
 

 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/13/158 

 

 

BERAADSLAGING NR. 13/074 VAN 2 JULI 2013 MET BETREKKING TOT DE 

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE BELGISCHE EN FRANSE 

INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID BEVOEGD VOOR HET BEPALEN 

VAN HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, GELIJKGESTELDE 

UITKERINGEN EN UITKERINGEN INGEVOLGE LOOPBAANONDERBREKING OF 

TIJDSKREDIET 

 

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 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 10 juni 2013; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 juni 2013; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De instellingen van sociale zekerheid die in België en Frankrijk bevoegd zijn inzake 

werkloosheidsuitkeringen – te weten de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de Direction 

départementale du Travail et de la Main-d’oeuvre, het Agence nationale pour l’Emploi en 

de Groupement des Assédic – willen overgaan tot het onderling uitwisselen van bepaalde 

persoonsgegevens met het oog op de efficiënte verwezenlijking van hun opdrachten. De 

uitwisseling van persoonsgegevens zou op een elektronische wijze plaatsvinden, met de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

2. Enerzijds zou de uitwisseling betrekking hebben op identificatiepersoonsgegevens, in het 

bijzonder de voornamen, de familienaam, het Frans identificatienummer, het Belgisch 
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identificatienummer, het geslacht, de geboortedatum, de overlijdensdatum, de nationaliteit, 

het adres, de gezinssamenstelling, de duur van de verblijfsvergunning en de duur van de 

arbeidsvergunning. Zowel de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening als de bevoegde Franse 

instanties moeten kunnen nagaan of er wel degelijk is voldaan aan de voorwaarden voor het 

toekennen van uitkeringen aan gerechtigden die in het andere land wonen. Dit houdt in dat 

zij moeten weten of deze personen nog in leven zijn of van woonplaats zijn veranderd. De 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft nood aan een correcte identificatie van de 

personen die ten laste van België recht hebben op een werkloosheidsuitkering en in 

Frankrijk wonen en/of ten laste van Frankrijk recht hebben op een werkloosheidsuitkering 

of recht hebben op beroepsinkomsten als werknemer of als zelfstandige. De bevoegde 

Franse instanties hebben nood aan een correcte identificatie van de personen die ten laste 

van Frankrijk recht hebben op een werkloosheidsuitkering en in België wonen en/of ten 

laste van België recht hebben op een werkloosheidsuitkering of recht hebben op 

beroepsinkomsten als werknemer of als zelfstandige. De partijen zouden daartoe aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een (regelmatig geactualiseerde) lijst van 

betrokkenen bezorgen, waarna de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de gewenste 

persoonsgegevens zou meedelen. 

 

3. Anderzijds zou de uitwisseling betrekking hebben op persoonsgegevens inzake het recht op 

werkloosheidsuitkeringen (met inbegrip van de gelijkgestelde uitkeringen en de uitkeringen 

omwille van loopbaanonderbreking of tijdskrediet), het recht op beroepsinkomsten of het 

recht op vervangingsinkomsten. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de bevoegde 

Franse instanties hebben nood aan het bedrag, de aard en de toekenningsperiode van de 

vervangingsinkomsten alsook aan de periode van de uitoefening van een beroepsactiviteit 

(als werknemer of als zelfstandige). 

 

4. De uitwisseling van persoonsgegevens betreft zowel de “wederzijdse gerechtigden” (de 

gerechtigden op een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en een uitkering 

van de bevoegde Franse instanties, ongeacht hun hoofdverblijfplaats) als de “niet-

wederzijdse gerechtigden” (de gerechtigden op hetzij een uitkering van de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening hetzij een uitkering van de bevoegde Franse instanties, van wie de 

hoofdverblijfplaats respectievelijk in Frankrijk of in België gevestigd is). 

 

5. Voor elk persoonsgegeven zou de (permanente) toegang (voor een onbepaalde duur) 

betrekking hebben op zowel de actuele toestand als de historische toestand. De rechten van 

de betrokkenen moeten immers steeds op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde 

periode kunnen worden gecontroleerd. 

 

6. Te slotte zouden de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de bevoegde Franse instanties 

de persoonsgegevens bijhouden zolang dat noodzakelijk is voor het verwezenlijken van hun 

opdrachten. 
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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. Overeenkomstig de verordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004 betreffende de 

coördinatie van de socialezekerheidsstelsels werken de lidstaten van de Europese Unie 

onderling samen en wisselen zij inlichtingen over hun uitvoeringsmaatregelen en hun 

relevante regelgeving uit om de correcte uitvoering van de verordening te verzekeren. Met 

specifieke maatregelen ter bestrijding van sociale fraude en een nauwer en doeltreffender 

overleg moet voorts worden gewaarborgd dat uitkeringen niet ten onrechte of op 

frauduleuze wijze worden verkregen. Indien een lidstaat op grond van de verordening 

persoonsgegevens meedeelt, is zijn eigen regelgeving met betrekking tot de bescherming 

van persoonsgegevens van toepassing. 

 

9. Bij beraadslaging nr. 00/78 van 3 oktober 2000 machtigde het Toezichtscomité (de 

rechtsvoorganger van het sectoraal comité) de instellingen van sociale zekerheid op een 

algemene wijze om onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens over in het buitenland 

wonende Belgen of in België wonende buitenlanders op een papieren drager en op niet-

structurele wijze mee te delen aan buitenlandse instellingen van sociale zekerheid. 

 

10. De uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en 

de bevoegde Franse instanties beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het 

uitvoeren van hun controleopdrachten inzake toekennen en uitbetalen van uitkeringen. De 

persoonsgegevens in kwestie zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. 

 

11. De Belgische en Franse instellingen van sociale zekerheid bevoegd voor de 

werkloosheidsuitkeringen moeten op de hoogte zijn van de situatie van de personen die te 

hunnen laste uitkeringen ontvangen (ook als die in een ander land wonen) en moeten 

kunnen nagaan of wel degelijk is voldaan aan de geldende voorwaarden. Zij hebben 

behoefte aan het correcte adres van de personen aan wie ze rechten op uitkeringen 

toekennen vermits zij hen te allen tijde moeten kunnen contacteren en controleren en 

moeten kunnen nagaan of ze al dan niet verboden arbeidsprestaties verrichten of op een 

ongeoorloofde wijze uitkeringen cumuleren. Daarenboven moeten zij in kennis gesteld 

worden van het eventuele overlijden van de betrokkenen, met het oog op het afhandelen 

van hun dossier. Zij moeten, meer algemeen, in staat worden gesteld om te beslissen over 

de toekenning van de rechten waarvoor zij bevoegd zijn en om toe te zien op de 

rechtmatigheid van de toegekende uitkeringen. 

 

12. Bij diverse beraadslagingen werden Belgische instellingen van sociale zekerheid reeds door 

het sectoraal comité gemachtigd om persoonsgegevens uit te wisselen met voor dezelfde 

materie bevoegde buitenlandse instellingen van sociale zekerheid (zie bijvoorbeeld 

beraadslaging nr. 11/58 van 6 september 2011, beraadslaging nr. 11/94 van 6 december 

2011 en beraadslaging nr. 13/45 van 7 mei 2013). 
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13. Onverminderd de toepassing van de Franse regelgeving inzake de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer vergt de mededeling van de hogervermelde persoonsgegevens 

door de bevoegde Franse instanties aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening geen 

voorafgaande machtiging vanwege de afdeling sociale zekerheid. 

 

14. Wat betreft de mededeling van de identificatiepersoonsgegevens kan worden vastgesteld 

dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bij het koninklijk besluit van 26 september 

1988 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, in 

hoofde van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van 

Tewerkstelling en Arbeid ressorteren werd gemachtigd om toegang te krijgen tot de 

hogervermelde persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen voor het 

vervullen van zijn taken inzake sociale zekerheid. De persoonsgegevens mogen in beginsel 

niet worden medegedeeld aan derden maar (onder meer) de buitenlandse instellingen van 

sociale zekerheid worden niet als derden beschouwd binnen de perken van de toepassing 

van de internationale overeenkomsten inzake sociale zekerheid. Vermits het echter ook kan 

gaan om gerechtigden die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke 

personen of van wie niet alle nodige persoonsgegevens systematisch worden bijgewerkt in 

het Rijksregister van de natuurlijke personen, moeten de bevoegde Franse instanties ook 

persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters kunnen verwerken. 

 

15. De mededeling gebeurt met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, zoals voorzien in artikel 14 van de hogervermelde wet van 15 januari 1990. De 

personen over wie persoonsgegevens worden meegedeeld, moeten vooraf met een 

geëigende hoedanigheidscode worden geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium bedoeld 

in artikel 6 van de wet van 15 januari 1990. 

 

16. De verdere verwerking van de persoonsgegevens door de bevoegde Franse instanties is 

onderworpen aan de Franse regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer en aan de richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

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

die gegevens. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (België) en de Direction départementale du Travail et de 

la Main-d’oeuvre, het Agence nationale pour l’Emploi en de Groupement des Assédic (Frankrijk) 

om onderling de hogervermelde persoonsgegevens uit te wisselen, met tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met het oog op het efficiënt uitvoeren van hun 

opdrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


