
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/206 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/109 VAN 2 DECEMBER 2014 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET 

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER 

ZELFSTANDIGEN (RSVZ) AAN HET BESTUUR "BRUSSEL ECONOMIE EN 

WERKGELEGENHEID" VAN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST 

BRUSSEL IN HET KADER VAN DE TOEKENNING VAN EEN VERGOEDING 

AAN ZELFSTANDIGEN TER COMPENSATIE VAN EEN INKOMENSVERLIES 

 

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 het bestuur "Brussel Economie en Werkgelegenheid" van 14 

november 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 

juni 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Door de staatshervorming heeft het bestuur "Brussel Economie en 

Werkgelegenheid" van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel op grond van 

artikel 17 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde 

Staatshervorming, nu de bevoegdheden die toebehoorden aan het Participatiefonds 

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder de uitkering van een 



 

 

2 

inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van 

hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein
1
. 

 

2. Voor de toekenning van die vergoeding op grond van artikelen 2, 7° en 2bis van de 

voormelde wet van 3 december 2005 moet het bestuur "Brussel Economie en 

Werkgelegenheid" nagaan of de aanvrager het statuut van zelfstandige in 

hoofdberoep of in bijberoep heeft. Het wenst deze informatie te ontvangen van het 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) dat een 

attest zal uitreiken. 

 

3. Bij de aanvraag van het bestuur "Brussel Economie en Werkgelegenheid" zouden 

de volgende persoonsgegevens meegedeeld worden: het rijksregisternummer van 

de aanvrager en de naam en voornaam van de aanvrager. 

 

4. Het bestuur "Brussel Economie en Werkgelegenheid" heeft die gegevens nodig om 

een dossier op te stellen in naam van de aanvrager en hem de vergoeding uit te 

keren.  

 

5. De uitwisseling van gegevens tussen het bestuur "Brussel Economie en 

Werkgelegenheid" en het RSVZ gebeurt niet via een gegevensstroom, maar telkens 

geval per geval via een aanvraag van het bestuur "Brussel Economie en 

Werkgelegenheid". Er wordt immers haast zelden een aanvraag in dat opzicht 

ingediend; de aanvragen worden bovendien geval per geval verwerkt. De gegevens 

zouden enkel worden verwerkt door de Directie Steun aan Ondernemingen voor het 

beheer van de dossiers en door de Directie Economische Inspectie bij een controle. 

 

6. Het RSVZ deelt de persoonsgegevens rechtstreeks mee aan het bestuur "Brussel 

Economie en Werkgelegenheid" van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 

zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de 

sociale zekerheid waarvoor krachtens 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 vereist is. 

 

8. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de uitvoering door 

het bestuur "Brussel Economie en Werkgelegenheid" van de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel van zijn nieuwe bevoegdheid: de uitkering van een 

                                                 
1
  Die vergoeding wordt geregeld in de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een 

inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge 

van werken op het openbaar domein en de koninklijke besluiten die eruit voortvloeien. 
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inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van 

hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. 

 

9. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op 

personen die een vergoedingsaanvraag hebben ingediend. 

 

10. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid moet de mededeling 

van persoonsgegevens gebeuren via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

behalve als de tussenkomst van die laatste geen toegevoegde waarde kan bieden, 

wat hier het geval is. 

 

11. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening worden gehouden 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Om deze redenen, verleent 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid 
 

een machtiging aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

voor de mededeling van de voormelde persoonsgegevens aan het bestuur "Brussel 

Economie en Werkgelegenheid" van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zonder de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid enkel om het 

hogergenoemde doeleinde te verwezenlijken. 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


