
 

 

Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/19/226 

 

 

BERAADSLAGING NR. 19/118 VAN 2 JULI 2019 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS (DIMONA EN DMFA) DOOR DE 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE ALGEMENE DIRECTIE BRUSSEL 

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID VAN DE GEWESTELIJKE 

OVERHEIDSDIENST BRUSSEL IN HET KADER VAN VERSCHILLENDE 

STEUNMAATREGELEN VOOR DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN 

DE ONDERNEMINGEN 

 

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 aanvraag van de Algemene Directie Brussel Economie en Werkgelegenheid 

van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel; 

 

Gelet op het verslag van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De Algemene Directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel heeft een reeks financiële en begeleidende stimuli ingevoerd 

voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Deze maatregelen hebben tot doel om de jobcreatie te 

ondersteunen en om de ondernemingen die binnen een bepaalde straal in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd, te stimuleren om lokale werkkrachten aan te 
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werven. De aanvraag heeft in het bijzonder betrekking op de Directie Steun aan 

Ondernemingen en op de Directie Economische Inspectie van de Algemene Directie 

Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst 

Brussel. Deze Directie wenst toegang te krijgen tot persoonsgegevens uit de 

Kruispuntbankregisters en uit de DIMONA- en DMFA-aangiften in het kader van de 

toepassing van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de 

economische ontwikkeling van ondernemingen en van de uitvoeringsbesluiten ervan, 

onder meer het uitvoeringsbesluit van 11 oktober 2018 van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor algemene investeringen. 

 

2. Met toepassing van die ordonnantie van 3 mei 2018 is de Algemene Directie Brussel 

Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel belast 

met de behandeling en de verwerking van de steunaanvragen voor de Brusselse 

ondernemingen. De aanvrager moet dus nagaan of aan een aantal voorwaarden voor 

de toekenning en het behoud van de steun is voldaan, onder meer met betrekking tot 

het aantal personeelsleden dat is tewerkgesteld door de ondernemingen die een steun 

vragen en de periode van tewerkstelling van de personeelsleden bij de betrokken 

ondernemingen. De volgende soorten steun kunnen immers worden toegekend: 

 

Steun voor algemene investeringen  

 

3. In artikel 29 van het besluit van 11 oktober 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering betreffende de steun voor algemene investeringen wordt bepaald dat de 

micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een investering verrichten in een 

“zone van economische uitbouw in de stad” (ZEUS) en die voldoen aan de 

voorwaarden bepaald in artikel 24 van de ordonnantie, de maximaal toegelaten 

steunintensiteit genieten. 

 

In artikel 24 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de 

economische ontwikkeling van ondernemingen wordt bepaald dat minstens 30 % van 

de personeelsleden, met uitzondering van de uitzendkrachten, van de 

vestigingseenheden van de begunstigde gevestigd in een zone van economische 

uitbouw in de stad gedurende de zes maanden die de steunaanvraag voorafgaan zijn 

woonplaats in een dergelijke zone heeft en beschikt over een arbeidsovereenkomst 

van onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minstens 

drie jaar. 

 

De Algemene Directie Brussel Economie en Werkgelegenheid moet aldus nagaan of 

de onderneming die een aanvraag indient aan de voorwaarde van 30 % voldoet. Er 

moet dus worden nagegaan hoeveel personeelsleden in die onderneming zijn 

tewerkgesteld en in welke vestigingseenheid ze werken. De controle moet bovendien 

betrekking hebben op een periode van 6 maanden voorafgaand aan de steunaanvraag. 

 

Wat het adres van de woonplaats van de personeelsleden betreft, werd een specifieke 

aanvraag ingediend om toegang te krijgen tot de gegevens uit het Rijksregister. Bij 

zijn beslissing 001/209 van 8 maart 2019 heeft de FOD Binnenlandse Zaken de 
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Algemene Directie Brussel Economie en Tewerkstelling gemachtigd om toegang te 

krijgen tot de gegevens uit het Rijksregister in het kader van de ordonnantie van 3 

mei 2018. 

 

Steun bij de bekrachtiging van de bevoegdheden 

 

4. In het kader van de steun bij de bekrachtiging van de bevoegdheden wordt steun 

verleend aan de ondernemingen die beroepsbekwaamheidsproeven organiseren voor 

de werknemers die tewerkgesteld zijn in een Brusselse vestigingseenheid van een 

onderneming. 

 

De Algemene Directie Brussel Economie en Tewerkstelling moet aldus kunnen 

nagaan of de personen die deelnemen aan de beroepsbekwaamheidsproeven in een 

onderneming zijn tewerkgesteld en of ze in een vestigingseenheid in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest werken. 

 

Er wordt opgemerkt dat de werknemers niet noodzakelijk tewerkgesteld moeten zijn 

in de onderneming die de steunaanvraag heeft ingediend. De onderneming kan 

immers ook proeven organiseren voor de werknemers die binnen andere 

ondernemingen zijn tewerkgesteld. 

 

Steun bij aanwerving voor projecten van economische groei en circulaire economie 

+ Steun voor aanwerving in zones van economische uitbouw in de stad + Steun voor 

aanwerving in het kader van specifieke exportgerichte projecten 

 

5. De verschillende soorten steun hebben allemaal één voorwaarde gemeen: het moet 

gaan om de aanwerving van een nieuwe werknemer. Met andere woorden, de 

aangeworven persoon mag nog nooit voor de betrokken onderneming hebben 

gewerkt. 

 

De Algemene Directie Brussel Economie en Tewerkstelling moet dus kunnen nagaan 

of een bepaalde persoon reeds voor de betrokken onderneming heeft gewerkt in het 

verleden. 

 

Steun voor externe opleidingen 

 

6. In het kader van de externe opleiding wordt een steun verleend aan de 

ondernemingen die instaan voor de externe opleiding van hun personeelsleden met 

uitzondering van de uitzendkrachten en de studenten. 

 

De Algemene Directie Brussel Economie en Tewerkstelling Brussel Economie en 

Opleiding moet dus kunnen nagaan of de personen die een opleiding volgen effectief 

zijn tewerkgesteld bij de onderneming die de steun aanvraag. 

 

Steun voor kinderopvang 
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7. In het kader van deze maatregel wordt steun verleend aan de ondernemingen voor de 

gereserveerde plaatsen in de kinderopvang voor kinderen van hun personeel jonger 

dan 3 jaar. 

 

De aanvrager moet dus kunnen nagaan of de personen van wie de kinderen in de 

kinderopvang zitten, effectief werken bij de onderneming die de steun aanvraagt. 

 

Steun voor vestiging in de zones van economische uitbouw in de stad 

 

8. Zoals voor de steun aan algemene investeringen is de toekenning van deze steun 

onderworpen aan de voorwaarde dat minimaal 30 % van de personeelsleden, met 

uitzondering van de uitzendkrachten, van de vestigingseenheden van de begunstigde 

gevestigd in een zone van economische uitbouw in de stad zijn woonplaats in 

dergelijke zone heeft tijdens de 6 maanden voorafgaand aan de steunaanvraag en in 

het bezit is van een contract van onbepaalde duur of van bepaalde duur van minstens 

drie maanden. 

 

De aanvrager moet aldus nagaan of de onderneming die een aanvraag indient aan de 

voorwaarde van 30 % voldoet. Er moet dus worden nagegaan hoeveel 

personeelsleden in de onderneming zijn tewerkgesteld en in welke vestigingseenheid 

zij werken. De controle moet bovendien betrekking hebben op de zes maanden die 

voorafgaan aan de steunaanvraag. 

 

Er wordt eraan herinnerd dat de Algemene Directie Brussel Economie en 

Tewerkstelling werd gemachtigd om toegang te krijgen tot de gegevens van het 

Rijksregister, voor wat het adres van de woonplaats van het personeel betreft, in het 

kader van de ordonnantie van 3 mei 2018 (beslissing van de FOD Binnenlandse 

Zaken nr. 001/209 van 8 maart 2019). 

 

Vergoeding voor hinder door werken 

 

9. Het bedrag van de vergoeding varieert naargelang het aantal voltijdsequivalenten dat 

is tewerkgesteld bij de onderneming die de steun aanvraagt. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de handelszaken die minder dan 2 VTE, die tussen 2 en 

4 VTE en die tussen 5 en 9 VTE tewerkstellen. De handelszaken die 10 of meer dan 

10 VTE tewerkstellen, worden uitgesloten van de vergoeding. 

 

De Algemene Directie Brussel Economie en Tewerkstelling moet bijgevolg kunnen 

nagaan hoeveel personen en VTE in de onderneming zijn tewerkgesteld. 

 

Steun voor marktonderzoek in het buitenland  

 

10. Er wordt steun toegekend voor de reis- en verblijfskosten in het kader van 

marktonderzoek in het buitenland. Voor zover de steun wordt gevraagd voor de 

personeelsleden van de onderneming, moet Brussel Economie en Werkgelegenheid 
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nagaan of deze personeelsleden effectief zijn tewerkgesteld door de onderneming die 

de steun aanvraagt. 

 

Steun voor deelname aan beurzen in het buitenland  

 

11. Er wordt steun toegekend voor de reis- en verblijfskosten in het kader van de 

deelname aan beurzen in het buitenland. Voor zover de steun wordt gevraagd voor 

de personeelsleden van de onderneming, moet Brussel Economie en 

Werkgelegenheid nagaan of deze personeelsleden effectief zijn tewerkgesteld door 

de onderneming die de steun aanvraagt. 

 

Steun voor deelname aan offerteaanvragen buiten de EU 

 

12. Er wordt steun toegekend voor de reis- en verblijfskosten met het oog op de 

voorbereiding van de offerte in het buitenland. Voor zover de steun wordt gevraagd 

voor de personeelsleden van de onderneming moet Brussel Economie en 

Werkgelegenheid nagaan of deze personen effectief zijn tewerkgesteld door de 

onderneming die de steun aanvraagt. 

 

Steun voor de buitenlandse handel in het algemeen 

 

13. In artikel 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 

2017 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de 

bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

wordt bepaald dat de begunstigden van alle steunmaatregelen voor de buitenhandel 

hun vacatures moeten overmaken aan Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling. 

 

Om na te gaan of een onderneming vacatures had, moet Brussel Economie en 

Tewerkstelling nagaan of de onderneming nieuwe werknemers heeft aangeworven 

sinds de steunaanvraag. Er kan vervolgens bij Actiris worden nagegaan of de 

vacatures werden overgemaakt.  

 

14. De onderneming dient concreet een steunaanvraag in door middel van een 

modelformulier. De Directie Steun aan ondernemingen beschikt over een 

welbepaalde termijn die varieert naargelang de steun om na te gaan of de aanvrager 

voldoet aan de voorwaarden om de steun te genieten. 

 

Na de toekenning van de steun kan de Directie Economische Inspectie op elk moment 

overgaan tot een controle en moet ze dus toegang hebben tot de betrokken gegevens. 

Deze controle past in het kader van de inspectiebevoegdheden van de bevoegde 

personeelsleden en hangt niet af van de verwerking van het dossier van 

steunaanvraag door de Directie Steun aan ondernemingen. 

 

15. De Algemene Directie Brussel Economie en Tewerkstelling van de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel wenst de volgende gegevens te krijgen van de Rijksdienst 
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voor Sociale Zekerheid (RSZ) via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (als 

beheerder van het primaire netwerk van de sociale zekerheid): de lijst met alle 

werknemers van een bepaalde werkgever met inbegrip van de historiek en het 

arbeidsstelsel (voltijds of deeltijds), de plaats van tewerkstelling van de werknemers 

van een bepaalde werkgever met inbegrip van de historiek, de historiek van de 

werkgevers van een bepaalde persoon, de plaats van tewerkstelling van een bepaalde 

persoon. 

 

Deze gegevens zijn in de DIMONA- en de DMFA-aangiften vervat. De aanvraag 

heeft betrekking op de toegang tot deze gegevensbanken. De aanvrager wenst meer 

bepaald toegang te krijgen tot de volgende gegevens:  

 

 Voor DIMONA: opzoeking van de werkgever op basis van het INSZ en 

combinatie INSZ + werkgever, identificatie van de werkgever en van de 

werknemer, personeelslijst van een werkgever (aan de hand van deze lijst kan het 

aantal personeelsleden dat in de onderneming is tewerkgesteld worden berekend 

en kan worden nagegaan of het quotum van de 30% al dan niet is bereikt, in het 

bijzonder voor de maatregelen betreffende de steun voor algemene investeringen 

en de steun voor vestiging in de Zeus), periode, paritair comité, Dimona-

kenmerken, alle categorieën van werknemers, plaats van tewerkstelling, student, 

annulering, datum van de Dimona-aangifte. 

 

 Voor DMFA: 

 

 Blok “Aangifte werkgever”: het jaar - kwartaal van de aangifte; het RSZ-

inschrijvingsnummer: het vorig RSZ-inschrijvingsnummer; de RSZ-

broncode; het begrip curatele; het uniek ondernemingsnummer; het netto 

te betalen bedrag; de omzetting in 5 dagenstelsel; de begindatum van de 

vakantie; de identificatie van de gebruiker; de hoedanigheid van de 

aangever. 

 

 Blok “natuurlijke persoon”: het identificatienummer van de sociale 

zekerheid– INSZ; het oud INSZ; de Oriolus-validatiecode. 

 

 Blok “werknemerslijn”: de werkgeverscategorie; het werknemerskengetal; 

de datum waarop het kwartaal begint; de datum waarop het kwartaal 

eindigt; de notie grensarbeider; de activiteit ten opzichte van het risico; het 

identificatienummer van de lokale eenheid; muSpecialContribution ; de 

pensioencode bediende ; de pensioencode arbeider. 

 

 Blok "tewerkstelling van de werknemerslijn": het tewerkstellingsnummer; 

het intern uniek tewerkstellingsnummer; het identificatienummer van de 

lokale eenheid; de NACE-code; de begindatum van de tewerkstelling; de 

einddatum van de tewerkstelling; het nummer van het paritair comité; het 

aantal dagen per week van het arbeidsstelsel; het type 

arbeidsovereenkomst; het gemiddeld aantal uren per week van de 
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maatpersoon; het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer; de 

maatregel voor de reorganisatie van de arbeidstijd; de maatregel ter 

bevordering van de werkgelegenheid; het werknemersstatuut; de notie 

gepensioneerde; het type leerling; de bezoldigingswijze; het 

functienummer; de klasse van het vliegend personeel; de betaling in tienden 

of twaalfden; de staving van de dagen; het huurloon; de prestatiebreuk van 

de tewerkstelling; de personeelsklasse; het versienummer; de code 

regionalisering vermindering; de doelgroep; de INS-code van de gemeente 

van de lokale eenheid; het gemiddeld aantal gesubsidieerde uren per week 

van de werknemer. 

 

 Blok “prestatie van de tewerkstelling werknemerslijn”: het nummer van de 

prestatielijn; de prestatiecode; het aantal dagen van de prestatie; het aantal 

uren van de prestatie; het aantal vluchtminuten; het versienummer. 

 

 Blok “bezoldiging van de tewerkstelling werknemerslijn”: het lijnnummer 

van de bezoldiging, de bezoldigingscode; de frequentie in maanden van de 

betaling van de premie; het percentage van de bezoldiging op jaarbasis; het 

fictief loon; de bezoldiging en het versienummer. 

 

De toegang tot de DIMONA- en de DMFA-gegevens zal plaatsvinden via de 

Kruispuntbank door middel van de Impala-applicatie (beheersysteem eigen aan de 

aanvrager). De Impala-applicatie zal door de Directie Steun aan de ondernemingen 

en door de Directie Economische inspectie worden gebruikt. 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

16. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door een instelling van sociale 

zekerheid (RSZ) aan een andere instantie dan een federale overheidsdienst, een 

programmatorische overheidsdienst of een federale instelling van openbaar nut (de 

Algemene Directie Brussel Economie en Tewerkstelling van de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel) die krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid een voorafgaande beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité 

vereist. 

 

17. 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 

bovendien 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) en moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk 



 

 

8 

maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden 

noodzakelijk is (beginsel van opslagbeperking). Ze moeten ten slotte door het nemen 

van passende technische of organisatorische maatregelen, op een dusdanige manier 

worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij onder 

meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en 

vertrouwelijkheid). 

 

Beginsel van doelbinding 

 

18. De mededeling beantwoordt aan welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden, namelijk de uitvoering van de opdrachten van de 

aanvrager die erin bestaan na te gaan of aan bepaalde wettelijke voorwaarden voor 

toekenning van de voormelde steun is voldaan. Bepaalde van deze voorwaarden 

hebben onder meer betrekking op het aantal personeelsleden dat in de 

ondernemingen is tewerkgesteld die een steun vragen en op de 

tewerkstellingsperiode van de betrokken personeelsleden van de betrokken 

ondernemingen. De aanvrager wenst toegang te krijgen tot de Dimona- en de DMFA-

gegevens in het kader van de verwerking van deze steunaanvragen.  

 

Beginsel van minimale gegevensverwerking 

 

19. De mededeling van de persoonsgegevens is uitgaande van het vermelde doeleinde 

relevant en niet overmatig. Deze informatie is nuttig in het kader van de opdrachten 

van de aanvrager. Ze heeft enkel betrekking op de personen die een steunaanvraag 

hebben ingediend bij de Algemene Directie Brussel Economie en Tewerkstelling. 

Het gaat om enkele honderdtallen gevallen per jaar. Door raadpleging van deze 

gegevens kan de aanvrager op algemene wijze nagaan of de wettelijke voorwaarden 

zijn vervuld op het ogenblik van de toekenning van de steun.  

 

De Algemene Directie Brussel Economie en Tewerkstelling zal enkel in het kader 

van de steun voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen toegang 

krijgen tot de gevraagde gegevens. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt 

door de Directie die is belast met het onderzoek van de steunaanvragen en door de 

Directie die nagaat of de voorwaarden om deze steun verder te krijgen, zijn vervuld. 

 

Beginsel van opslagbeperking 

 

20. De bewaarduur van de gegevens is vastgelegd op maximaal 20 jaar. De juridische 

basis voor deze bewaarduur staat vermeld in artikel 15 van de wet van 16 mei 2003 

tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de 

controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de 

gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof waarin 

wordt bepaald dat de verjaringsregels van het gemeen recht van toepassing zijn. De 

verjaringstermijn in het gemeen recht bedraagt tien jaar (art. 2262bis van het 

Burgerlijk Wetboek). Bovendien wordt in artikel 35 van de ordonnantie van 3 mei 
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2018 bepaald dat de begunstigde de voorwaarden moet naleven voor het behoud van 

de steun gedurende tien jaar vanaf de verwezenlijking van het 

investeringsprogramma. De verjaringstermijn gaat pas in na afloop van deze periode 

van tien jaar. Dit houdt in dat de gegevens gedurende een periode van twintig jaar 

zouden moeten worden bewaard om vervolgens te worden vernietigd. 

 

Er wordt bovendien opgemerkt dat de FOD Binnenlandse Zaken door zijn beslissing 

van 001/209 de Directie Generaal Brussel Economie en Tewerkstelling heeft 

gemachtigd om toegang te krijgen tot rijksregistergegevens in het kader van de 

ordonnantie van 3 mei 2018. Deze beslissing houdt een machtiging in voor het 

gebruik van de noodzakelijke gegevens gedurende tien jaar vanaf de 

beslissingsdatum. 

 

Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid 

 

21. De gegevens moeten op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende 

beveiliging ervan gewaarborgd is. De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

Informatieveiligheidscomité wijst er in dit verband op dat de gegevens elektronisch 

ter beschikking worden gesteld en dat de mededeling van persoonsgegevens met 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschiedt.  

 

Bovendien hebben enkel de personeelsleden van de aanvrager die zijn belast met de 

verwerking van de aanvragen en met de controle van de voorwaarden inzake 

toekenning en behoud van de steun bedoeld in voormelde ordonnantie van 3 mei 

2018 toegang tot de gevraagde gegevens. 

 

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

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschiedt de 

mededeling van persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

die nagaat of de betrokkenen in haar verwijzingsrepertorium zijn opgenomen en die 

de structuur en de veiligheid van de elektronisch gebruikte berichten controleert.  

 

23. Bij de verwerking van voormelde persoonsgegevens moeten de bepalingen worden 

nageleefd van de beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité nr. 18/184 van 

4 december 2018 betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de 

actoren van het netwerk van de sociale zekerheid en de instanties van de 

Gemeenschappen en de Gewesten via hun dienstenintegratoren. 

 

 De Algemene Directie Brussel Economie en Tewerkstelling van de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel wenst bovendien toegang te krijgen tot de 

Kruispuntbankregisters. Ze heeft reeds toegang tot het Rijksregister overeenkomstig 

beraadslaging nr. 001/19 van 8 maart 2019 van de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken, maar ze krijgt ook te maken met personen die niet ingeschreven 

zijn in het Rijksregister of van wie de persoonsgegevens niet systematisch worden 

bijgewerkt in het Rijksregister. 

 



 

 

10 

Bij beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het Sectoraal Comité van de 

Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (rechtsvoorganger van het 

Informatieveiligheidscomité) geoordeeld dat het gerechtvaardigd en aangewezen is 

dat instanties met toegang tot het rijksregister van de natuurlijke personen ook 

gemachtigd worden om toegang te krijgen tot de (complementaire en subsidiaire) 

Kruispuntbankregisters, voor zover en voor zolang zij voldoen aan de voorwaarden 

om toegang te krijgen tot het rijksregister van de natuurlijke personen. In dezelfde 

beraadslaging heeft het sectoraal comité het algemeen kader voor de toegang tot de 

Kruispuntbankregisters door instanties met toegang tot het Rijksregister gecreëerd. 

 

De Algemene Directie Brussel Economie en Tewerkstelling heeft dus toegang tot het 

Bisregister voor de uitvoering van de voormelde opdrachten. Deze gegevens m.b.t. 

de betrokkenen maken een eenduidige identificatie mogelijk.  

 

24. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient er rekening te worden gehouden 

met 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 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. 

 

25. De persoonsgegevens moet tevens worden verwerkt met inachtneming van de 

minimale veiligheidsnormen die vastgesteld werden door het Algemeen 

Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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Om deze redenen, 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

besluit dat de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ) aan de Algemene Directie Brussel Economie en Tewerkstelling van de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in 

het kader van steunmaatregelen voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen, 

zoals beschreven in deze beraadslaging, toegestaan is 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. 

 

Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de bepalingen van beraadslaging nr. 

18/184 van 4 november 2018 van het Informatieveiligheidscomité worden nageleefd. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


