkstellingsbeslissing kunnen nagaan. De 

regelgeving stelt immers dat de transitiepremie wordt toegekend aan ondernemers die een 

beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep starten en hun aansluiting bij een 

socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen of bij de Nationale Hulpkas bewijzen. 

 

25. Het werkloosheidsstatuut van de aanvrager van een transitiepremie – meer bepaald de aard 

van zijn werkloosheid, de begindatum van het recht en de (theoretische) einddatum van het 

recht – zal door het Departement Werk en Sociale Economie worden aangewend om na te 

gaan of de geldende toekenningsvoorwaarden door de betrokkene werden gerespecteerd. 

 

 opslagbeperking 
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26. Het Departement Werk en Sociale Economie houdt de persoonsgegevens bij gedurende een 

periode van maximaal tien jaar, eventueel te verlengen in geval van schorsing van de 

toekenning van de transitiepremie tijdens de periode van primaire ongeschiktheid en 

moederschapsrust die gedekt wordt door uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering 

voor zelfstandigen. Het recht op een transitiepremie wordt toegekend voor een periode van 

maximaal vierentwintig maanden maar wanneer het volledige krediet van vierentwintig 

maanden is opgebruikt, kan een nieuw recht worden geopend zes jaar na de laatste uitkering. 

Tevens moet het Departement Werk en Sociale Economie in staat zijn om desgevallend ten 

aanzien van het Rekenhof verantwoording af te leggen voor de transitiepremies die het heeft 

uitgekeerd. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

27. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de mededeling van de 

persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De 

betrokkenen worden daartoe ingeschreven in het verwijzingsrepertorium van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 6 van de voormelde wet van 15 

januari 1990. De mededeling geschiedt tevens met de tussenkomst van de Vlaamse 

Dienstenintegrator. Concreet zal de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid nagaan of de 

betrokkene wel degelijk bij de Vlaamse overheid gekend is en zal de Vlaamse 

Dienstenintegrator nagaan of de betrokkene wel degelijk bij het Departement Werk en 

Sociale Economie gekend is. 

 

28. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet het Departement Werk en Sociale 

Economie rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere bepaling tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder 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 en de wet van 30 juli 

2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 

van persoonsgegevens. 

 

29. Het moet tevens rekening houden met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van 

de sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

30. De voormelde verwerking van persoonsgegevens moet voor het overige geschieden met 

strikte eerbiediging van de bepalingen van de beraadslaging nr. 18/184 van 4 december 2018 

van het informatieveiligheidscomité over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen 

actoren van het netwerk van de sociale zekerheid en organisaties van de Gemeenschappen en 

Gewesten met de tussenkomst van hun dienstenintegratoren. 

 

 Indien de Vlaamse Dienstenintegrator afdoende aantoont dat hij wel degelijk beantwoordt 

aan de voorwaarden vermeld in de beraadslaging nr. 18/184 van 4 december 2018 van het 

informatieveiligheidscomité, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) wat betreft het filteren 
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van de elektronische berichten (door het aanwenden van een eigen verwijzingsrepertorium) 

en het beheren van de loggings in het kader van de realisatie van de end-to-end 

traceerbaarheid (door het ontwikkelen van een opvolgingssysteem, van bij de 

dienstenintegrator tot bij de eindbestemmeling), dan kunnen de persoonsgegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid met zijn tussenkomst worden meegedeeld. 

 

 Zolang dat echter niet het geval is, is zijn tussenkomst bij die mededeling van 

persoonsgegevens niet toegestaan. De mededeling kan dan wel (eventueel tijdelijk) gebeuren 

zonder diens tussenkomst, waarbij de betrokken personen met een gepaste 

hoedanigheidscode worden opgenomen in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid en die laatste samen met de eindbestemmeling instaat voor de 

realisatie van de end-to-end traceerbaarheid. 

 

 De niet-tussenkomst van de dienstenintegrator van een deelentiteit doet overigens geen 

afbreuk aan de mogelijkheid om de mededeling van de persoonsgegevens te laten geschieden 

via de technische infrastructuur voor gegevensuitwisseling van de deelentiteit in kwestie. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 

der Zelfstandigen, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid aan het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid met het oog 

op het toekennen van de transitiepremie, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits 

wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in 

het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, 

opslagbeperking en informatieveiligheid. 
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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. 


