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Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/21/134

BERAADSLAGING NR. 20/096 VAN 7 APRIL 2020, GEWIJZIGD OP 5 MEI 2020, 2 JUNI
2020, 7 JULI 2020, 31 JULI 2020, 1 DECEMBER 2020, 2 FEBRUARI 2021, 2 MAART 2021
EN 23 APRIL 2021, OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET
BETREKKING TOT TIJDELIJKE WERKLOOSHEID DOOR DE RIJKSDIENST VOOR
ARBEIDSVOORZIENING EN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN
DIVERSE
OVERHEIDSORGANISATIES
VOOR
DE
UITVOERING
VAN
STEUNMAATREGELEN NAAR AANLEIDING VAN DE VERSPREIDING VAN HET
CORONAVIRUS
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 rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

A1. Verschillende overheden hebben naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus
(covid-19) en de economische en maatschappelijke gevolgen daarvan beslist om bijzondere
steunmaatregelen te treffen. Voor de uitvoering zouden zij gebruik maken van
persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid, te verstrekken door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
A2. Voor het toekennen van voordelen aan personen die hun beroepsactiviteiten ingevolge de
verbreiding van het coronavirus hebben moeten staken, kan, mits beraadslaging van het
informatieveiligheidscomité, onder meer gebruik worden gemaakt van de bufferdatabank
(zie de beraadslaging nr. 16/008 van 2 februari 2016, meermaals gewijzigd). Die bevat per
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betrokken sociaal verzekerde diens bijzondere statuten inzake sociale zekerheid en maakt het
mogelijk om hem automatisch aanvullende rechten toe te kennen.
A3. Inmiddels bevinden zich reeds meer dan één miljoen werknemers in tijdelijke werkloosheid.
De steunmaatregelen die worden voorzien ten aanzien van deze personen nemen diverse
vormen aan, zoals een tussenkomst in de energiefactuur of een inkomenscompensatie. Om
de uitvoering te vereenvoudigen, zouden de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
persoonsgegevens ter beschikking stellen. Aldus zou de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
een set van persoonsgegevens over tijdelijke werkloosheid maandelijks overmaken aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die ze in voorkomend geval zou verrijken met
persoonsgegevens uit andere authentieke bronnen en zou aanwenden om aan de diverse
behoeften van de overheden te voldoen.
A4. Als een werkgever een werknemer op tijdelijke werkloosheid wil stellen ten gevolge van het
coronavirus, maakt hij (of zijn erkend sociaal secretariaat) daartoe een aangifte van een
sociaal risico omwille van economische werkloosheid, overmacht of economische
werkloosheid voor bedienden over. Een specifieke aangifte omwille van coronagevolgen
bestaat vanzelfsprekend niet en dus kan de populatie in kwestie niet exact afgebakend
worden. Het lijkt echter wel aannemelijk dat het merendeel van de aangiftes van een sociaal
risico omwille van economische werkloosheid, overmacht of economische werkloosheid
voor bedienden die in de huidige omstandigheden worden ingediend bij de daartoe bevoegde
uitbetalingsinstellingen wel degelijk coronagerelateerd zijn. De uitbetalingsinstellingen
maken de persoonsgegevens één keer per maand, tegen de 20ste, over aan de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening. Die laatste kan de persoonsgegevens bijgevolg ten vroegste na de
20ste van elke maand met betrekking tot de vorige maand ter beschikking stellen. De tijdelijk
werkloze moet zelf het initiatief nemen om bij zijn uitbetalingsinstelling een uitkering aan te
vragen. Bij die gelegenheid wordt diens rekeningnummer opgevraagd en aan de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening bezorgd. Om onduidelijkheid en onzekerheid dienaangaande te
vermijden, zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid evenwel het rekeningnummer
van de betrokkenen opvragen bij de federale overheidsdienst Financiën (personen die tijdelijk
werkloos worden gesteld, zijn belastingplichtig).
A5. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zou de volgende persoonsgegevens ter beschikking
stellen: de identiteit van de natuurlijke persoon die tijdelijk werkloos is omwille van
economische werkloosheid, overmacht of economische werkloosheid voor bedienden (het
identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam en de voornaam), de identiteit van de
werkgever (het ondernemingsnummer, de benaming en het adres), de werknemerscode, het
bevoegd paritair comité, de begindatum van de tewerkstelling, de einddatum van de
tewerkstelling, de factor Q (het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer), de factor
S (het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon), de kalender onder de voormelde
types van tijdelijke werkloosheid en het loon (eventueel zou het bankrekeningnummer van
de betrokkenen ook door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zelf ter beschikking
worden gesteld van de vragende overheidsorganisaties). Die persoonsgegevens zouden elke
maand (en zo lang als nodig) worden overgemaakt, kort na de 20ste van elke volgende
maand. Ze zouden indien nodig door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden
verrijkt met persoonsgegevens uit andere authentieke bronnen (in het bijzonder het
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rekeningnummer van de tijdelijk werkloze en zijn adres) en vervolgens aan de verzoekende
overheidsorganisaties worden bezorgd.
A6. Daarnaast stelt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een bestand ter beschikking met de
gegevens van de volgende categorieën rechthebbenden:
- de zeevarenden, ingeschreven op de lijst zoals bedoeld bij artikel 1bis, 1° van de
besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de
zeelieden ter koopvaardij, die hun hoofdverblijfplaats hebben in het Vlaams Gewest en
die ingevolge de maatregelen inzake COVID-19, wachtgelden ontvangen
overeenkomstig titel III van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de pool
van de zeelieden ter koopvaardij;
- de zeevarenden, ingeschreven op de lijst zoals bedoeld bij artikel 1bis, 1° van de
besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de
zeelieden ter koopvaardij, die worden tewerkgesteld door een rederij met exploitatiezetel
in het Vlaamse Gewest en hun hoofdverblijfplaats hebben buiten België, hetzij in een
andere lidstaat van de Europese Unie, hetzij in een andere staat van de Europese
Economische Ruimte, hetzij in Zwitserland en die ingevolge de maatregelen inzake
COVID-19, wachtgelden ontvangen overeenkomstig titel III van het koninklijk besluit
van 9 april 1965 betreffende de pool van de zeelieden ter koopvaardij.”
A7. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou instaan voor de contacten met de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ontvangen van
persoonsgegevens inzake tijdelijke werkloosheid en wachtgelden), de externe authentieke
bronnen (verrijken van de oorspronkelijke input) en de organisaties die de persoonsgegevens
verwerken voor de uitvoering van de coronasteunmaatregelen (overmaken van
persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en de andere authentieke bronnen, in functie van de geschikte verdeelcriteria).
A8. Voorts zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid instaan voor het integreren van de
personen van wie de eindbestemmelingen persoonsgegevens willen verwerken in haar eigen
verwijzingsrepertorium, bedoeld in artikel 6 van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met een gepaste
hoedanigheidscode. Voor zover de mededeling van persoonsgegevens echter geschiedt met
de tussenkomst van de dienstenintegrator van de deelentiteit in kwestie moeten 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 strikt worden nagekomen. In dat geval staat de dienstenintegrator in
voor het ontvangen van het bestand met persoonsgegevens van de sociaal verzekerden van
de deelentiteit waarvoor hij bevoegd is en past hij de nodige regels toe om dat bestand
proportioneel aan de respectieve eindbestemmelingen over te maken. De Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid zou overigens jegens de meedelende Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geen integratiecontrole
uitvoeren. Zij zou het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkenen (de
sociaal verzekerden die tijdelijk werkloos zijn omwille van economische werkloosheid,
overmacht of economische werkloosheid voor bedienden) echter wel vermelden in haar

4

verwijzingsrepertorium, met een daartoe geëigende ad hoc hoedanigheidscode, om de nodige
rapportering te kunnen doorvoeren.

B.

VERZOEKENDE OVERHEIDSORGANISATIES
het Vlaams departement Begroting en Financiën

B1. Het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het energiedecreet van
8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd
op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor
elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke
werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4
april 2020) voorziet gedurende de periode van de civiele noodsituatie een tussenkomst in de
energiefactuur voor elke in het Vlaams Gewest gedomicilieerde natuurlijke persoon die zich
bevindt in een toestand van vergoede tijdelijke werkloosheid omwille van economische
redenen, overmacht of economische werkloosheid voor bedienden ingevolge covid-19.
B2. De tussenkomst van de Vlaamse overheid heeft betrekking op de kosten voor verwarming,
elektriciteit en water tijdens de eerste maand van de tijdelijke werkloosheid ingevolge covid19. Het gaat om een forfaitaire vergoeding van 202,68 euro, opgebouwd uit een vergoeding
voor verwarmingskosten ten belope van 95,05 euro, een vergoeding voor elektriciteitskosten
ten belope van 76,86 euro en een vergoeding voor de waterfactuur ten belope van 30,77 euro.
B3. De volgende werkwijze zou worden toegepast. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
bezorgt met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het
departement Financiën en Begroting een bestand van natuurlijke personen die zich bevinden
in een toestand van vergoede tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen,
overmacht of economische werkloosheid voor bedienden ingevolge covid-19 en bezorgt
vervolgens maandelijks een bestand met de nieuwe gevallen (de natuurlijke personen die zich
sinds de vorige zending in de vermelde toestand bevinden). De bestanden van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verrijkt
met persoonsgegevens uit andere authentieke bronnen, in het bijzonder de naam, de
voornaam en het adres. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening deelt daarenboven het
bankrekeningnummer, zoals door de tijdelijk werkloze vermeld in zijn uitkeringsaanvraag,
met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het departement
Financiën en Begroting mee. Het departement Financiën en Begroting betaalt aan elke
betrokkene de vergoedingen uit op basis van de persoonsgegevens van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, ten laatste veertien dagen na de ontvangst van die persoonsgegevens.
Elke betrokkene kan slechts één keer de vergoeding ontvangen.
B4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou instaan voor de proportionele verdeling
dienaangaande op basis van het domicilieadres (zij zou weliswaar de persoonsgegevens van
alle tijdelijk werklozen, niet enkel die uit het Vlaams Gewest, ontvangen maar die vervolgens
gepast filteren).
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B5. Op basis van artikel 7 van het Decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen
van het energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking
van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand
van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis (laatst gewijzigd bij decreet van
15 juli 2020) komen ook de volgende categorieën in aanmerking:
- de natuurlijke personen die in het Vlaams Gewest zijn gedomicilieerd maar zijn
tewerkgesteld buiten België en daar in een gelijkaardige toestand van tijdelijke
werkloosheid terechtkomen;
- de natuurlijke personen die buiten België zijn gedomicilieerd in hetzij een andere
lidstaat van de Europese Unie, hetzij in een andere staat die partij is bij de Europese
Economische Ruimte, hetzij in Zwitserland, en zijn tewerkgesteld in het Vlaams
Gewest maar in een toestand van tijdelijke werkloosheid terechtkomen.
De persoon dient daartoe (zelf of met de tussenkomst van een derde) een elektronische
aanvraag in bij het departement Financiën en Begroting. Deze aanvraag bevat het
identificatienummer van de sociale zekerheid en de nodige bewijsstukken om aan te tonen
dat de betrokkene zich in de vermelde toestand bevindt.
B6. Verder hebben ook de volgende categorieën recht op de tegemoetkoming:
- de zeevarenden, ingeschreven op de lijst zoals bedoeld bij artikel 1bis, 1° van de
besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de
zeelieden ter koopvaardij, die hun hoofdverblijfplaats hebben in het Vlaams Gewest
en die ingevolge de maatregelen inzake COVID-19, wachtgelden ontvangen
overeenkomstig titel III van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de
pool van de zeelieden ter koopvaardij;
- de zeevarenden, ingeschreven op de lijst zoals bedoeld bij artikel 1bis, 1° van de
besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de
zeelieden ter koopvaardij, die worden tewerkgesteld door een rederij met
exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en hun hoofdverblijfplaats hebben buiten
België, hetzij in een andere lidstaat van de Europese Unie, hetzij in een andere staat
van de Europese Economische Ruimte, hetzij in Zwitserland en die ingevolge de
maatregelen inzake COVID-19, wachtgelden ontvangen overeenkomstig titel III van
het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de pool van de zeelieden ter
koopvaardij”.
Deze categorieën dienen hiervoor een elektronische aanvraag in bij het Departement
Financiën en Begroting. Zij maakt de lijst met identificatienummers van de sociale zekerheid
van de personen die een aanvraag hebben ingediend met tussenkomst van de Kruispuntbank
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over, die op haar beurt nagaat of betrokkene
wachtgelden heeft ontvangen tijdens de geviseerde periode, en ofwel de hoofdverblijfplaats
heeft in het Vlaams Gewest, ofwel tewerkgesteld werd door een rederij met exploitatiezetel
in het Vlaamse Gewest. De verrijkte lijst met daarin de gegevens van de rechthebbenden
vermeld in artikel 7, eerste lid, 3° en 4° decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse
bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wordt andermaal met tussenkomst van de
Kruispuntbank door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het Departement Financiën
en Begroting overgemaakt.
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B7. Voor de behandeling van de aanvragen van de natuurlijke personen die buiten België zijn
gedomicilieerd, hetzij in een andere lidstaat van de Europese Unie, hetzij in een andere staat
die partij is bij de Europese Economische Ruimte, hetzij in Zwitserland, en zijn tewerkgesteld
in het Vlaams Gewest maar in een toestand van tijdelijke werkloosheid terechtkomen (en de
controle ter zake) zou het departement Financiën en Begroting aan de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid een lijst bezorgen met de identificatienummers van de sociale zekerheid
van de personen die volgens hem aan de gestelde voorwaarden voldoen, waarna de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op basis van haar verwijzingsrepertorium voor elk
identificatienummer van de sociale zekerheid zou nagaan of er een mededeling van
persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is gebeurd en de betrokkene
zich derhalve in een toestand van tijdelijke werkloosheid bevond.
B8. Voor de behandeling van de aanvragen van de zeevarenden, ingeschreven op de lijst zoals
bedoeld bij artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de
maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, die hun hoofdverblijfplaats
hebben in het Vlaams Gewest en die ingevolge de maatregelen inzake COVID-19,
wachtgelden ontvangen en de zeevarenden, ingeschreven op de lijst zoals bedoeld bij artikel
1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid
van de zeelieden ter koopvaardij, die worden tewerkgesteld door een rederij met
exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en hun hoofdverblijfplaats hebben buiten België,
hetzij in een andere lidstaat van de Europese Unie, hetzij in een andere staat van de Europese
Economische Ruimte, hetzij in Zwitserland en die ingevolge de maatregelen inzake COVID19, wachtgelden ontvangen, ontvangt het departement Financiën en Begroting via de
Kruispuntbank Sociale Zekerheid een bestand van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met
daarin de gegevens van de rechthebbenden in deze categorieën.
B9. In het kader van de verdere controle moet het departement Financiën en Begroting ook
toegang tot de Kruispuntbankregisters hebben, in het bijzonder voor het bepalen van de
hoofdverblijfplaats, in overeenstemming met de voorwaarden uit het hogervermeld decreet.
Bij de behandeling van de aanvraag kan het bovendien ook voorvallen dat een natuurlijke
persoon geen rekeningnummer of een foutief rekeningnummer heeft meegedeeld. Ook in dat
geval moet het departement Financiën en Begroting de Kruispuntbankregisters kunnen
raadplegen, om het adres van de betrokkene op te zoeken en naar dit adres een aangetekende
brief te verzenden met de vraag om alsnog het correcte rekeningnummer mee te delen. Het
departement Financiën en Begroting betaalt de vergoeding pas uit na verificatie of aan de
voorwaarden is voldaan.
B10. Vermits de aan het departement Financiën en Begroting mee te delen persoonsgegevens bij
elke zending steeds betrekking zouden hebben op de nieuwe tijdelijk werklozen (elke
betrokkene zou slechts één keer van het voordeel kunnen genieten) zouden de betrokken
tijdelijk werklozen met een daartoe geëigende hoedanigheidscode worden vermeld in het
verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (zo zouden
dubbeltellingen kunnen worden vermeden).
B11. Om er zich van te vergewissen dat elke betrokkene slechts één keer een uitbetaling geniet,
zou het departement Financiën en Begroting bovendien het gebruikte identificatienummer
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van de sociale zekerheid controleren, over de persoonsgegevensstromen van de diverse
categorieën heen.
B12. Voor alle mededelingen van persoonsgegevens in het kader van deze beraadslaging maakt
het departement Financiën en Begroting gebruik van de diensten van het departement
Omgeving, het Vlaams Energieagentschap en de Vlaamse Milieumaatschappij, die optreden
als zijn verwerkers. Hiervoor wordt tussen de partijen een verwerkersovereenkomst gesloten
die er de verwerkers jegens de verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk toe verbindt om
de persoonsgegevens enkel te verwerken overeenkomstig artikel 28 van 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, in
het kader van de specifieke opdracht.
de Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE)
B13. Het Waals Gewest voorziet in een forfaitaire tussenkomst in de waterfactuur die door de
watermaatschappij wordt toegekend. De waterverbruiker die tijdelijk werkloos is, zou zijn
watermaatschappij hierover moeten inlichten op basis van een aanvraagformulier en indien
hij aan de voorwaarden voldoet, wordt het bedrag van de tussenkomst automatisch in
mindering gebracht van zijn waterfactuur. Deze forfaitaire eenmalige tussenkomst is
vastgelegd op 40 euro per watermeter, ongeacht het aantal personen met tijdelijke
werkloosheid op het betrokken adres (de tussenkomst komt overeen met anderhalve maand
waterverbruik voor een gemiddeld gezin).
B14. In het ministerieel besluit van 22 april 2020 “confiant une mission déléguée à la SPGE pour
la mise en œuvre des interventions relatives aux charges du cycle anthropique de l’eau pour
soulager les citoyens dans le cadre de la crise liée au covid-19” wordt de toekenning van
voormelde tussenkomst geregeld met als doel een vermindering van de waterfactuur van de
huishoudelijke klanten die een inkomensverlies hebben als gevolg van (gedeeltelijke of
volledige) economische werkloosheid te wijten aan de covid-19-crisis. De SPGE moet onder
meer ervoor zorgen dat elke leverancier tegen 15 mei 2020 de procedure implementeert
waarbij de potentiële rechthebbenden de tussenkomst kunnen aanvragen, de procedure
implementeren voor de leveranciers die niet in de mogelijkheid zijn om dit zelf te doen
binnen die termijn en om een maandelijkse reporting te verrichten over de implementatie,
ook over de financiële aspecten ervan, ten behoeve van de stuurgroep.
B15. De SPGE heeft behoefte aan de lijst met de identificatienummers van de sociale zekerheid
van de personen die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de covid-19-crisis en die in het
Waals Gewest wonen, om na te gaan of de aanvragen die door de huishoudelijke klanten
worden ingediend wel degelijk gegrond zijn, dat wil zeggen dat de personen die een aanvraag
indienen tijdelijk werkloos zijn wegens de covid-19-crisis, overeenkomstig de bepalingen
van het ministerieel besluit van 22 april 2020. De SPGE heeft deze informatie nodig om de
opdracht die haar in dit ministerieel besluit werd toevertrouwd, te kunnen uitvoeren.
B16. Zolang de maatregel loopt, zou de SPGE volgens een afgesproken frequentie een lijst
overmaken met de identificatienummers van de sociale zekerheid van de personen die bij
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hun watermaatschappij een aanvraag tot tussenkomst in de waterfactuur hebben ingediend,
alsook een periode waarvoor de gegevens worden opgevraagd. De Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid zou op basis van de ontvangen identificatienummers van de sociale
zekerheid nagaan of de betrokkenen het voorwerp hebben uitgemaakt van een mededeling
van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en in voorkomend geval
de gewenste persoonsgegevens met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid overmaken voor
zover het een inwoner van het Waals Gewest betreft. Zij zou bovendien de nodige controles
met betrekking tot de vanwege de SPGE ontvangen identificatienummers van de sociale
zekerheid verrichten en de (geldige en actuele) identificatienummers van de sociale zekerheid
vervolgens in haar verwijzingsrepertorium integreren met een daartoe geëigende
hoedanigheidscode. De integraties zouden de mogelijkheid bieden om te allen tijde een
duidelijk beeld te hebben van de populatie van de verwerking van de persoonsgegevens en
om “dubbele” aanvragen te filteren. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft
overigens zelf geen contacten met de individuele watermaatschappijen en gaat ook niet na of
meerdere gezinsleden die zich in een toestand van tijdelijke werkloosheid bevinden een
aanvraag hebben ingediend.
Brussel Economie en Werkgelegenheid – dienstencheque-ondernemingen
B17. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de bevoegdheden met betrekking tot het stelsel
van de dienstencheques toegekend aan de Algemene Directie Brussel Economie en
Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, meer bepaald aan de
Directie Coördinatie en Financiën (beheer van de dossiers) en aan de Directie Gewestelijke
Werkgelegenheidsinspectie (controle van de dossiers).
B18. Met toepassing van de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen
aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis covid-19
en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr.
2020/012 van 23 april 2020 betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende
dienstencheque-ondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 te beperken (zoals gewijzigd
bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr.
2020/032 van 4 juni 2020) gelden enkele steunmaatregelen voor de sector van de
dienstencheques. De erkende dienstencheque-ondernemingen hebben aldus de mogelijkheid
om hun werknemers financieel te ondersteunen tijdens de gezondheidscrisis covid-19. De
overheid kent, met de tussenkomst van het uitgiftebedrijf, onrechtstreeks steun toe met het
oog op het behoud van de werkgelegenheid van de werknemers tewerkgesteld bij de erkende
dienstencheque-ondernemingen als die naar aanleiding van de gezondheidscrisis covid-19 op
tijdelijke economische werkloosheid werden gezet of als gevolg van overmacht werkloos
werden in de loop van de periode van 18 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. De steun
bedraagt voor elke betrokken werknemer 2,50 euro bruto per aangegeven uur tijdelijke
werkloosheid. Voor de toepassing van de regeling wordt onder “werknemers” verstaan: alle
werknemers, ongeacht hun woonplaats, met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld bij de
erkende dienstencheque-ondernemingen voor wie die tijdens de periode van 1 januari 2019
tot 29 februari 2020 minstens één Brusselse dienstencheque terugbetaald hebben gekregen
als tegenprestatie voor de uitvoering van arbeidsprestaties. Bij de latere controles gaat
Brussel Economie en Werkgelegenheid na, enerzijds, of het aantal aangegeven uren tijdelijke
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werkloosheid overeenstemt met de krachtens de tijdelijke werkloosheid van de werknemers
ontvangen bedragen en, anderzijds, of de verschuldigde steun die bedoeld is om de
werkgelegenheid voor de betrokken werknemers te behouden correct werd gestort door de
erkende dienstencheque-ondernemingen die hen tewerkstellen.
B19. Voor de toepassing van de steunmaatregel ten aanzien van de werknemers van de erkende
dienstencheque-ondernemingen met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest die op tijdelijke economische werkloosheid werden gezet of als gevolg van
overmacht werkloos werden in de loop van de periode van 18 maart 2020 tot en met 30 juni
2020 wil Brussel Economie en Werkgelegenheid gebruik maken van persoonsgegevens uit
het netwerk van de sociale zekerheid. Het zou daartoe zelf, bij wijze van input, aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bestanden met de identiteit van de betrokken
werknemers en werkgevers bezorgen.
B20. Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft nood aan de volgende persoonsgegevens van
de werknemers van de erkende dienstencheque-ondernemingen met maatschappelijke zetel
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de
naam, de voornaam, het ondernemingsnummer, de benaming en het adres van de werkgever
en de dagkalender met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid in de referteperiode waarin
de tijdelijke werkloosheid zich voordoet.
het Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi (FOREM)
B21. Het beheer van de tewerkstellingsmaatregel “stimulans” werd aan de FOREM toevertrouwd
door het decreet van de Waalse overheidsdienst van 2 februari 2017 betreffende de steun voor
tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen. Het betreft een werkuitkering voor een duur
van 1 tot 3 jaar ten behoeve van een doelgroep, ofwel jong en laag- of middengeschoold,
ofwel langdurige werkzoekende. Deze werkuitkering wordt toegekend op de datum van de
indiensttreding en wordt door de werkgever afgetrokken van het nettosalaris waarop de
werknemer recht heeft voor de aangevatte maand. Deze uitkering kan echter in het kader van
verschillende arbeidsovereenkomsten met één of meerdere werkgevers worden geactiveerd
maar moet beperkt blijven tot de voorziene duur. De FOREM stelt op elk ogenblik een
geauthenticeerde (online) raadpleging ter beschikking van particulieren waarin zij het recht
op de steun en in voorkomend geval de overblijvende duur kunnen raadplegen.
B22. Als gevolg van de coronacrisis heeft de Waalse regering op 31 maart 2020 een besluit van
de Waalse regering van bijzondere machten uitgevaardigd om te vermijden dat de
tewerkstellingsmaatregelen en de doelstellingen die ze beogen, in het gedrang zouden komen.
Krachtens artikel 19 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11
van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding
en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, artikel 9 van het besluit
van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 51 van 16 juni 2020 betreffende de
afbouwmaatregelen COVID-19 inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling,
sociale economie inbegrepen en artikel 29, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van
bijzondere machten n° 58 van 1 december 2020 betreffende verschillende bepalingen die in
het kader van het “plan rebond" COVID-19 zijn genomen inzake werkgelegenheid en
socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, wordt de toekenning van de
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werkuitkering opgeschort wanneer de aangeworven werknemer tijdelijk werkloos is in de
periode tussen 1 maart 2020 en 31 maart 2021. De schorsing wordt automatisch opgeheven
zodra de periode van tijdelijke werkloosheid afloopt en uiterlijk op 31 maart 2021.
Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de reglementering waarop de verwerking van
persoonsgegevens gebaseerd is regelmatig gewijzigd wordt. Het gaat er bijgevolg mee
akkoord dat de FOREM gemachtigd is om kennis te nemen van de hierna beschreven
gegevens voor zover de opschorting van de werkuitkering voor de periodes van economische
werkloosheid gehandhaafd blijft krachtens een besluit van de Waalse regering van bijzondere
machten.
B23. Voor de berekening van de duur van de uitkeringen moet de FOREM de periodes van
tijdelijke werkloosheid kennen en aldus de volgende persoonsgegevens met betrekking tot
de betrokkenen: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam en het
verblijfsadres van de werknemer, het ondernemingsnummer, de naam en het adres van de
werkgever, de dagelijkse kalender van de tijdelijke werkloosheid en de desbetreffende
beschrijving. De FOREM zou enkel de informatie met betrekking tot de personen krijgen die
als werkzoekende (specifieke hoedanigheidscode) zijn gekend. De referentieperiode betreft
momenteel de periode tussen 1 maart 2020 en 31 maart 2021. Het
Informatieveiligheidscomité gaat er echter mee akkoord dat deze beraadslaging geldig blijft
zolang de opschorting van de toekenning van een werkuitkering voor de periodes van
economische werkloosheid gehandhaafd blijft krachtens een besluit van de Waalse regering
van bijzondere machten (in voorkomend geval ook na 31 maart 2021).
B23/1. Binnen het Waals Gewest werden de bevoegdheden inzake dienstencheques verdeeld over
de FOREM en de Waalse overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek.
B23/2. Met toepassing van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten
aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 heeft de Waalse
regering het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart
2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en
socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen aangenomen. Krachtens
artikel 12 van het voormelde besluit nr. 11 van de Waalse regering genoten de
dienstencheque-ondernemingen die erkend zijn door het Waalse gewest een toelage voor elke
dienstencheque-werknemer die in dienst is gebleven ondanks de onmogelijkheid om zijn
prestaties uit te voeren in het kader van het dienstencheque-systeem in de maanden maart,
april en mei 2020. Deze maatregel werd vervolgens uitgebreid naar de maanden juni, juli en
augustus 2020 (besluit van de Waalse regering met bijzondere machten nr. 51 van 16 juni
2002 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake werkgelegenheid en
socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen) en naar de maanden
november en december 2020 (decreet van 29 oktober 2020 tot toekenning van bijzondere
machten aan de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis
COVID-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet). Het
maandelijks bedrag van de toelage was berekend volgens een formule die rekening houdt
met het aantal uren dat de erkende onderneming gedurende de betrokken maand voor al haar
dienstencheque-werknemers heeft betaald, met het aantal dienstencheques dat overeenkomt
met de prestaties die de werknemers van de erkende onderneming gedurende de betrokken
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maand hebben verleend en met een forfaitair bedrag variërend van 14,86 euro per uur tot 18
euro per uur in functie van de betrokken maand. Om in aanmerking te komen voor de toelage
deelde de erkende onderneming aan de uitgever van dienstencheques in het Waals Gewest
het aantal betaalde uren voor elke werknemer in de betrokken maand mee. De toelage werd
vervolgens uitbetaald aan de erkende onderneming door de uitgever van dienstencheques.
B23/3. Indien achteraf echter blijkt dat het aantal betaalde uren dat door de erkende onderneming
meegedeeld werd hoger is dan het aantal daadwerkelijk betaalde uren door deze
onderneming, dan het aantal uur dat vastgelegd is in de arbeidsovereenkomst van de
dienstenchequewerknemer of dan het aantal betaalde uren van de dienstencheque-werknemer
tijdens de voor hem gunstigste maand in 2019, dan wordt het onterecht ontvangen bedrag
teruggevorderd door de FOREM met alle wettelijke middelen.
B23/4. Om de naleving van de toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden van de toelage te
controleren heeft de FOREM, voor alle werknemers die in het verwijzingsrepertorium
opgenomen zijn met de hoedanigheidscode “dienstencheque en opleidingsfonds” (wat
overeenstemt met de dienstencheque-werknemers), behoefte aan de volgende gegevens
inzake economische werkloosheid: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de
naam, de voornaam, het ondernemingsnummer, de benaming, het adres van de werkgever en
de dagelijkse kalender. De referentieperiode loopt van 1 maart 2020 tot en met 31 maart
2021. Deze gegevens zullen worden gelinkt aan de gegevens inzake gesubsidieerde uren om
te controleren dat er geen cumul is met de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Op basis
van de aangiften ingediend door de werkgevers beschikt de FOREM over de betaalde uren
die aangegeven werden door de werkgevers. Een identificatie wordt verricht op basis van de
betaalde uren door een onderscheid te maken tussen de betaalde gepresteerde uren en nietgepresteerde uren. Het arbeidsstelsel van de dienstencheque-werknemer zal vervolgens
worden geanalyseerd in functie van de door de werkgever betaalde uren voor gepresteerde
uren, niet-gepresteerde uren en economische werkloosheid om te controleren of er geen
overlap bestaat.
B23/5. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal op basis van haar verwijzingsrepertorium,
voor elk betrokken identificatienummer van de sociale zekerheid, nagaan of er een
mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor een
sociaal verzekerde met een hoedanigheidscode “dienstencheque en opleidingsfonds” kan
plaatsvinden en of de betrokkene zich bijgevolg in een situatie van tijdelijke werkloosheid
bevindt.
De fondsen voor bestaanszekerheid
B24. Verschillende fondsen voor bestaanszekerheid kennen in uitvoering van daartoe gesloten
collectieve arbeidsovereenkomsten aanvullende vergoedingen of gelijkstellingen toe voor de
dagen tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis.
In het paritair comité van de schoonmaak (PC 121) regelt de collectieve arbeidsovereenkomst
van 17 juni 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het covid-19 virus betreffende
de bescherming van de koopkracht van de werknemers van het paritair comité 121 een
gedeeltelijke compensatie van het negatieve effect op de eindejaarspremie 2020 van de dagen
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdens de periode van 15 maart 2020 tot 30 juni
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2020. De gelijkstelling wordt berekend op basis van een fictief dagloon dat vermenigvuldigd
wordt met het aantal dagen tijdelijke werkloosheid.
Het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
(PC 226) voorziet bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2020 betreffende
maatregelen ten gevolge van de covid-19 crisis in een gelijkstelling van de dagen tijdelijke
werkloosheid in de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 voor de berekening van de
eindejaarspremie 2020, gekoppeld aan een tegemoetkoming ten belope van tien euro per dag
tijdelijke werkloosheid, door het sociaal fonds te betalen aan de betrokken werkgevers.
Het paritair comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid (PC 209) voert bij
collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2020 (tijdelijke werkloosheid “coronavirus”)
een door de werkgever te betalen aanvullende vergoeding van 12,07 euro per uitkering voor
volledige werkloosheid in (het sociaal fonds voor de bedienden in de metaal komt tussen ten
belope van de helft) en bepaalt dat de periode van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van
het coronavirus wordt gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de toepassing van de jaarlijkse
vakantie (zowel voor de vakantiedagen als voor het vakantiegeld). De vermelde collectieve
arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur, van 1 maart 2020 tot 30 juni
2020. Binnen hetzelfde paritair comité wordt volgens een collectieve arbeidsovereenkomst
van 18 mei 2020 (solidariteitstoezegging aanvullend pensioen tijdelijke werkloosheid
“corornavirus”) voorzien in een bijkomende solidariteitstoezegging voor de financiering
van de opbouw van het aanvullend sectoraal pensioen tijdens periodes van tijdelijke
werkloosheid wegens overmacht-coronavirus (één euro per dag tijdelijke werkloosheid).
Binnen het paritair comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140) werd een ontwerp van
collectieve arbeidsovereenkomst houdende bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen
in de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante
activiteiten (PC 140.05) opgesteld, die de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 25 juli 1986 tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten
gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de
statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring
en hun aanverwante activiteiten” beoogt. Zo zou de bijkomende toelage voor werkloosheid
ook gelden voor de dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht (“Werkgevers die hun
werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis, kunnen van deze
regeling ook gebruik maken bij tijdelijke werkloosheid door overmacht (wegens het
coronavirus) en dat tot 30 augustus 2020.”). De verwerking van de persoonsgegevens uit het
netwerk van de sociale zekerheid wordt afhankelijk gesteld van de effectieve goedkeuring en
inwerkingtreding van het voormelde ontwerp van collectieve arbeidsovereenkomst.
In het paritair comité van de landbouw (PC 144) en het paritair comité van de tuinbouw (PC
145) wordt er in uitvoering van de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten van 27 juli
2001 (toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding) en 1 maart 2016 (toekenning van
een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid) een extra vergoeding toegekend per
dag tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Deze vergoeding wordt door de
werkgever betaald vanaf de eerste kalenderdag van tijdelijke werkloosheid en wordt door het
Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Landbouw en het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de
Tuinbouw volledig terugbetaald aan de werkgever die daartoe een aanvraag heeft ingediend.
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Actiris – de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
B25. Tijdelijk werklozen moeten worden gesensibiliseerd om eventueel voor een beperkte periode
op een andere plaats aan het werk te gaan of om hun competenties te versterken door middel
van opleidingen of stages. Actiris acht het, als Brusselse arbeidsmarktregisseur, van groot
belang dat tijdelijk werklozen een beroep kunnen doen op een spoedige scholing, bijscholing
of heroriëntering naar een nieuwe job. Daarbij is het noodzakelijk dat de organisatie een
duidelijk zicht heeft op wie tijdelijk werkloos is.
B26. Sinds de coronacrisis bevinden veel personen zich in tijdelijke werkloosheid. Zij zullen na
verloop van tijd terug aan de slag kunnen bij hun huidige werkgever of hun werk uiteindelijk
verliezen. Actiris moet er aldus onverkort voor zorgen dat deze tijdelijk werklozen de kans
krijgen om hun competenties te behouden of aan te scherpen, dat hun arbeidspotentieel ten
volle benut wordt en dat ze ten volle worden ondersteund bij hun eventuele professionele
heroriëntering. Daarom neemt de voormelde organisatie elke maand contact op met de
tijdelijk werklozen van haar bevoegdheidsgebied, om hen op de hoogte te stellen van haar
diensten.
B27. Voor de uitvoering van zijn opdrachten wil Actiris beschikken over persoonsgegevens van
de personen die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en (momenteel)
genieten van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen of (sinds 1 september 2020) hebben genoten
van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, in het bijzonder contactgegevens (domicilieadres,
e-mailadres en GSM-nummer), om de betrokkenen in te lichten over het dienstenaanbod van
Actiris, en gegevens van de werkgevers die de tijdelijke werkloosheid van de betrokkenen
hebben toegestaan (ondernemingsnummer, benaming en adres), om hen te identificeren en
informatie over de geldende tewerkstellingsmaatregelen in het kader van de COVID-19crisis te verschaffen. Op basis van het adres van de ondernemingen kan Actiris meer bepaald
de informatiebrieven rechtstreeks versturen naar die ondernemingen. Het
ondernemingsnummer is immers nuttig voor het personaliseren van de informatie naargelang
de sector waartoe de onderneming behoort. De aangeboden diensten en hulp zijn immers niet
hetzelfde voor een arbeider uit de bouw als voor een werknemer in de informatica of in de
auto-industrie. De dagkalender wordt gevraagd voor het evalueren van de pertinentie van de
verzending van een communicatie.
B.28. Aangezien het niet uitgesloten is dat de federale reglementering gewijzigd wordt naargelang
de evolutie van de gezondheidscrisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, moet vóór
elke beoogde mededeling worden nagegaan of de referentieperiode waarvoor de gegevens
worden meegedeeld overeenstemt met de periode waarin de maatregelen van social
distancing van toepassing blijven.
B29. De huidige aanvraag betreft aldus de raadpleging van persoonsgegevens van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), voor
zover die noodzakelijk zijn voor het contact met de tijdelijk werklozen en hun werkgevers.
De aanvrager verwijst dienaangaande naar de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende
organisatie en werking van Actiris (ingevolge artikel 4 wordt Actiris belast met het uitvoeren
van het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid en het waarborgen van de goede werking van de
arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en neemt hij daartoe elk nuttig initiatief)
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en de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ingevolge artikel 4 is Actiris onder meer belast met het
beheer van de inschakelingstrajecten van werkzoekenden en de uitvoering en opvolging van
de programma’s voor wedertewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden). De vermelde
verwerking van persoonsgegevens zou worden uitgevoerd zolang de (sociaal-economische)
weerslag van de coronacrisis zich (officieel) laat gelden. Actiris zou de persoonsgegevens
bewaren zolang dat noodzakelijk is om zijn taken in het kader van de coronacrisis te vervullen
en maximaal gedurende drie jaar.
De gemeente Sint-Gillis
B.30. Om de lokale handel te ondersteunen heeft de gemeente Sint-Gillis een systeem van
handelscheques ingevoerd krachtens haar gemeentelijk reglement met betrekking tot de
toekenning van handelscheques dat in werking getreden is op 1 januari 2021 en eindigt op
31 december 2021.
B.31. De handelscheques zijn bestemd voor een specifieke doelgroep, met name de personen die
gedomicilieerd zijn in de gemeente Sint-Gillis en die minstens gedurende een volledige
maand (20 dagen) gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid COVID-19. De
cheques hebben een waarde van 25 euro en dit bedrag wordt integraal ten laste genomen door
de gemeente Sint-Gillis. Ze zijn niet opsplitsbaar en kunnen enkel worden gebruikt binnen
het netwerk van deelnemende handelaars en dienstverleners krachtens artikel 3 van het
gemeentelijk reglement met betrekking tot de toekenning van handelscheques.
B.32. In de praktijk kan een persoon die beantwoordt aan de voorwaarden opgesomd in punt B.31
een handelscheque aanvragen via e-mail of aan het loket van de Lokale Missie of het Jobhuis.
De cheques zijn beschikbaar in elektronische versie of papieren versie en bevatten een QRcode en een volgnummer op basis waarvan de cheque eenmalig kan worden geïnd met behulp
van digitale hulpmiddelen (smartphone of computer).
B.33. Om de personen te kunnen identificeren die aan de voorwaarden voldoen voor de toekenning
van een handelscheque en hen te kunnen informeren, heeft de gemeente Sint-Gillis, per
persoon die gedomicilieerd is op haar grondgebied en die gebruik heeft gemaakt van tijdelijke
werkloosheid COVID-19, behoefte aan de volgende gegevens: het INSZ, de naam en
voornaam van de burger, het adres van de burger, de maand waarin de burger tijdelijke
werkloosheid heeft genoten (begin- en einddatum), de kalender (dag van de tijdelijke
werkloosheid en code aard tijdelijke werkloosheid: 5.1 voor economische werkloosheid, 5.4
voor overmacht en 5.11 voor economische werkloosheid bediende) en het aantal uren
werkloosheid voor die dag1).

C.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

C1. Het betreft uitwisselingen van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
1

Maximum 14 uur
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Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
informatieveiligheidscomité vereist is. Voor zover de persoonsgegevens uit het netwerk van
de sociale zekerheid worden verrijkt met persoonsgegevens uit andere authentieke bronnen
moet dat geschieden overeenkomstig de regelgeving die op hun verwerking van toepassing
is. Aldus vergt het gebruik van het rekeningnummer, zoals meegedeeld door de federale
overheidsdienst Financiën, een voorafgaande beraadslaging van de kamer federale overheid
van het informatieveiligheidscomité, met toepassing van artikel 35/1, § 1, van de wet van 15
augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator.
Persoonsgegevens uit het Rijksregister kunnen worden verwerkt mits voorafgaande
machtiging overeenkomstig artikel 5 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen.
C2. 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
C3. De mededelingen beogen telkens een gerechtvaardigd doeleinde, met name de uitvoering van
de diverse steunmaatregelen die worden getroffen naar aanleiding van de economische en
maatschappelijke gevolgen van de verspreiding van het coronavirus.
C4. Het Vlaams departement Begroting en Financiën heeft behoefte aan de identiteit van de
personen die tijdelijk werkloos zijn geworden omwille van economische werkloosheid,
overmacht of economische werkloosheid voor bedienden (het identificatienummer van de
sociale zekerheid, de naam, de voornaam, het adres en het rekeningnummer), om eenmalig
tussen te komen in de dekking van hun kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of
waterverbruik, volgens de bepalingen van het hogervermeld decreet – de civiele noodsituatie
is gestart op 20 maart 2020 en duurt 120 dagen, dus tot en met 17 juli 2020).
Naast de identificatie van de rechthebbenden worden ook persoonsgegevens gevraagd voor
de validatie van de persoonsgegevens die het departement Begroting en Financiën ontvangt
in het kader van aanvragen van natuurlijke personen die hun hoofdverblijfplaats hebben
buiten België, hetzij in een andere lidstaat van de Europese Unie, hetzij in een andere staat
die partij is bij de Europese Economische Ruimte, hetzij in Zwitserland, en zijn tewerkgesteld
in het Vlaams Gewest maar in een toestand van tijdelijke werkloosheid terechtkomen,

16

evenals de zeevarenden, ingeschreven op de lijst zoals bedoeld bij artikel 1bis, 1° van de
besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden
ter koopvaardij, die hun hoofdverblijfplaats hebben in het Vlaams Gewest en die ingevolge
de maatregelen inzake COVID-19, wachtgelden ontvangen, en de zeevarenden, ingeschreven
op de lijst zoals bedoeld bij artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende
de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, die worden tewerkgesteld
door een rederij met exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en hun hoofdverblijfplaats
hebben buiten België, hetzij in een andere lidstaat van de Europese Unie, hetzij in een andere
staat van de Europese Economische Ruimte, hetzij in Zwitserland en die ingevolge de
maatregelen inzake COVID-19, wachtgelden ontvangen. Ten slotte wordt voor de correcte
communicatie met de rechthebbenden het actuele domicilie-adres opgevraagd op het moment
van de communicatie.
C5. De SPGE heeft de persoonsgegevens nodig in het kader van de toekenning van de forfaitaire
tussenkomst in de waterfactuur, overeenkomstig het ministerieel besluit van 22 april 2020
« confiant une mission déléguée à la SPGE pour la mise en œuvre des interventions relatives
au charges du cycle anthropique de l’eau pour soulager les citoyens dans le cadre de la crise
liée au covid-19 ».
C6. Brussel Economie en Werkgelegenheid, bevoegd voor het stelsel van de dienstencheques,
kent bijzondere steunmaatregelen toe overeenkomstig de ordonnantie van 19 maart 2020 om
bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader
van de gezondheidscrisis covid-19 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van bijzondere machten nr. 2020/012 van 23 april 2020 betreffende de invoering van
steunmaatregelen voor de erkende dienstencheque-ondernemingen en hun werknemers naar
aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19
te beperken (zoals gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
bijzondere machten nr. 2020/032 van 4 juni 2020).
C7. De FOREM heeft persoonsgegevens nodig in het kader van de toekenning van
werkuitkeringen aan jongere die laag- of middengeschoold zijn en aan langdurige
werkzoekenden, overeenkomstig het decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor
tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen, het besluit van de Waalse Regering van
bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake
werkgelegenheid, opleiding en
socioprofessionele inschakeling, sociale economie
inbegrepen, het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 51 van 16 juni
2020 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake werkgelegenheid en
socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen en het besluit van de Waalse
Regering van bijzondere machten nr. 58 van 1 december 2020 betreffende verschillende
bepalingen die in het kader van het “plan rebond" COVID-19 zijn genomen inzake
werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen. De
toekenning van de werkuitkering wordt opgeschort wanneer de betrokken persoon tijdelijk
werkloos is in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 maart 2021. Deze beraadslaging blijft
geldig voor zover de opschorting van de toekenning van een werkuitkering voor de periodes
van economische werkloosheid gehandhaafd blijft krachtens een besluit van de Waalse
Regering van bijzondere machten (dus eventueel ook nog na 31 maart 2021, overeenkomstig
het reglementair kader).
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De FOREM, die bevoegd is voor het systeem van dienstencheques, heeft gegevens nodig
voor de controle van de naleving van de toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden van de
toelage die toegekend wordt krachtens het besluit van de Waalse regering van bijzondere
machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake
werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie
inbegrepen, het besluit van de Waalse regering van bijzondere machten nr. 51 van 16 juni
2020 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake werkgelegenheid en
socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen en het decreet van 29 oktober
2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering om te reageren op de
tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden geregeld bij
artikel 138 van de Grondwet.
C.8. De fondsen voor bestaanszekerheid van de paritaire comités vermeld onder B22 kennen in
uitvoering van diverse daartoe gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten gelijkstelingen
en aanvullende vergoedingen toe in functie van de tijdelijke werkloosheid van de
betrokkenen en zullen daartoe een beroep doen op de persoonsgegevens die de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening op maandelijkse basis aan de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid overmaakt.
C.9. Actiris acht het als Brusselse arbeidsmarktregisseur van groot belang dat tijdelijk werklozen
– ook tijdens de coronacrisis – een beroep kunnen doen op een spoedige scholing, bijscholing
of heroriëntering en moet daartoe een duidelijk zicht hebben op de tijdelijk werklozen van
het bevoegdheidsterrein. Aldus zou de organisatie overgaan tot de raadpleging van bepaalde
persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid (KSZ), voor zover die noodzakelijk zijn voor het contacteren van
de betrokken werknemers en werkgevers, in het kader van de uitvoering van de ordonnantie
van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van Actiris en de ordonnantie van 14
juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
C.9/1. De gemeente Sint-Gillis heeft persoonsgegevens nodig om de personen te identificeren die
in aanmerking komen voor de toekenning van een handelscheque en hen te informeren.
minimale gegevensverwerking
C10. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, relevant
en niet overmatig.
C11. Het Vlaams departement Begroting en Financiën ontvangt per betrokkene (de in het Vlaams
Gewest gedomicilieerde natuurlijke persoon die zich bevindt in een toestand van vergoede
tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, overmacht of economische
werkloosheid voor bedienden ingevolge covid-19) de identiteit van de tijdelijk werkloze
(meer bepaald het identificatienummer van de sociale zekerheid), de identiteit van de
werkgever, de dagkalender met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid in de referteperiode,
het adres en het rekeningnummer, nodig voor de overschrijving van het financieel voordeel.
Van de natuurlijke personen die buiten België zijn gedomicilieerd, hetzij in een andere
lidstaat van de Europese Unie, hetzij in een andere staat die partij is bij de Europese
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Economische Ruimte, hetzij in Zwitserland, en zijn tewerkgesteld in het Vlaams Gewest
maar in een toestand van tijdelijke werkloosheid terechtkomen, de zeevarenden,
ingeschreven op de lijst zoals bedoeld bij artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari
1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, die hun
hoofdverblijfplaats hebben in het Vlaams Gewest en die ingevolge de maatregelen inzake
COVID-19, wachtgelden ontvangen, en de zeevarenden, ingeschreven op de lijst zoals
bedoeld bij artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de
maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, die worden tewerkgesteld door
een rederij met exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en hun hoofdverblijfplaats hebben
buiten België, hetzij in een andere lidstaat van de Europese Unie, hetzij in een andere staat
van de Europese Economische Ruimte, hetzij in Zwitserland en die ingevolge de maatregelen
inzake COVID-19, wachtgelden ontvangen. verwerkt het Vlaams departement Financiën en
Begroting het identificatienummer van de sociale zekerheid en de hoofdverblijfplaats van de
personen (uit de Kruispuntbankregisters). Het ontvangt van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid enkel een bevestiging van de lijst van betrokkenen zodat het niet onnodig een lijst
van alle personen in tijdelijke werkloosheid verwerkt.
C12. De tussenkomst in de waterfactuur door het Waals Gewest gebeurt niet automatisch maar op
aanvraag. De SPGE deelt daarom aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mee wie
er bij zijn watermaatschappij een aanvraag tot tussenkomst in de waterfactuur heeft ingediend
omwille van de voormelde redenen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gaat per
betrokkene na of er voor hem tijdens de gevraagde periode en uiterlijk tot 31 oktober 2020
een specifieke aangifte van tijdelijke werkloosheid werd verricht en of hij in het Waals
Gewest woonde. De betrokkenen worden vóór de mededeling van de persoonsgegevens
opgenomen in het verwijzingsrepertorium van Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(enkel voor de hogervermelde periode). Het antwoord van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid aan de SPGE blijft beperkt tot de mededeling van het identificatienummer van de
sociale zekerheid van de tijdelijke werkloze, de identiteit van de werkgever (het
ondernemingsnummer en de benaming) en de kalender onder de voormelde types van
tijdelijke werkloosheid voor zover betrokkene aan de gestelde voorwaarden voldoet.
C13. De uitwisseling van persoonsgegevens met Brussel Economie en Werkgelegenheid, voor de
toekenning van steunmaatregelen voor de werknemers uit de sector van de dienstencheques,
heeft enkel betrekking op werknemers tewerkgesteld in het Brussels systeem, ongeacht hun
woonplaats, die op tijdelijke economische werkloosheid werden gezet of als gevolg van
overmacht werkloos werden, in de loop van de periode van 18 maart 2020 tot en met 30 juni
2020 (indien deze periode bij een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
bijzondere machten uitdrukkelijk wordt verlengd, wordt de referentieperiode voor de
mededeling van de persoonsgegevens dienovereenkomstig verlengd zonder dat het
informatieveiligheidscomité zich daarover opnieuw moet uitspreken). Zij moeten onder
contract zijn bij een erkende dienstencheque-onderneming waarvan de maatschappelijke
zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is en moeten in de periode van 1 januari
2019 tot 29 februari 2020 tot de terugbetaling van minstens één Brusselse dienstencheque
aanleiding hebben gegeven. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou op basis van de
ontvangen identificatienummers van de sociale zekerheid nagaan of de betrokkenen het
voorwerp hebben uitgemaakt van een mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening en in voorkomend geval de gewenste persoonsgegevens met

19

betrekking tot de tijdelijke werkloosheid aan Brussel Economie en Werkgelegenheid
overmaken. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot de medewerkers van de
Directie Coördinatie en Financiën (beheer) en de Directie Gewestelijke
Werkgelegenheidsinspectie (controle). De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid neemt
de betrokkenen op in haar personenrepertorium met een daartoe aangepaste
hoedanigheidscode voor Brussel Economie en Werkgelegenheid.
C14. De uitwisseling van persoonsgegevens met de FOREM voor de berekening van de duur van
de werkuitkering ten behoeve van doelgroepen heeft enkel betrekking op personen die reeds
uitdrukkelijk zijn gekend bij de FOREM als werkzoekende.
De uitwisseling van persoonsgegevens met de FOREM met het oog op de controle van de
naleving van de toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden van de toelage bestemd voor
dienstencheque-ondernemingen die erkend zijn door het Waals Gewest, heeft enkel
betrekking op de werknemers met een dienstencheque-overeenkomst die in dienst gehouden
worden ondanks de onmogelijkheid om prestaties uit te voeren in het kader van het
dienstencheque-systeem tijdens de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2021.
C15. De mededeling van persoonsgegevens aan de fondsen voor bestaanszekerheid van de
voormelde sectoren blijft beperkt tot de personen die zich in een toestand van tijdelijke
werkloosheid bevinden ingevolge overmacht, economische werkloosheid of economische
werkloosheid voor bedienden en bovendien gekend zijn in het personenrepertorium voor het
fonds voor bestaanszekerheid in kwestie, waardoor wordt gegarandeerd dat de verwerking
enkel geschiedt indien het fonds voor bestaanszekerheid ook daadwerkelijk een dossier over
de tijdelijk werkloze beheert. Bovendien staat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in
voor de integratie in het personenrepertorium met een daartoe geëigende hoedanigheidscode
van de sociaal verzekerden van wie persoonsgegevens aan het fonds voor bestaanszekerheid
zijn overgemaakt. De fondsen voor bestaanszekerheid ontvangen per betrokkene die zich
bevindt in een toestand van vergoede tijdelijke werkloosheid omwille van economische
redenen, overmacht of economische werkloosheid voor bedienden ingevolge covid-19 diens
identiteit, de identiteit van de werkgever en de dagkalender met betrekking tot de tijdelijke
werkloosheid in de referteperiode.
C.16. Actiris wil persoonsgegevens verkrijgen van de personen die in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest gedomicilieerd zijn en tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen (momenteel)
of hebben ontvangen (sinds 1 september 2020). De persoonsgegevens blijven beperkt tot de
contactgegevens van de werknemers (domicilieadres, e-mailadres en GSM-nummer) en de
werkgevers (ondernemingsnummer, benaming en adres), aangevuld met de dagkalender. Met
die informatie kan Actiris de betrokken werknemers en werkgevers afdoende informeren
over het bestaande dienstenaanbod en de bestaande tewerkstellingsmaatregelen in het kader
van de COVID-19-crisis. De dagkalender wordt gevraagd voor de evaluatie van de
pertinentie van de verzending van een communicatie.
C.16/1. De gemeente Sint-Gillis wenst persoonsgegevens te verkrijgen met betrekking tot de
personen die gedomicilieerd zijn in de gemeente Sint-Gillis en die gebruik hebben gemaakt
van tijdelijke werkloosheid “COVID-19”. Deze informatie zal de gemeente Sint-Gillis in
staat stellen om de personen te identificeren die aan de voorwaarden voldoen voor de

20

toekenning van een handelscheque en hen te informeren zodat ze dit voordeel kunnen
genieten.
opslagbeperking
C17. Elke bestemmeling houdt de uit het netwerk van de sociale zekerheid ontvangen
persoonsgegevens slechts bij zolang dat nodig voor de uitvoering van de steunmaatregel naar
aanleiding van de economische en maatschappelijke gevolgen van de verspreiding van het
coronavirus waarvoor hij bevoegd is.
C18. Het Vlaams departement Begroting en Financiën ontvangt maandelijks het overzicht van de
nieuwe gevallen van vergoede tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen,
overmacht of economische werkloosheid voor bedienden ingevolge covid-19. Het houdt de
ontvangen persoonsgegevens bij zolang dat nodig is voor de toekenning van het eenmalig
voordeel en voor de controle dienaangaande.
C19. De SPGE houdt de persoonsgegevens eveneens bij zolang dat noodzakelijk is voor het
toekennen van het voordeel en voor de controle ter zake, overeenkomstig het ministerieel
besluit van 22 april 2020 “confiant une mission déléguée à la SPGE pour la mise en œuvre
des interventions relatives aux charges du cycle anthropique de l’eau pour soulager les
citoyens dans le cadre de la crise liée au covid-19”.
C20. Brussel Economie en Werkgelegenheid bewaart de persoonsgegevens zolang dat nodig is
voor het toekennen van de voormelde steunmaatregelen aan de werknemers van de sector
van de dienstencheques, volgens de bepalingen van de ordonnantie van 19 maart 2020 om
bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader
van de gezondheidscrisis covid-19 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van bijzondere machten nr. 2020/012 van 23 april 2020 betreffende de invoering van
steunmaatregelen voor de erkende dienstencheque-ondernemingen en hun werknemers naar
aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19
te beperken (zoals gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
bijzondere machten nr. 2020/032 van 4 juni 2020).
C21. De FOREM bewaart de persoonsgegevens zolang dit nodig blijkt voor de berekening van de
duur van de tewerkstellingsmaatregel “stimulans” die werd ingevoerd door het decreet van 2
februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen.
Aangezien
de
tewerkstellingsmaatregel
“stimulans”
over
verschillende
arbeidsovereenkomsten kan lopen en de oorspronkelijke maatregel tot tien jaar kan duren
indien de overeenkomsten door periodes van werkloosheid worden onderbroken, mogen de
persoonsgegevens gedurende tien jaar worden bewaard.
De FOREM bewaart de gegevens zolang als noodzakelijk voor de controle van de naleving
van de toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden van de toelage die toegekend wordt
krachtens het besluit van de Waalse regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart
2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en
socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, het besluit van de Waalse
regering van bijzondere machten nr. 51 van 16 juni 2020 betreffende de afbouwmaatregelen
COVID-19 inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie
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inbegrepen en het decreet van 29 oktober 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan
de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19
voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet en maximum gedurende
drie jaar te rekenen van het begin van de verwerking.
C22. De voormelde fondsen voor bestaanszekerheid bewaren de persoonsgegevens slechts zolang
dat nodig is voor het toekennen van de aanvullende vergoedingen en gelijkstellingen in
uitvoering van de diverse daartoe afgesloten collectieve arbeidsovereenkomsten en
hoogstens tot drie jaar na de aanvang van de verwerking ervan.
C.23. Actiris bewaart de persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is om zijn taken in het kader
van de coronacrisis te vervullen en maximaal gedurende drie jaar.
C.12/1. De gemeente Sint-Gillis bewaart de persoonsgegevens tot 31 december 2021, zijnde de
uiterste geldigheidsdatum van de handelscheques.
integriteit en vertrouwelijkheid
C24. Volgens artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de beschreven mededeling van
persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
C25. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden de organisaties rekening 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.
C26. Zij houden tevens rekening met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van de
sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid.
C27. De voormelde verwerking van persoonsgegevens moet in voorkomend geval 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.
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Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan diverse
overheidsorganisaties voor de uitvoering van steunmaatregelen naar aanleiding van de verspreiding
van het coronavirus, 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
Voorzitter

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.

