
 

  

 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/11/082 
 
 
ADVIES NR 11/10 VAN 5 JULI 2011 MET BETREKKING TOT DE ERKENNING 
VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP EDENRED ALS UITGEVER VAN 
ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 
 
Gelet op de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de 
erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een 
elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 
houdende diverse bepalingen; 
 
Gelet op de aanvraag van de naamloze vennootschap Edenred, meegedeeld aan het Sectoraal 
Comité door de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen in zijn brief van 12 maart 
2011; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 30 juni 
2011; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Krachtens de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen kunnen 

maaltijdcheques in een elektronische vorm enkel ter beschikking worden gesteld door 
uitgevers die hiertoe erkend zijn 

 
2. Overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling 

van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van 
maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van 
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de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, dient de voormelde 
erkenning gezamenlijk te worden toegekend door de Minister bevoegd voor Sociale 
Zaken, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen en de 
Minister bevoegd voor Economische Zaken. 

 
3. Alvorens de erkenning te verlenen dient te worden nagegaan of bepaalde voorwaarden 

vervuld zijn. De functionele voorwaarden bedoeld in artikel 2 van het voormelde 
koninklijk besluit van 12 oktober 2010 worden gecontroleerd door het advies- en 
controlecomité voor de maaltijdcheque in elektronische vorm, dat daartoe een advies 
verleent. De voorwaarden inzake veiligheid en bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 worden 
gecontroleerd door de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de 
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. 

 
4. Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid dient meer 

bepaald na te gaan of de volgende voorwaarden vervuld zijn. 
 
4.1. De uitgever zorgt voor een informaticasysteem dat permanent beschikbaar is. Buiten de 

onderhoudsintervallen moet het systeem beschikbaar zijn op het ogenblik waarop de 
werknemer de maaltijdchequerekening aanspreekt. De uitgever voorziet daartoe in een 
continuïteitsplan. 

 
4.2. De uitgever waakt erover dat het informaticasysteem zo is opgebouwd dat 

persoonsgegevens niet onrechtmatig gewijzigd of gewist kunnen worden. 
 
4.3. De uitgever waakt erover dat de persoonsgegevens enkel worden gebruikt voor de 

doeleinden die betrekking hebben op het beheren van maaltijdcheques in elektronische 
vorm. De uitgever mag de persoonsgegevens evenmin meedelen aan derden, noch 
gebruiken voor profileringsdoeleinden. 

 
4.4. De uitgever waakt erover dat het informaticasysteem enkel persoonsgegevens verwerkt 

die toereikend, niet overmatig en dienend zijn voor de doeleinden die betrekking hebben 
op het beheren van maaltijdcheques in elektronische vorm. 

 
4.5. De uitgever waakt erover dat het informaticasysteem de persoonsgegevens bewaart 

gedurende een periode gelijk aan de principetermijn voor de opeisbaarheid van de 
schuldvorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voorzien in artikel 42 van 
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

 
4.6. De maaltijdcheques in elektronische vorm worden aangesproken via een betrouwbare 

technologie. De uitgever zorgt voor een toegangssysteem dat belet dat onbevoegden 
toegang hebben tot het informaticasysteem.  

 
4.7. De uitgever waakt erover dat elke toegang tot het informaticasysteem bewaard wordt. 
 
4.8. De uitgever zorgt voor een transparant informaticasysteem. In het bijzonder moet de 

werknemer overeenkomstig artikel 19bis, § 3, 2°, van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 vóór het gebruik van de maaltijdcheques in een elektronische vorm op 
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een eenvoudige manier gratis het saldo en de geldigheidsduur kunnen nagaan van de 
maaltijdcheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden.  

 De werknemer wordt uiterlijk één week voor de vervaldatum van de maaltijdcheques in 
elektronische vorm, hiervan op de hoogte gebracht. 

 
4.9. De uitgever houdt zich aan de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
 
5. De erkenningsaanvraag, waarin aangetoond wordt dat alle erkenningsvoorwaarden 

vervuld zijn, wordt ingediend bij de Minister bevoegd voor Economische Zaken. Deze 
laatste beschikt over een termijn van één maand te rekenen vanaf de verzending van de 
aanvraag om het dossier volledig te verklaren of om bijkomende informatie te vragen. 
Eenmaal het dossier volledig, betekent de Minister bevoegd voor Economische Zaken 
hiervan een verklaring aan de betrokken aanvrager. Bij ontstentenis van de betekening 
binnen een maand na het verzenden van het aanvraagdossier of het versturen van de 
gevraagde bijkomende informatie wordt het dossier als volledig beschouwd. De 
erkenning wordt toegekend of geweigerd binnen een termijn van drie maanden na de 
betekening van de volledigheid van de erkenningsaanvraag. De erkenning wordt 
verleend voor onbepaalde duur en wordt bekendgemaakt via een mededeling in het 
Belgisch Staatsblad. 

 
6. Deze erkenningsaanvraag werd ingediend door de naamloze vennootschap Edenred. 
 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
7. Krachtens artikel 6 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van 

de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques 
in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 
december 2009 houdende diverse bepalingen dient de afdeling sociale zekerheid van het 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid een advies te 
verlenen met betrekking tot de naleving van de hierna vermelde voorwaarden inzake 
veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de kandidaat-uitgevers 
van maaltijdcheques in elektronische vorm. 

 
7.1. De uitgever zorgt voor een informaticasysteem dat permanent beschikbaar is. Buiten de 

onderhoudsintervallen moet het systeem beschikbaar zijn op het ogenblik waarop de 
werknemer de maaltijdchequerekening aanspreekt. De uitgever voorziet daartoe in een 
continuïteitsplan.  

 
De uitgever Edenred voldoet aan deze voorwaarde. 

 
7.2. De uitgever waakt erover dat het informaticasysteem zo is opgebouwd dat 

persoonsgegevens niet onrechtmatig gewijzigd of gewist kunnen worden. 
 
 De uitgever Edenred voldoet aan deze voorwaarde. 
 
 Het Sectoraal Comité behoudt zich evenwel het recht voor om een onafhankelijke audit 

te vragen teneinde de correcte naleving van de voorwaarde te controleren. 
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7.3. De uitgever waakt erover dat de gegevens enkel worden gebruikt voor de doeleinden die 
betrekking hebben op het beheren van maaltijdcheques in elektronische vorm. De 
uitgever mag de gegevens evenmin meedelen aan derden, noch gebruiken voor 
profileringsdoeleinden. 

 
 Edenred voldoet aan de voorwaarde.  
 
7.4. De uitgever waakt erover dat het informaticasysteem enkel gegevens verwerkt die 

toereikend, niet overmatig en dienend zijn voor de doeleinden die betrekking hebben op 
het beheren van maaltijdcheques in elektronische vorm. 

 
 De uitgever Edenred voldoet aan deze voorwaarde. 
 
7.5. De uitgever waakt erover dat het informaticasysteem de gegevens bewaart gedurende 

een periode gelijk aan de principetermijn voor de opeisbaarheid van de 
schuldvorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voorzien in artikel 42 van 
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

 
 De uitgever Edenred voldoet aan deze voorwaarde. 
 
7.6. De maaltijdcheques in elektronische vorm worden aangesproken via een betrouwbare 

technologie. De uitgever zorgt voor een toegangssysteem dat belet dat onbevoegden 
toegang hebben tot het informaticasysteem.  

 
 Gelet op het analysedossier waarin uiteengezet wordt welke risico's er aan de 

verschillende gebruikte technieken verbonden zijn, is het Sectoraal Comité van oordeel 
dat Edenred voldoet aan de erkenningsvoorwaarde, ook al gaat de voorkeur van het 
Sectoraal Comité uit naar het gebruik van een pincode voor de authentisering van de 
gebruiker. 

 
7.7. De uitgever waakt erover dat elke toegang tot het informaticasysteem bewaard wordt. 
 
 De uitgever Edenred voldoet aan deze voorwaarde. 
 
7.8. De uitgever zorgt voor een transparant informaticasysteem. In het bijzonder moet de 

werknemer overeenkomstig artikel 19bis, § 3, 2°, van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 vóór het gebruik van de maaltijdcheques in een elektronische vorm op 
een eenvoudige manier gratis het saldo en de geldigheidsduur kunnen nagaan van de 
maaltijdcheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden.  

 
 De uitgever Edenred voldoet aan deze voorwaarde. 
 
 De werknemer wordt uiterlijk één week voor de vervaldatum van de maaltijdcheques in 

elektronische vorm, hiervan op de hoogte gebracht. 
 
 De uitgever Edenred voldoet aan deze voorwaarde. 
 
7.9. De uitgever houdt zich aan de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
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 De uitgever Edenred voldoet aan deze voorwaarde. 
 
 
C. BESLUIT 
 
8.0 Samengevat en gelet op het initiële dossier, op de antwoorden op de verschillende 

vragen en op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 
heeft het Sectoraal Comité tijdens zijn vergadering van 5 juli geoordeeld over het 
dossier voor wat betreft: 

 
8.1 De naleving van de voorwaarden 
 

De uitgever Edenred voldoet aan de 9 voorwaarden. 
 
 
Om deze redenen, 
 
verleent de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid en van de Gezondheid 
 
een gunstig advies met betrekking tot de erkenningsaanvraag van de naamloze vennootschap 
Edenred als uitgever van maaltijdcheques in elektronische vorm, overeenkomstig artikel 6 van 
het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en 
erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot 
uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse 
bepalingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 
Brussel (tel. 32-2-741 83 11) 


