Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”
SCSZ/15/001

BERAADSLAGING NR. 13/051 VAN 7 MEI 2013, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015,
INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER BURGERS VAN DE
EUROPESE UNIE DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN
DE DIENST VOOR VREEMDELINGENZAKEN
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1;
Gelet op de aanvraag van de Dienst voor Vreemdelingenzaken van 22 april 2013;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 23 april 2013;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 10 december 2014;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

Overeenkomstig artikel 40, § 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen hebben
burgers van de Europese Unie in bepaalde gevallen het recht om gedurende meer dan drie
maanden in België te verblijven, onder meer indien zij in België onder bepaalde
voorwaarden werknemer of zelfstandige zijn of België binnenkomen om werk te zoeken,
zolang zij kunnen bewijzen dat zij nog werk zoeken en een reële kans maken om werk te
vinden.

2.

Overeenkomstig artikel 42bis van dezelfde wet kunnen burgers van de Europese Unie hun
verblijfsrecht verliezen indien zij niet meer voldoen aan de vermelde voorwaarden maar
behouden zij hun verblijfsrecht indien zij zich na een periode van tewerkstelling in een
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toestand van naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid bevinden en zich als
werkzoekende hebben ingeschreven of indien zij een bepaalde beroepsopleiding aanvatten.
3.

Om de hogervermelde regelgeving uit te voeren, wil de Dienst Vreemdelingenzaken
(onderdeel van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken) gebruik kunnen maken
van persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aangaande burgers van
de Europese Unie en Zwitserse, IJslandse of Noorse onderdanen ingeschreven in het
vreemdelingenregister die gedurende zes opeenvolgende maanden werkloos zijn en minder
dan twaalf maanden hebben gewerkt vóór deze zes opeenvolgende maanden van
werkloosheid.

4.

Aldus zouden de volgende persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld: het
identificatienummer van de sociale zekerheid, de nationaliteit, de duur van de
opeenvolgende werkloosheid (vermelding van de periode, met beginmaand en eindmaand)
en de gezinssituatie volgens de regelgeving van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

5.

Deze persoonsgegevens zouden worden geïntegreerd in het dossier van de betrokkenen en
samen met andere beschikbare persoonsgegevens worden aangewend om een gefundeerd
oordeel te vellen.

6.

Dienaangaande kan worden opgemerkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken reeds bij diverse
beraadslagingen door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
werd gemachtigd om voor het vervullen van zijn opdrachten persoonsgegevens uit het
netwerk van de sociale zekerheid te bekomen. Er kan aldus worden verwezen naar de
mededeling van DIMONA-persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten (beraadslaging nr. 06/05 van 17 januari 2006), de diverse mededelingen
door
de
programmatorische
overheidsdienst
Maatschappelijke
Integratie,
Armoedebestrijding en Sociale Economie (beraadslagingen nr. 07/36 van 2 oktober 2007,
nr. 09/29 van 2 juni 2009, nr. 11/31 van 5 april 2011, nr. 11/45 van 7 juni 2011 en nr. 12/98
van 6 november 2012), de mededeling van persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters
van de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid (beraadslaging nr. 09/67 van 3 november
2009) en de mededeling van diverse persoonsgegevens door middel van de DOLSISwebtoepassing (beraadslaging nr. 12/54 van 3 juli 2012).

B.

BEHANDELING

7.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die ingevolge artikel 15, § 1, van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt.

8.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de uitvoering door de
Dienst Vreemdelingenzaken van de bepalingen van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.
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9.

De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet
overmatig. Ze zijn immers noodzakelijk voor de Dienst Vreemdelingenzaken, zowel om de
betrokkenen eenduidig te identificeren als om te beslissen over het behoud van hun
verblijfsrecht.

10.

Bij de mededeling van persoonsgegevens zal gebruik worden gemaakt van het
identificatienummer van de sociale zekerheid, dat is ofwel het identificatienummer van het
Rijksregister van de natuurlijke personen (gebruik toegestaan ingevolge het koninklijk
besluit van 22 oktober 1984), ofwel het identificatienummer toegekend door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (gebruik vrij ingevolge de wet van 15 januari
1990).

C.

INFORMATIEVEILIGHEID

11.

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken werd een informatieveiligheidsconsulent aangesteld. Hij
staat in voor het verstrekken van adviezen en het uitvoeren van opdrachten ten behoeve van
de leidinggevenden, met het oog op de beveiliging van de persoonsgegevens en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Hij heeft een
adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht inzake
informatieveiligheid. Hij vervult tevens de functie van aangestelde voor de
gegevensbescherming, bedoeld in artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.

12.

De Dienst Vreemdelingenzaken dient bovendien rekening te houden met de minimale
veiligheidsnormen zoals ze werden vastgelegd door het Algemeen Coördinatiecomité van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van
de sociale zekerheid en van de gezondheid.

13.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Dienst Vreemdelingenzaken houden
loggings met betrekking tot de mededelingen bij, waarin onder andere wordt opgenomen
wanneer persoonsgegevens voor het hogervermelde doeleinde worden meegedeeld. De
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan echter niet te weten komen aan welke
concrete medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken de persoonsgegevens worden
meegedeeld. De Dienst Vreemdelingenzaken dient uitgebreidere loggings bij te houden met
per mededeling een aanduiding van wie wanneer over wie welke persoonsgegevens heeft
verkregen.

14.

Deze loggings dienen minstens tien jaar te worden bewaard met het oog op het behandelen
van eventuele klachten of het achterhalen van eventuele onregelmatigheden bij de
verwerking van de persoonsgegevens. De loggings zelf dienen te worden beveiligd aan de
hand van maatregelen die de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid
garanderen. Ze worden aan het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid en aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgemaakt indien ze
daarom verzoeken.
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15.

Overeenkomstig artikel 14 van de hogervermelde wet van 15 januari 1990 geschiedt de
mededeling met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

16.

Voor het overige dient de Dienst Vreemdelingenzaken bij de verwerking van de
persoonsgegevens rekening te houden met de hogervermelde wet van 15 januari 1990, de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving
tot vrijwaring van de integriteit van de persoonlijke levenssfeer.

17.

Deze beraadslaging kan geenszins afbreuk doen aan de geldende regelgeving inzake het
recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van
de Europese Unie, inzonderheid richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004.

Om deze redenen, machtigt
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de hogervermelde persoonsgegevens met de
tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mee te delen aan de Dienst
Vreemdelingenzaken voor het uitvoeren van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83
11).

