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Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/21/216

BERAADSLAGING NR. 21/110 VAN 18 JUNI 2021 OVER DE MEDEDELING VAN
PERSOONSGEGEVENS VAN ZORGVERLENERS DOOR HET RIJKSINSTITUUT
VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) AAN HET
AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN (VLAIO) MET HET OOG OP HET
TOEKENNEN VAN CORONASTEUNMAATREGELEN
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder 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 Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO);
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ);
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), een intern verzelfstandigd
agentschap dat werd opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober
2005, wil overgaan tot het verwerken van bepaalde persoonsgegevens van de natuurlijke
personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen en onder het toepassingsgebied
van één of meerdere van diens coronasteunmaatregelen vallen. De organisatie heeft in de
eerste helft van de maand maart van 2021 reeds bijstand verleend aan ongeveer 150.000
ondernemingen, met inbegrip van ongeveer 70.000 natuurlijke personen die zelfstandig
een beroepsactiviteit uitoefenen. De ondernemingen kunnen op de website van de
organisatie een aanvraag indienen voor één of meerdere coronasteunmaatregelen. Enkel
de gemachtigden van de onderneming hebben toegang tot de aanvraagmodule, door
middel van het elektronisch gebruikers- en toegangsbeheer van de Vlaamse overheid. Als
de aanvrager effectief voldoet aan de geldende voorwaarden wordt de steun toegekend.

2.

Voor het beoordelen van een dergelijke aanvraag heeft de bevoegde organisatie enkele
persoonsgegevens van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
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nodig. Het kan immers ook gaan om zorgverleners die een bepaalde omzetdaling hebben
gekend en daartoe een dossier hebben ingediend. Ze zou daartoe zelf eerst enige input ter
beschikking stellen, om uiteindelijk de gewenste output te ontvangen. De verwerking van
persoonsgegevens zou uitsluitend worden verricht voor het toekennen van
coronasteunmaatregelen aan ondernemingen die door de COVID-19-crisis getroffen zijn
en voor het uitvoeren van controles dienaangaande.
3.

Ondernemingen kunnen coronasteun krijgen als ze een omzetdaling van minstens zestig
procent kenden in een vastgelegde periode ten opzichte van een referentieperiode. Het
VLAIO kan de waarachtigheid van de omzetinformatie die de onderneming zelf, middels
een verklaring op eer, in haar aanvraag heeft gerapporteerd, nagaan aan de hand van
administratieve en boekhoudkundige inlichtingen (zowel vooraf als tot vijf jaar na de
uitbetaling van de steun). Ten onrechte ontvangen subsidies moeten terugbetaald worden.
De vastgelegde periode en de referentieperiode hebben doorgaans een duur van één
maand, anderhalve maand of twee maanden, naargelang het type compensatiepremie,
ondersteuningspremie of beschermingsmechanisme.

4.

Volgens artikel 35 van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch
ondersteuningsbeleid kan de Vlaamse Regering onder bepaalde voorwaarden steun
verlenen aan de ondernemingen waarvan de economische bedrijvigheid ernstig getroffen
wordt door een openbare ramp of crisis die als dusdanig wordt erkend.

5.

Verder geldt overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 20201 en
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 20202 het volgende.
-

de ondernemingen moeten een omzetdaling van minstens zestig procent hebben ten
gevolge van de coronavirusmaatregelen (artikel 4);

-

het VLAIO kan de waarachtigheid van de gerapporteerde omzetdaling controleren op
basis van de administratieve en boekhoudkundige gegevens (artikel 11).

6.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 20203 bevat gelijkaardige
bepalingen, respectievelijk in zijn artikelen 4 en 9.
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Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een
omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen
door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een
omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9
en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan
ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de
maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus en
tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot
toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen
genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme
voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen
genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging
van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona
handelshuurlening.
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7.

Hetzelfde geldt voor het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 20204 (artikelen
3 en 8), het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 20205 (artikelen 3 en 8),
het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 20216 (artikelen 3 en 8), het besluit
van de Vlaamse Regering van 2 april 20217 (artikelen 3 en 8) en het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 mei 20218 (artikelen 3 en 8).

8.

Ten slotte wordt verwezen naar artikel 12 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van
de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en
voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie
van de controle door het Rekenhof (door het aanvaarden van de subsidie verleent de
begunstigde aan de bevoegde deelentiteit het recht om ter plaatse controle te doen
uitoefenen op de aanwending van de toegekende gelden), naar artikel 4, § 2, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap
Innoveren en Ondernemen (de organisatie beschikt over een eigen inspectiedienst die
toeziet op de correcte aanwending van de financiële stimuli en belast is met de controle
en het toezicht op alle bevoegdheden die aan haar zijn toegewezen) en naar artikel 75 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 ter uitvoering van de Vlaamse
Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (de subsidieverstrekker kan zich altijd alle
aanvullende informatie laten verschaffen die nodig is om de verantwoorde subsidie
definitief vast te stellen).

9.

In de aanvraagmodule verklaart de aanvrager op eer, enerzijds, dat het VLAIO bevoegd
is om elk nazicht, elk onderzoek of elke controle te doen die noodzakelijk is voor de
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Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme
voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen
genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge
van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het
coronavirus.
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme
voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen
van 28 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 1, 3 en 4 van en toevoeging van een bijlage aan het besluit
van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor
ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen
genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge
van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het
coronavirus.
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme
voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen
van 28 oktober 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor
ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van
28 oktober 2020, tot invoeging van artikel 9/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020
over de corona hinderpremie en tot wijziging van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 10 april 2020 over de corona compensatiepremie, van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 juni 2020 over de corona ondersteuningspremie, van artikel 7 en 9 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van
artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 over het Vlaamse
Beschermingsmechanisme en van artikel 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari
2021 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme.
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor
ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van
28 oktober 2020.
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beoordeling van de ingediende subsidieaanvraag en hij hiervoor alle nodige inlichtingen
zal verschaffen en, anderzijds, dat zijn onderneming de subsidie zal terugbetalen aan het
VLAIO als bij controle wordt vastgesteld dat deze subsidie ten onrechte werd ontvangen.
10.

Het VLAIO zou door middel van het ondernemingsnummer van de onderneming die
onder het toepassingsgebied van één of meerdere coronasteunmaatregelen valt en daartoe
een aanvraag heeft ingediend eerst het identificatienummer van de sociale zekerheid van
haar wettelijke vertegenwoordiger(s) nagaan in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
vervolgens als input de volgende informatie van de betrokken onderneming ter
beschikking stellen van het RIZIV: het ondernemingsnummer, het (de)
identificatienummer(s) van de sociale zekerheid van de wettelijke vertegenwoordiger(s),
de toepasselijke coronasteunmaatregel (elke coronasteunmaatregel van het VLAIO heeft
immers een specifieke vastgelegde periode en een specifieke referentieperiode, doorgaans
met een duur van één maand, anderhalve maand of twee maanden), de vastgelegde
periode van de coronasteunmaatregel (startdatum en einddatum) en de referentieperiode
van de coronasteunmaatregel (startdatum en einddatum). Deze informatie zou worden
verschaft voor elke onderneming die een aanvraag indient vermits het VLAIO zelf niet
in staat is om te bepalen in welke gevallen het om een zorgverlener gaat.

11.

Voor elke onderneming die een zorgverlener is, zou het RIZIV als output de volgende
persoonsgegevens bezorgen: het totaalbedrag van de verstrekkingen die aan de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging aangerekend werden in de vastgelegde
periode(s) voor de betrokken coronasteunmaatregel(en) per identificatienummer van de
sociale zekerheid (van de wettelijke vertegenwoordiger) en het totaalbedrag van de
verstrekkingen die aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
aangerekend
werden
in
de
referentieperiode(s)
voor
de
betrokken
coronasteunmaatregel(en) per identificatienummer van de sociale zekerheid (van de
wettelijke vertegenwoordiger). Het VLAIO heeft enkel behoefte aan totaalbedragen per
periode en per zorgverlener, met het oog op het bepalen van de omzetdalingen van de
zorgverlener tussen de referentieperiode en de vastgelegde periode. De identiteit van de
patiënt aan wie de prestaties verleend werden, is niet van belang en wordt derhalve ook
niet ter beschikking gesteld. Er worden geen persoonsgegevens over de gezondheid
meegedeeld.

12.

De beraadslaging zou geldig zijn tot eind 2026. Het VLAIO kan de waarachtigheid van
de door de onderneming gerapporteerde omzetdaling controleren op basis van de
administratieve en boekhoudkundige gegevens, zowel vooraf als tot vijf jaar na de
uitbetaling van de subsidie. De besluiten van de Vlaamse Regering inzake de meest
recente coronasteunmaatregelen vermelden dat het VLAIO op zijn website de
indieningsperiodes voor de coronasteunmaatregelen bepaalt en, mits gemotiveerd
verzoek van een onderneming, de uiterste indieningsdatum kan verlengen. De aanvraag
van de meest recente coronasteunmaatregel kan worden ingediend in de periode van 6
juli 2021 tot en met 6 augustus 2021 en het VLAIO kan de indieningsperiode maximaal
tot 31 december 2021 verlengen. Ten laatste op 31 december 2026 (controle tot vijf jaar
na de uitbetaling van de subsidie) kan het VLAIO desgevallend nog een steundossier
terugvorderen en tot die datum moet het bijgevolg de mogelijkheid hebben om de nodige
opzoekingen te verrichten.

13.

De persoonsgegevens zouden door het VLAIO tien jaar worden bijgehouden. Artikel 15
van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor
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de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het
Rekenhof bepaalt dienaangaande immers dat inzake verjaring het gemeen recht van
toepassing is.
14.

De persoonsgegevens hebben uitsluitend betrekking op de natuurlijke personen die op
zelfstandige basis een beroepsactiviteit uitvoeren en/of de wettelijk vertegenwoordiger
van een onderneming zijn, waarbij de betrokken onderneming een actieve exploitatiezetel
in het Vlaams Gewest heeft overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen en
onder het toepassingsgebied valt van één of meerdere van de besluiten van de Vlaamse
Regering die een coronasteunmaatregel bij het VLAIO organiseren. Er worden in geen
geval individuele persoonsgegevens van geïdentificeerde of heridentificeerbare patiënten
meegedeeld (enkel totaalbedragen per zorgverlener).

15.

De partijen zouden meteen een eerste set van persoonsgegevens uitwisselen van alle
ondernemingen die momenteel reeds onder het toepassingsgebied van één of meerdere
coronamaatregelen vallen. Daarna zouden ze elk kwartaal persoonsgegevens van deze
ondernemingen uitwisselen, zodat het VLAIO ook de behandeling en de controle van de
coronasteunmaatregelen kan uitvoeren waarvan de aanvraagperiode nog geopend en/of
gesloten moet worden en het RIZIV in staat is om zijn persoonsgegevens te actualiseren,
aangezien prestaties van zorgverleners tot drie jaar na de eigenlijke prestatie kunnen
verwerkt worden. Het VLAIO zou tevens ad hoc persoonsgegevens van een beperktere
set van ondernemingen aan het RIZIV bezorgen om diens vermoeden van onvolledigheid
inzake persoonsgegevens te dubbelchecken. Het RIZIV zou voor die ondernemingen dan
zijn meest actuele persoonsgegevens bezorgen. Twee jaar na de datum van de prestaties
door een zorgverlener kan het RIZIV zijn persoonsgegevens definitief beschouwen.
Voordien kan een patiënt nog een getuigschrift voor verstrekte hulp bij zijn ziekenfonds
indienen. Door elk kwartaal gegevens met het VLAIO uit te wisselen kan het RIZIV de
persoonsgegevens die het eerder bezorgde, actualiseren. Het RIZIV zal de input van het
VLAIO evenwel niet gebruiken voor het uitvoeren van zijn eigen opdrachten.

16.

Voor het uitvoeren van zijn opdrachten moet het VLAIO in voorkomend geval de
historiek van 1 maart 2019 tot heden kunnen nagaan. Dat is de oudste startdatum van een
referentieperiode ter bepaling van de omzetdaling. Na die datum volgen verschillende
opeenvolgende referentieperiodes en vastgelegde periodes.

17.

De persoonsgegevens zouden enkel worden verwerkt door de diensten Coronasteun (de
dossierbehandelaars verwerken de aanvragen inzake de coronasteunmaatregelen) en
Inspectie (de inspecteurs en het administratief ondersteunend personeel zorgen voor
handhaving en controle), waar nodig praktisch ondersteund door de diensten Informatica
(de data-, systeem- en applicatiebeheerders regelen en onderhouden de technische
infrastructuur) en Data & Monitoring (de data-analisten regelen en onderhouden de
rapporteringen). Derden zouden in geen geval toegang tot de persoonsgegevens hebben.

18.

De uitwisseling van persoonsgegevens verloopt met de tussenkomst van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, middels beveiligde kanalen, waarbij de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de identificatienummers van de sociale
zekerheid die aan het RIZIV worden voorgelegd met een daartoe geëigende
hoedanigheidscode in het personenrepertorium integreert om zo te allen tijde een
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duidelijk beeld te hebben van de populatie van personen die ingevolge de voornoemde
steunmaatregelen het voorwerp van een controle bij het RIZIV hebben uitgemaakt.

B.

BEHANDELING
Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité

19.

Krachtens artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid vergt elke mededeling van
persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid (zoals het RIZIV) aan een
andere instelling van sociale zekerheid of een andere instantie dan een federale
overheidsdienst, een programmatorische overheidsdienst of een federale instelling van
openbaar nut (zoals het VLAIO) een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité. In het voorliggend geval
is het informatieveiligheidscomité derhalve bevoegd om zich uit te spreken.
Rechtmatigheid van de verwerking

20.

Krachtens artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 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 is de verwerking van
persoonsgegevens enkel rechtmatig indien en voor zover minstens één van de vermelde
voorwaarden is vervuld.

21.

De mededeling van persoonsgegevens door het RIZIV aan het VLAIO, voor het
toekennen van coronasteunmaatregelen, is rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk is om
te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust,
in de zin van artikel 6, 1, eerste lid, c). Zie daartoe de hogervermelde regelgeving
(randnummers 4 tot en met 7), die de toekenning van steunmaatregelen voorziet naar
aanleiding van de gevolgen van de COVID-19-crisis.
Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

22.

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 de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend
zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt (beginsel van de minimale gegevensverwerking), 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 de opslagbeperking) en moeten ze
zodanig worden verwerkt, met passende technische of organisatorische maatregelen, 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 de integriteit en de vertrouwelijkheid).
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Doelbinding
23.

De Vlaamse overheid kent diverse steunmaatregelen toe naar aanleiding van de
coronacrisis (zie de hogervermelde regelgeving). De bevoegde organisatie, het VLAIO,
wil voor het toekennen van die steunmaatregelen (en de controle dienaangaande) gebruik
maken van persoonsgegevens van het RIZIV betreffende de natuurlijke personen die als
zorgverlener zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen en onder het toepassingsgebied
van één of meerdere van de coronasteunmaatregelen vallen, omdat ze tijdens de COVID19-crisis een aanzienlijke omzetdaling hebben gehad. Bijgevolg beoogt de uitwisseling
van persoonsgegevens een gerechtvaardigd doeleinde.
Minimale gegevensverwerking

24.

De mededeling blijft per betrokkene, aanvrager van een VLAIO-coronasteunmaatregel
bedoeld in één van de hogervermelde besluiten van de Vlaamse Regering, voor zover hij
daadwerkelijk als zorgverlener gekend is bij het RIZIV, beperkt tot het totaalbedrag van
de in de vastgelegde periode(s) aangerekende verstrekkingen en het totaalbedrag van de
in de referentieperiode(s) aangerekende verstrekkingen. Door het berekenen van het
verschil tussen die twee totaalbedragen, verstrekt door het RIZIV, kan het VLAIO de
reële omzetvermindering bepalen en controleren of zij hoog genoeg is om de toekenning
van een premie te rechtvaardigen. De mededeling heeft geen betrekking op
persoonsgegevens over de gezondheid (er is geen sprake van de mededeling van
individuele persoonsgegevens van patiënten).
Opslagbeperking

25.

Het VLAIO houdt de persoonsgegevens tien jaar bij, overeenkomstig artikel 15 van de
wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de
begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen
en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof (wat betreft
de verjaring van de vorderingen is het gemeen recht van toepassing en geldt aldus de
verjaringstermijn van tien jaar).
Integriteit en vertrouwelijkheid

26.

De verwerking van persoonsgegevens verloopt met de tussenkomst van de Kuispuntbank
van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid. De
betrokkenen worden uitdrukkelijk, met een specifieke hoedanigheidscode, vermeld in het
verwijzingsrepertorium bedoeld in artikel 6 van dezelfde wet.

27.

De partijen houden bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening met de door het
Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
vastgestelde maatregelen inzake informatieveiligheid (“minimale veiligheidsnormen”).

28.

Ze houden voor het overige rekening 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) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
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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.

Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens van zorgverleners door het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering (RIZIV) aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
met het oog op het toekennen van coronasteunmaatregelen, zoals beschreven in deze
beraadslaging, is toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter
waarborging van de gegevensbescherming.

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 volgend adres: Willebroekkaai 38– 1000 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11).

