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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/16/086 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/041 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 

AAN DE ALGEMENE DIENST INLICHTING EN VEILIGHEID VOOR DE 

VERWEZENLIJKING VAN ZIJN OPDRACHTEN 
 

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

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; 

 

Gelet op de aanvraag van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van 15 maart 2016; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 30 maart 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij beraadslaging nr. 15/80 van 1 december 2015 werd de Algemene Dienst Inlichting en 

Veiligheid door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

gemachtigd om door middel van de webtoepassing DOLSIS toegang te krijgen tot bepaalde 

persoonsgegevensbanken uit het netwerk van de sociale zekerheid voor de verwezenlijking 

van zijn opdrachten. Aldus kan hij sindsdien persoonsgegevens uit het Rijksregister van de 

natuurlijke personen en de Kruispuntbankregisters, de DIMONA-persoonsgegevensbank, 

het personeelsbestand, de DMFA-persoonsgegevensbank, het werkgeversrepertorium, het 

LIMOSA-kadaster en het GOTOT-bestand verwerken, mits naleving van de 

veiligheidsmaatregelen vervat in de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 van het sectoraal 

comité. De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid heeft nu echter bijkomend behoefte 

aan persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening over het recht op 

werkloosheidsuitkeringen in hoofde van personen die door hem worden onderzocht (deze 

persoonsgegevens zijn overigens niet aan de hand van de webtoepassing DOLSIS 



 

2 

 

beschikbaar en zouden bijgevolg op een andere wijze aan de Algemene Dienst Inlichting en 

Veiligheid worden meegedeeld). 

 

2. Volgens artikel 11, § 1, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de 

inlichtingen- en veiligheidsdienst heeft de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid als 

opdracht het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen over elke activiteit die de 

onschendbaarheid van het nationaal grondgebied, de militaire defensieplannen, het 

wetenschappelijk en economisch potentieel betreffende de actoren die actief zijn in de 

economische en industriële sectoren verbonden met defensie, de vervulling van de 

opdrachten van de strijdkrachten, de veiligheid van de Belgische onderdanen in het 

buitenland of elk ander fundamenteel belang van het land bedreigt of zou kunnen bedreigen 

en staat hij eveneens in voor het behoud van de militaire veiligheid, het beschermen van het 

geheim verbonden met de militaire belangen en het uitvoeren van de 

veiligheidsonderzoeken. 

 

3. In artikel 13 van dezelfde wet is bepaald dat de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, 

in het raam van zijn opdrachten kan overgaan tot het opsporen, verzamelen, ontvangen en 

verwerken van persoonsgegevens die nuttig kunnen zijn voor de uitvoering van zijn 

opdrachten en documentatie kan bijhouden over personen die een belang vertonen voor de 

uitoefening van zijn opdrachten, voor zover de verwerkte persoonsgegevens in verband 

staan met de doeleinden van het persoonsgegevensbestand en beperkt blijven tot de 

vereisten die eruit voortvloeien. 

 

4. Bovendien is in artikel 14 van dezelfde wet bepaald dat de ambtenaren van de openbare 

diensten, op verzoek van een inlichtingen- en veiligheidsdienst, de inlichtingen meedelen 

die nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten, met inachtneming van deze wet en 

op basis van de eventueel gesloten akkoorden en de door de verantwoordelijke overheid 

bepaalde regels, en dat een inlichtingen- en veiligheidsdienst met inachtneming van de 

geldende regelgeving toegang kan krijgen tot de persoonsgegevensbanken van de openbare 

sector die nuttig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten. 

 

5. Krachtens artikel 19 van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 

veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en het koninklijk 

besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de 

classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen kan 

de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, in het kader van de veiligheidsonderzoeken, 

de mededeling van alle nuttige inlichtingen vorderen bij de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. 

 

6. De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid wil toegang tot persoonsgegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid om de exacte professionele en financiële situatie van de 

betrokkene te achterhalen (tijdsbesteding, beschikbaarheden en inkomstenbronnen), om 

diens werkloosheidstraject op te volgen (en daarbij eventuele incoherenties of breekpunten 

te ontdekken) en om fictieve bedrijven op te sporen die gebruikt worden om een 

bedreigende activiteiten te verbergen. De persoonsgegevens zouden worden aangewend bij 

het uitoefenen van de toezichts- en onderzoeksopdrachten en bij het toekennen van 

veiligheidsmachtigingen. 
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7. In het kader van zijn opdrachten wil de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid meer 

bepaald gebruik maken van de volgende persoonsgegevens van de personen over wie hij 

een onderzoek verricht (met historiek): de naam, het adres en het telefoonnummer van de 

sociaal verzekerde die werkloosheidsuitkeringen ontvangt, het bedrag van de ontvangen 

werkloosheidsuitkeringen, de periodes (met telkens begindatum en einddatum), de aard van 

de werkloosheid, de eventuele sancties en de eventuele incidenten met schorsing of 

opheffing van de werkloosheidsuitkeringen tot gevolg. 

 

8. De mededeling van de persoonsgegevens zou, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 

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

Zekerheid, gebeuren met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor volgens artikel 15, § 1, van de 

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

Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is. 

 

10. Het sectoraal comité heeft al in zijn beraadslaging nr. 15/80 van 1 december 2015 

geoordeeld dat de toegang tot de persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale 

zekerheid door de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid een gerechtvaardigd doeleinde 

beoogt. De uitbreiding van de verleende machtiging tot persoonsgegevens over het 

werkloosheidsstatuut lijkt relevant en niet overmatig, uitgaande van dat doeleinde. De 

Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid wil immers de exacte professionele en financiële 

situatie van de betrokkenen achterhalen en hun werkloosheidstraject opvolgen om 

eventuele incoherenties of breekpunten op te sporen. De persoonsgegevens zouden worden 

aangewend bij het uitoefenen van de toezichts- en onderzoeksopdrachten en bij het 

toekennen van veiligheidsmachtigingen. 

 

11. De mededeling van de persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan 

de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid gebeurt in beginsel op een elektronische 

wijze, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. In afwachting van de 

ontwikkeling van de elektronische persoonsgegevensstroom mag de Algemene Dienst 

Inlichting en Veiligheid de hogervermelde persoonsgegevens echter tijdelijk – maximaal tot 

eind 2018 – ontvangen op elke andere wijze die beantwoordt aan de vigerende 

veiligheidsnormen. 

 

12. De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid bevestigt dat de personen die toegang zullen 

hebben tot de persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening minstens een 

veiligheidsmachtiging “geheim” zullen hebben, dat de verwerking uitsluitend in beveiligde 

gebouwen en lokalen zal plaatsvinden, dat alle transacties geregistreerd zullen worden en 

dat de resultaten, indien ze al bewaard worden, automatisch geklasseerd zullen worden 

(vertrouwelijk, geheim, uiterst geheim). 
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13. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet de Algemene Dienst Inlichting en 

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

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of reglementaire 

bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

14. Hij moet verder rekening houden met de minimale veiligheidsnormen, vastgelegd door het 

Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en 

goedgekeurd door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de hogervermelde persoonsgegevens onder de 

hogervermelde voorwaarden mee te delen aan de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid voor 

de realisatie van zijn opdrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

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

83 11). 


