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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/21/392 

 

 

BERAADSLAGING NR. 21/196 VAN 26 OKTOBER 2021 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

SOCIALE ZEKERHEID AAN ACTIRIS MET HET OOG OP DE TOEKENNING VAN 

UITZONDERLIJKE STEUN VOOR DE UITZENDKRACHTEN UIT DE 

CULTURELE SECTOR 

 

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 aanvraag van Actiris; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. In het kader van het herstel- en ontwikkelingsplan heeft de Brusselse minister van Werk 

en Beroepsopleiding beslist om een uitzonderlijke tewerkstellingssteun in te voeren in de 

vorm van een “uitzendkrachtpremie” teneinde de impact van de stopzetting van de 

activiteit als gevolg van de Covid-19-crisis voor de uitzendkrachten uit de culturele sector 

te beperken. 

 

2. Deze premie is bedoeld om de werknemers uit de sector die het hardst getroffen werden 

door de rechtstreekse en onrechtstreekse impact van de Covid-19-gezondheidscrisis te 

ondersteunen, ongeacht of ze klant zijn bij Actiris. De bedoeling is dat deze premie in de 

herfst van 2021 uitgekeerd wordt. 

 

3. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 september 2021 houdende invoering van 

uitzonderlijke steun voor de uitzendkrachten uit de culturele sector. 
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4. Om in aanmerking te komen voor de premie moet de uitzendkracht aan de volgende 

voorwaarden voldoen1: 

 

- gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of er gedomicilieerd 

zijn tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021; 

- en minstens één betaalde prestatie kunnen aantonen, in de 24 maanden 

voorafgaand aan 1 januari 2021, bij een operator die afhangt van de paritaire 

comités voor de audiovisuele sector2, het filmbedrijf3, het 

vermakelijkheidsbedrijf4 en de socio-culturele sector5, of met een contract als 

uitzendkracht “artiest6, “hoofdarbeider7” of “handarbeider8” binnen de 

aanvullende paritaire comités voor bedienden9 of voor de uitzendarbeid en de 

erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren10 of bij een van de 

volgende openbare instellingen, het Nationaal Orkest van België, het Paleis voor 

Schone Kunsten (Bozar) of de Koninklijke Muntschouwburg; 

- in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 geen beroepsinkomsten of 

vervangingsinkomsten hebben genoten, vervangingsinkomsten in het kader van 

Covid-19 inbegrepen, voor een bedrag van meer dan 8.000 euro netto. 

 

5. In de praktijk zal de procedure voor de toekenning van de “uitzendkrachtpremie” als volgt 

verlopen. De uitzendkrachten zullen hun premie-aanvraag invullen via een daartoe 

bestemd online formulier op de website van Actiris gedurende een bepaalde periode, met 

toevoeging van diverse bewijsstukken (de bewijzen van hun vroegere activiteit binnen de 

paritaire comités vermeld in het voormelde besluit van 16 september 2021, een kopie van 

de identiteitskaart, bankdocumenten, enz.). Actiris zal deze informatie verzamelen en 

individueel verwerken in het kader van het beheer en de controle van de toekenning van 

de premie. 

 

6. Om te controleren of de toekenningsvoorwaarden van de premie vervuld zijn en de premie 

te kunnen uitbetalen aan de personen die ervoor in aanmerking komen, wenst Actiris de 

volgende DmfA-gegevensblokken te ontvangen: 

 

Blok “werkgeversaangifte”: het RSZ-inschrijvingsnummer en het ondernemingsnummer 

van de werkgever, de notie curatele, het jaar en het kwartaal van de aangifte, het netto te 

betalen bedrag en de begindatum van de vakantie.  

 

Blok “werknemerslijn”: de werkgeverscategorie, de werknemerscode, de begindatum van 

het kwartaal, de einddatum van het kwartaal, de notie grensarbeider, de activiteit ten 

aanzien van het risico en het identificatienummer van de lokale eenheid.  

 

                                                 
1 Artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 september 2021 houdende 

invoering van uitzonderlijke steun voor de uitzendkrachten uit de culturele sector. 
2          Paritair comité 227. 
3          Paritair comité 303. 
4          Paritair comité 304. 
5          Paritair comité 329. 
6          RSZ-code 046. 
7          RSZ-code 445. 
8          RSZ-code 015. 
9          Paritair comité 200. 
10          Paritair comité 322. 
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 Blok "tewerkstelling van de werknemerslijn": het tewerkstellingsnummer, de periode van 

tewerkstelling, het nummer van het paritair comité, het aantal dagen per week van het 

arbeidsstelsel, het gemiddeld aantal uur per week van de werknemer, het gemiddeld aantal 

uur per week van de maatman, het type arbeidsovereenkomst, de toepasselijke maatregel 

voor de reorganisatie van de arbeidstijd, de toepasselijke maatregel ter bevordering van 

de werkgelegenheid, het werknemersstatuut, de notie gepensioneerde, het type leerling, 

de bezoldigingswijze, het functienummer, de klasse van het vliegend personeel, de 

betaling in tienden of twaalfden en de staving van de dagen.  

 

Blok "natuurlijke persoon”: het INSZ, het volgnummer van de natuurlijke persoon, het 

nummer van de sociale identiteitskaart, de naam en de voornaam, de eerste letter van de 

tweede voornaam, de geboortedatum, de gemeente van de geboorteplaats, de landcode 

van de geboorteplaats, het geslacht, de straat, het huisnummer, de postbus, de postcode, 

de gemeente, de landcode, de nationaliteit en de gebruikersreferentie. 

 

Blok "prestatie van de tewerkstelling werknemerslijn”: het nummer van de prestatielijn, 

de prestatiecode, het aantal dagen van de prestatie en het aantal uren van de prestatie. 

 

 Blok "bezoldiging van de tewerkstelling werknemerslijn" : het lijnnummer van de 

bezoldiging, de bezoldigingscode, de frequentie in maanden van de betaling van de 

premie, het percentage van de bezoldiging op jaarbasis en het bedrag van de bezoldiging. 

 

7. Aangezien de termijn voor de uitvoering van deze opdracht heel kort is en Actiris nog 

geen dienst ontwikkeld heeft waarmee het toegang kan krijgen tot de DmfA-gegevens via 

de raadplegingsdienst, wenst Actiris het resultaat van de raadpleging te verkrijgen via het 

communicatiekanaal dat geïmplementeerd werd tussen de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid (KSZ) en Actiris. Op basis van een lijst van INSZ’s van de gebruikers die een 

premie-aanvraag hebben ingediend zal de KSZ de DmfA-raadplegingsrequest uitvoeren 

voor elk INSZ uit deze lijst. Actiris zal voorafgaandelijk alle INSZ’s waarvoor de DmfA-

blokken gevraagd worden integreren in het personenrepertorium van de KSZ onder de 

hoedanigheidscode 5 (uitzendkrachten). Na uitvoering van de request zullen de resultaten 

ter beschikking gesteld worden van Actiris op de server die gebruikt wordt voor de 

communicatie van informatie tussen de KSZ en Actiris. Op die manier zullen alle INSZ’s 

geïntegreerd zijn in het personenrepertorium van de KSZ en blijft er een spoor behouden 

van de raadpleging van de gevraagde DmfA-blokken. 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

 Bevoegdheid van het Informatieveiligheidscomité 

 

8.  Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 15, § 1, 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité vereist. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

9. Krachtens artikel 6 van de GDPR is de verwerking van persoonsgegevens enkel 

rechtmatig indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is vervuld. 
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10. De voormelde verwerking is rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk is voor de naleving 

van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is 

onderworpen, overeenkomstig artikel 6 1, c), van de AVG, met name het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 september 2021 houdende invoering van 

uitzonderlijke steun voor de uitzendkrachten uit de culturele sector. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

11. Krachtens 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 (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend 

zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden 

verwerkt (principe 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 (principe van opslagbeperking) en moeten ze 

worden verwerkt met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen 

zodat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd 

zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, 

vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

12. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name Actiris in staat stellen om een 

uitzonderlijke steun in de vorm van een “uitzendkrachtpremie” toe te kennen om de 

impact van de stopzetting van de activiteit als gevolg van de Covid-19-crisis voor de 

uitzendkrachten uit de culturele sector te beperken, overeenkomstig het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 september 2021 houdende invoering van 

uitzonderlijke steun voor de uitzendkrachten uit de culturele sector. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

13. De persoonsgegevens met betrekking tot de uitzendkrachten opgesomd in punt 6 zijn 

noodzakelijk om Actiris in staat te stellen de toekenningsvoorwaarden van de 

“uitzendkrachtpremie” te controleren, zoals bepaald in artikel 3 van het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 september 2021 houdende invoering van 

uitzonderlijke steun voor de uitzendkrachten uit de culturele sector, zodat het deze premie 

kan toekennen aan de personen die aan de voorwaarden voldoen. 

 

14. Het gegevensblok « werkgeversaangifte » laat toe te controleren of de persoon minstens 

één betaalde prestatie kan aantonen bij een operator die afhangt van de paritaire comités 

voor de audiovisuele sector11, het filmbedrijf12, het vermakelijkheidsbedrijf13 en de socio-

                                                 
11          Paritair comité 227. 
12          Paritair comité 303. 
13          Paritair comité 304. 
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culturele sector14, of binnen de aanvullende paritaire comités voor bedienden15 of voor de 

uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren16, of 

bij het Nationaal Orkest van België, Paleis voor Schone Kunsten, Bozar of de Koninklijke 

Muntschouwburg. 

 

Het gegevensblok “werknemerslijn” is noodzakelijk om na te gaan of de betrokkene 

minstens één betaalde prestatie kan aantonen, gedurende de 24 maanden voorafgaand aan 

1 januari 2021, in de vorm van een interimcontract “artiest17”, “hoofdarbeider18” of 

“handarbeider19”. 

 

Het gegevensblok “tewerkstelling van de werknemerslijn” laat toe aan Actiris om te 

controleren of de werknemer minstens één betaalde prestatie kan aantonen, gedurende de 

24 maanden voorafgaand aan 1 januari 2021, bij een operator die afhangt van de paritaire 

comités voor de audiovisuele sector20, het filmbedrijf21, het vermakelijkheidsbedrijf22, de 

socio-culturele sector of binnen de aanvullende paritaire comités voor bedienden23 of voor 

de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren24. 

 

Het blok "natuurlijke persoon” is noodzakelijk om de gebruiker die de premie-aanvraag 

heeft ingediend en zijn woonplaats te identificeren om te beantwoorden aan de definitie 

van de “uitzendkracht uit de culturele sector25” zoals bepaald in het besluit. 

 

De gegevensblokken “prestatie van de tewerkstelling werknemerslijn” en “bezoldiging 

van de tewerkstelling werknemerslijn” ten slotte laten toe het bedrag van de premie te 

bepalen (hetzij 1.500 euro, hetzij 2.250 euro, hetzij 3.000 euro) in functie van het bedrag 

van  inkomsten uit een beroepsactiviteit of vervangingsinkomsten van de persoon26. Deze 

blokken laten eveneens toe na te gaan of de persoon tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 

geen inkomsten uit een beroepsactiviteit of vervangingsinkomsten heeft genoten voor een 

bedrag hoger dan 8.000 euro netto, met inbegrip van vervangingsinkomsten in het kader 

van Covid-19. 

 

15. Bij beraadslaging nr. 13/126 van 3 december 2013 heeft het destijds bevoegde Sectoraal 

Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid beslist dat enerzijds instanties 

die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot DMFA-gegevensbank onder bepaalde 

voorwaarden ook gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de persoonsgegevens die er 

later aan toegevoegd worden en dat anderzijds de machtigingen voor de mededeling van 

DMFA-gegevens in principe toegekend worden op het niveau van de betrokken 

gegevensblokken. 

                                                 
14          Paritair comité 329. 
15          Paritair comité 200. 
16          Paritair comité 322. 
17          RSZ-code 046. 
18          RSZ-code 445. 
19          RSZ-code 015. 
20          Paritair comité 227. 
21          Paritair comité 303. 
22          Paritair comité 304. 
23          Paritair comité 200. 
24          Paritair comité 322. 
25 Artikel 1, 1°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 september 2021 houdende 

invoering van uitzonderlijke steun voor de uitzendkrachten uit de culturele sector. 
26 Artikel 2, § 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 september 2021 houdende 

invoering van uitzonderlijke steun voor de uitzendkrachten uit de culturele sector. 
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16. Uitgaande van het hogervermelde doeleinde zijn de mee te delen persoonsgegevens aldus 

toereikend, ter zake dienend en niet overmatig. 

 

 Opslagbeperking 

 

17. De gegevens worden gedurende tien jaar bewaard om ze ten aanzien van derden te kunnen 

inroepen en ze in gerechtelijke procedures te kunnen gebruiken. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

18. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet Actiris rekening houden met de wet 

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

Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 

die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 

van persoonsgegevens. Actiris moet tevens rekening houden met de minimale 

veiligheidsnormen van het netwerk van de sociale zekerheid, die vastgesteld werden door 

het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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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 Sociale Zekerheid aan 

Actiris met het oog op de toekenning van een uitzonderlijke tewerkstellingssteun in de vorm 

van een “uitzendkrachtpremie” teneinde de impact van de stopzetting van de activiteit als 

gevolg van de Covid-19-crisis voor de uitzendkrachten uit de culturele sector te beperken, zoals 

in deze beraadslaging beschreven, toegestaan is 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. 


