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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 
 

 

 

SCSZG/15/061 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/021 VAN 7 APRIL 2015, GEWIJZIGD OP 5 MEI 

2015, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT 

DE DIMONA-GEGEVENSBANK AAN DE DIENST VAN HET KADASTER VAN 

DE NON-PROFITTEWERKSTELLING VAN DE BANQUE CARREFOUR 

D'ÉCHANGE DE DONNÉES (BCED) EN AAN DE GEWESTELIJKE 

BESTUREN BELAST MET DE TOEKENNING VAN ERKENNINGEN EN 

TOELAGEN IN DE NON-PROFITSECTOR, MET HET OOG OP HET 

VERVULLEN VAN HUN OPDRACHT   
 

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 Service du Cadastre du Non-Marchand van 28 januari 2015 

en die van de gewestelijke besturen van 9 april 2015; 

 

Gelet op de verslagen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 februari 

2015 en van 10 april 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Met toepassing van het decreet van 27 maart 2014 tot instelling van een bank van 

gegevens uit authentieke bronnen betreffende de non-profit tewerkstelling in 

Wallonië en het besluit van de Waalse regering van 19 juni 2014, werd de dienst 

van het Kadaster van de non-profittewerkstelling ("Cadastre du non-marchand") 

opgericht binnen de Banque Carrefour d'échange de données (BCED) met als 

opdracht het verlenen van steun bij het beheer van de erkenningen en toelagen 

betreffende de tewerkstelling in de non-profitsector, het verlenen van steun bij de 
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sturing en de evaluatie van de verschillende maatregelen inzake de tewerkstelling in 

de non-profitsector, het beschikken over gegevens met het oog op de productie van 

statistische analyses betreffende de tewerkstelling in de non-profitsector en het 

enige ingangs- en/of uitgangspunt zijn voor elke toegang tot de authentieke bronnen 

die de perimeter van het Kadaster van de non-profittewerkstelling in Wallonië 

binnenkomen. 

 

2. In het kader hiervan werd een toepassing ontwikkeld waarmee ondernemingen uit 

de non-profitsector, die een subsidie- of erkenningsaanvraag wensen in te dienen, 

een elektronisch formulier kunnen invullen waarin ze de hen betreffende informatie 

verschaffen aan de dienst van het Kadaster van de non-profittewerkstelling van de 

BCED. Dit formulier wordt vervolgens via de dienst van het Kadaster van de non-

profittewerkstelling voorgelegd aan de bevoegde administratie die de aanvraag 

verwerkt en een beslissing erover neemt. Het antwoord wordt vervolgens via de 

dienst van het Kadaster van de non-profittewerkstelling meegedeeld aan de 

aanvrager. 

 

3. Om de elektronische aanvraagformulieren te kunnen voorinvullen of de informatie 

die een onderneming erin opgenomen heeft te kunnen controleren wenst de dienst 

van het Kadaster van de non-profittewerkstelling, naast de toegang tot het 

Rijksregister en de Kruispuntbankregisters waartoe hij reeds gemachtigd is, ook 

toegang te krijgen tot de lijst van personeelsleden van de aanvragende instelling die 

beschikbaar is in de Dimona-gegevensbank op basis van het ondernemingsnummer.  

 

4. De besturen die bevoegd zijn voor de toekenning van erkenningen en toelagen in de 

non-profitsector en die over de aanvragen zouden moeten beslissen, zijn de 

volgende: 

 

- het operationeel directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek van de 

Waalse Overheidsdienst en de FOREM voor de toekenning van erkenningen 

en toelagen aan de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling en in het 

kader van de tegemoetkomingen voor de bevordering van de tewerkstelling
1
; 

- het operationeel directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek van de 

Waalse Overheidsdienst voor de toekenning van erkenningen en toelagen aan 

de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het 

arbeidsproces en aan de bedrijven voor vorming door werk, aan de plaatselijke 

ontwikkelingsagentschappen alsook in het kader van het sectoroverschrijdend 

beleid en van het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en 

communicatietechnologieën
2
; 

                                                 
1
  Zie in dat verband het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de 

gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling en het decreet van 25 april 2002 betreffende de 

tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door 

de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-

commerciële sector, het onderwijs en de profitsector. 
2
  Zie in dat verband het decreet van 1 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de 

instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en van de 

bedrijven voor vorming door arbeid, het decreet van 25 maart 2004 betreffende de erkenning van en 
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- het Waals Woningfonds voor de toekenning van erkenningen en toelagen aan 

de agentschappen voor sociale huisvesting, de verenigingen voor de 

bevordering van de huisvesting en aan de buurtregies
3
; 

- het Waals Agentschap voor de Personen met een Handicap in zijn 

bevoegdheidsdomeinen met betrekking tot het onthaal en de huisvesting, de 

bijstand om activiteiten van het dagelijks leven te verrichten, de bedrijven 

voor aangepast werk en de centra voor beroepsopleiding
4
; 

- het Operationeel Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en 

Gezondheid van de Waalse Overheidsdienst voor de hem toevertrouwde 

bevoegdheden inzake integratie van vreemdelingen op regionaal en lokaal 

niveau, schuldbemiddeling, sociale inschakelingsdiensten en sociale 

contactpunten, opvangtehuizen en gemeenschapshuizen, centra voor 

maatschappelijk werk, hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen, 

dagopvangcentra voor bejaarde personen, centra voor gezinsplanning, voor 

bestrijding van mishandeling, centra inzake geestelijke gezondheidszorg, 

teleonthaalcentra, centra voor de coördinatie van thuiszorg en 

thuisdienstverlening, diensten gespecialiseerd in verslavingen, geïntegreerde 

gezondheidsverenigingen en sociale akkoorden in de non-profit 
5
. 

 

5. De volgende gegevens zouden meer bepaald worden uitgewisseld: op basis van het 

ondernemingsnummer en met betrekking tot het jaar voorafgaand aan de aanvraag 

(jaar N-1) wordt de lijst van personeelsleden opgezocht in de de Dimona-

gegevensbank. De lijst van personeelsleden, geïdentificeerd op basis van hun 

rijksregisternummer, zou vervolgens meegedeeld worden met voor elk 

personeelslid de naam en voornaam, het geslacht, de geboortedatum en de 

gemeente van domicilie. 

 

6. De toegang tot deze gegevens zou toelaten de administratieve lasten voor de 

aanvragende ondernemingen te beperken aangezien het online formulier 

vooringevuld kan worden. De persoon die het elektronisch formulier indient moet 

dan enkel nog de informatie op het formulier controleren. Op die manier kan de 

kwaliteit van de gegevens die de administratie ontvangt ook worden verbeterd en 

                                                                                                                                                 
de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen, het 

samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse 

Gemeenschapscommissie met betrekking tot het ontwikkelen van in overleg bepaalde beleidskeuzes 

inzake volwassenenalfabetisering en het decreet van 3 februari 2005 betreffende het 

sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën. 
3
  Zie in dat verband het Besluit van de Waalse regering van 12 december 2013 betreffende de sociale 

huisvestingsinstellingen en het ministerieel besluit van 16 mei 2013 tot goedkeuring van het 

reglement van de tegemoetkoming die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de 

Wallonie" (Woningsfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië) toegekend moet worden aan 

de agentschappen voor sociale huisvesting en aan de verenigingen voor de bevordering van de 

huisvesting met het oog op de uitvoering van renovatie- en herstructureringswerken in onroerende 

goederen die ze beheren of verhuren. 
4
  Alle deze bevoegdheden zijn opgenomen in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid 

van 29 september 2011. 
5
  Deze bevoegdheden zijn opgenomen in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van 

29 september 2011. 
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kan de dienst van het Kadaster van de non-profittewerkstelling zijn opdrachten 

inzake statistieken, sturing en inventarisatie vervullen. 

 

7. Deze informatie is ook noodzakelijk voor de bevoegde administraties om de 

erkennings- of subsidie-aanvraag te kunnen behandelen en een beslissing te nemen 

over de aanvraag. De subsidies worden immers berekend op basis van de functie 

die door een persoon uitgeoefend wordt en/of op basis van zijn anciënniteit. De 

bevoegde administraties dienen ook na te gaan of er geen sprake is van dubbele 

subsidiëring voor eenzelfde werknemer, hetgeen de noodzaak van de toegang tot 

individuele gegevens rechtvaardigt. 

 

8. De gegevens zouden gedurende tien jaar worden bewaard, overeenkomstig artikel 

19 van het decreet van 27 maart 2014 tot instelling van een bank van gegevens uit 

authentieke bronnen betreffende de non-profit tewerkstelling in Wallonië. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de 

sociale zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, § 1, tweede lid, 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. 

 

10. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de realisatie van de 

opdrachten van de dienst van het Kadaster van de non-profittewerkstelling, meer 

bepaald steun verlenen bij het beheer van de erkenningen en toelagen betreffende 

de tewerkstelling in de non-profitsector, steun verlenen bij de sturing en de 

evaluatie van de verschillende maatregelen inzake de tewerkstelling in de non-

profitsector, beschikken over gegevens met het oog op de productie van statistische 

analyses betreffende de tewerkstelling in de non-profitsector en het enige ingangs- 

en/of uitgangspunt zijn voor elke toegang tot de authentieke bronnen die de 

perimeter van het Kadaster van de non-profittewerkstelling in Wallonië 

binnenkomen. 

 

11. Deze gegevens zijn eveneens noodzakelijk voor de voormelde regionale besturen 

voor het vervullen van hun respectievelijke opdrachten, in het bijzonder om de door 

de non-profitsector ingediende erkennings- en toelagenaanvragen te onderzoeken 

en hierover te beslissen. 

 

12. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. De ondernemingen die een subsidie-aanvraag 

indienen mogen enkel de gegevens met betrekking tot hun eigen werknemers 

raadplegen teneinde na te gaan of ze correct zijn. De gegevens zijn noodzakelijk 

voor de dienst van het Kadaster van de non-profittewerkstelling om zijn opdrachten 



 

5 

 

te kunnen vervullen en voor de bevoegde administraties om te beslissen over de 

subsidie-aanvragen. 

  

13. 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 via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschieden. 

 

14. 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 de dienst van het Kadaster van de non-profittewerkstelling van de 

Banque Carrefour des échanges de données (BCED) en aan voormelde regionale besturen 

voor de toegang tot de Dimona-gegevensbank met het oog op de vervulling van hun 

opdrachten in de non-profitsector. 
 

 

 

 

 

 

 

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). 


