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Sectoraal comité voor de Federale Overheid
Beraadslaging FO nr. 13/2018 van 8 maart 2018

Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om bepaalde
persoonsgegevens te kunnen raadplegen van de FOD Financiën (FO-MA-2017-398)

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid;
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met

betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ontvangen op 11/12/2017;
Gelet op de aanvullende inlichtingen ontvangen op 5/02/2018;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Beleid en Ondersteuning (rechtsopvolger van de Federale Overheidsdienst Fedict) op 19/02/2018;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 8 maart 2018, na beraadslaging, als volgt:

.
.
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I. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG
1. Op 11 december 2017 diende de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (hierna “de aanvrager”) een
machtigingsaanvraag in bij het Comité om toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens van
de FOD Financiën in aanvulling van de machtigingen die werden verleend in de beraadslagingen
FO nrs. 03-04-05-06/2008 van 3 juli 2008 en nr. 14/2011 van 29 september 2011.
2. In 2008 verleende het Comité in vier beraadslagingen1 een machtiging aan de RVA (hierna “de
aanvrager”) om bepaalde gegevens te consulteren bij de FOD Financiën en dit voor de volgende
doeleinden:
a. bepaling en actualisering van de beperking van het dagbedrag van de
werkloosheidsuitkering ingevolge de cumulatie van werkloosheidsuitkeringen met
inkomsten uit niet in loondienst uitgeoefende toegelaten activiteiten;
b. verificatie van het “bijkomstig karakter” van een activiteit die wordt uitgeoefend door
een werkloze die een werkloosheidsuitkering ontvangt;
c.

verificatie of de werklozen in hun verklaring op eer betreffende hun inkomsten, alle
inkomsten die het recht op werkloosheidsuitkeringen kunnen beïnvloeden volledig en
correct hebben aangegeven;

d. verificatie van de verklaring op eer met betrekking tot de familiale categorie waartoe
de werkloze behoort.
3. Bij beraadslaging nr. 14/2011 van 29 september 2011 werd toegang tot een aantal bijkomende
gegevens gemachtigd met het oog op dezelfde doeleinden.
4. Voorliggende aanvraag strekt tot controle van de gezinstoestand van de werkloze op basis van
informatie over betaling van onderhoudsgeld opgenomen in het aanslagbiljet van de
personenbelasting.
5. De aanvrager haalt aan dat het opvragen van een kopie van het aanslagbiljet bij de sociaal
verzekerde niet strookt met de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van

de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of
taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en
papieren formulieren dat federale instanties gebiedt gegevens die reeds beschikbaar zijn in een
authentieke bron niet opnieuw op te vragen bij burgers.

1

FO nrs. 03-04-05-06/2008 van 3 juli 2008.
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6. Rekening houdend met wat hiervoor werd uiteengezet kan het onderzoek van het Comité zich
ertoe beperken na te gaan of de bovenvermelde toegang en gebruik in het licht van de
nagestreefde

doeleinden

toereikend,

ter

zake

dienend

en

niet

overmatig

zijn

(artikel 4, § 1, 3°, WVP).

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
7. De gevraagde informatie betreft de betaling van twee types van onderhoudsuitkeringen:


Persoonlijke onderhoudsuitkeringen;



Onderhoudsuitkeringen verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden
samen.

8. Het

alleen

wonen

en

effectief

onderhoudsuitkeringen

betalen

geeft

recht

op

werkloosheidsuitkeringen als werknemer met gezinslast die hoger zijn dan een uitkering als
alleenwonende (artikel 110 § 1, 3° van het K.B. van 25 november 19912).
9. De aanvrager moet hierbij het exacte bedrag van de onderhoudsuitkering kennen. De aanvrager
moet immers kunnen verifiëren of de betrokkene de onderhoudsuitkeringen die hij verschuldigd
is op grond van de akte of gerechtelijke beslissing ook volledig betaalde. Het volstaat bijvoorbeeld
niet om ieder jaar een fractie van het verschuldigde bedrag te betalen om voor het volledige jaar
het voordeel van een hogere uitkering te bekomen.
10. Gelet op de verstrekte motivatie, is het Comité van oordeel dat de gegevens die door de FOD
Financiën zullen gecommuniceerd worden, toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn
(cf. artikel 4, § 1, 3°, WVP) in het licht van het doeleinde waarvoor ze zullen worden aangewend.
11. Hierbij merkt het Comité tegelijk op dat het in de vijf hierboven vermelde machtigingen een aantal
modaliteiten en voorwaarden had vastgelegd. Het Comité beslist dat al deze aspecten eveneens
dienen gerespecteerd te worden bij de verwerking van de gegevens die ingevolge de aanpassing
van onderhavige machtiging toegankelijk zullen gemaakt worden voor de RVA.

2

Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
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OM DEZE REDENEN
het Comité
1° machtigt de RVA en de FOD Financiën om de verwerkingen bedoeld in de machtigingsaanvraag,
uit te voeren, voor zover en voor zolang de voorwaarden vastgelegd in de beraadslagingen FO
nrs. 03-04-05-06/2008 van 3 juli 2008 en nr. 14/2011 van 29 september 2011 worden nageleefd
door de aanvrager;
2° beslist dat het zich het recht voorbehoudt om, in voorkomend geval op geregelde tijdstippen, de
effectieve en duurzame toepassing te controleren van technische en organisatorische maatregelen
die conform de stand van de techniek zijn en van aard om de risico's adequaat te dekken. In dit
verband gebiedt het Comité de aanvrager iedere relevante wijziging in de beveiliging van de
gemachtigde verwerkingen aan het Comité mee te delen.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Stefan Verschuere

