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BERAADSLAGING NR. 19/102 VAN 2 JULI 2019 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET SOCIAAL FONDS VOOR 

DE SCHOONMAAK- EN ONTSMETTINGSONDERNEMINGEN AAN HET 

OPLEIDINGSCENTRUM VAN DE SCHOONMAAK VOOR HET UITVOEREN VAN 

DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN OVER DE MAATREGELEN 

INZAKE DE WERKGELEGENHEID EN DE VORMING VAN RISICOGROEPEN EN 

VOOR HET ORGANISEREN VAN HET OUTPLACEMENT 

 

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 het Sociaal Fonds voor de Schoonmaak- en 

Ontsmettingsondernemingen; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Sociaal Fonds voor de Schoonmaak- en Ontsmettingsondernemingen, opgericht in 

de schoot van het Paritair Comité voor de Schoonmaak (PC 121), beschikt als organisatie 

in de zin van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid 

over diverse machtigingen om voor het uitvoeren van zijn opdrachten persoonsgegevens 

uit het netwerk van de sociale zekerheid te verwerken (zie daartoe in het bijzonder de 

nog steeds geldende beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 van het destijds ter 

zake bevoegde Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met 



 

 

2 

betrekking tot diverse verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het project 

multifunctionele werkgeversaangifte). 

 

2. Om dubbele persoonsgegevensstromen naar de sector te vermijden, stelt het Sociaal 

Fonds voor de Schoonmaak- en Ontsmettingsondernemingen voor om zelf enkele 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid verder mee te delen aan het 

Opleidingscentrum van de Schoonmaak. Volgens de collectieve arbeidsovereenkomst 

waarbij het voormelde fonds voor bestaanszekerheid werd opgericht, moet het de geïnde 

bijdragen voor de sociale zekerheid die zijn voorbehouden voor het vormingsprogramma 

ten gunste van de risicogroepen overmaken aan de vereniging zonder winstoogmerk die 

bevoegd is voor de organisatie van de beroepsopleidingen. Die laatste heeft ingevolge de 

collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de maatregelen ten voordele van de 

werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen ook tot taak om ondersteunende acties 

na te streven om het groeipad in de sector aan te houden, onder meer door het organiseren 

van cursussen en het verruimen van het sectoraal outplacement. Daarenboven stelt het 

Opleidingscentrum van de Schoonmaak elk jaar het gemiddeld aantal opleidingsdagen 

per voltijds equivalent vast, aan de hand van de persoonsgegevens van de betrokken 

werknemers uit de multifunctionele werkgeversaangiftes van de vier kwartalen. Ten 

slotte moet het Opleidingscentrum van de Schoonmaak in uitvoering van de collectieve 

arbeidsovereenkomst betreffende het recht op outplacement voor sommige werknemers 

kunnen nagaan welke werknemers minstens één jaar tewerkgesteld zijn geweest in de 

sector en welke leeftijd zij hebben. 

 

3. Voor het vervullen van zijn diverse opdrachten moet het Opleidingscentrum van de 

Schoonmaak dus kunnen beschikken over DMFA-gegevens en identificatiegegevens van 

de arbeiders die tewerkgesteld zijn in de schoonmaaksector. Die zouden rechtstreeks aan 

hem worden overgemaakt door het Sociaal Fonds voor de Schoonmaak- en 

Ontsmettingsondernemingen, dat (zoals hoger opgemerkt) reeds toegang tot die 

persoonsgegevens heeft. De uitwisseling van de persoonsgegevens zou derhalve 

geschieden zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

4. De volgende persoonsgegevens zouden via SFTP worden meegedeeld. 

 

 Werkgever: het inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer, de benaming, het 

adres, de taalcode, de belangrijkheidscode, de NACE-code, de rechtsvorm en de periode 

van aansluiting en beschikking over het kengetal van de sector. 

 

 Werknemer: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, de voornaam, 

het geslacht, de geboortedatum, de overlijdensdatum, het adres en het taalregime van de 

gemeente. 

 

 Arbeidsrelatie: het referentiejaar, het kwartaal, de identiteit van de werkgever 

(inschrijvingsnummer) en de werknemer (identificatienummer van de sociale zekerheid) 

en het aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen. 
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B. BEHANDELING 

 

5. 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. 

 

6. 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 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 

 

7. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het vervullen van de 

taken van het Opleidingscentrum van de Schoonmaak, in het bijzonder het uitvoeren van 

de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten over de werkgelegenheidsmaatregelen 

en de vorming van risicogroepen en het organiseren van het outplacement. Het destijds 

bevoegde sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelde 

overigens eerder reeds enkele keren vast dat de rechtstreekse uitwisseling van 

persoonsgegevens tussen een fonds voor bestaanszekerheid en de vormingsorganisatie 

van dezelfde sector gerechtvaardigd was (zie bijvoorbeeld de beraadslaging nr. 13/063 

van 4 juni 2013 over de sectoren van het garagebedrijf, de terugwinning van metalen, 

het koetswerk en de metaalhandel, de beraadslaging nr. 18/033 van 6 maart 2018 over 

de horecasector en de beraadslaging nr. 18/081 van 5 juni 2018 over de sectoren van de 

voeding en de bakkerij). 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

8. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze 

zijn beperkt tot de identificatie van de partijen (werkgevers en werknemers van de 

schoonmaaksector) en persoonsgegevens over hun arbeidsrelatie (aantal gepresteerde en 

gelijkgestelde dagen). 
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9. De verdere mededeling van de persoonsgegevens uit het Rijksregister lijkt verenigbaar 

met de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de 

toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van 

het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de fondsen voor bestaanszekerheid 

betreft. 

 

 opslagbeperking 

 

10. De bestemmeling mag de persoonsgegevens maar bijhouden zolang ze noodzakelijk zijn 

voor het uitvoeren van zijn opdrachten en moet ze daarna onverwijld vernietigen. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

11. Het informatieveiligheidscomité is van oordeel dat persoonsgegevens in beginsel moeten 

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

twee organisaties, die elk eigen opdrachten vervullen voor de betrokken sector, in enige 

mate nood hebben aan dezelfde persoonsgegevens, zij het voor verschillende maar niet-

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

van persoonsgegevens die de andere partij van de authentieke bron ontvangt. 

 

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

kan het informatieveiligheidscomité op voorstel van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid voorzien in een vrijstelling van haar tussenkomst, voor zover die tussenkomst 

geen toegevoegde waarde kan bieden. Het informatieveiligheidscomité stelt vast dat de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het voorliggende geval geen meerwaarde kan 

bieden. De voorgestelde werkwijze lijkt efficiënter dan die waarbij de persoonsgegevens 

een tweede keer uit de authentieke bron aan de sector worden bezorgd met de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vereniging van 

Sectorale Instellingen. De sector van de schoonmaak (PC 121) heeft de organisatie en 

het beheer van de vorming van zijn werknemers toevertrouwd aan het 

Opleidingscentrum van de Schoonmaak, dat aldus ook beschouwd kan worden als een 

verwerker van persoonsgegevens ten behoeve van de sociale partners van de 

schoonmaaksector. 

 

13. De partijen moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening houden 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. 
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Om deze redenen besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van de hogervermelde persoonsgegevens voor de hogervermelde 

doeleinden, door het Sociaal Fonds voor de Schoonmaak- en Ontsmettingsondernemingen aan 

het Opleidingscentrum van de Schoonmaak, zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


