Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/08/164
BERAADSLAGING NR. 08/053 VAN 7 OKTOBER 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING
VAN
PERSOONSGEGEVENS
AAN
HET
VLAAMS
SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE MET HET OOG
OP HET TOEKENNEN VAN AANMOEDIGINGSPREMIES
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1, tweede lid;
Gelet op de aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie van
23 juli 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 september
2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie werd als intern
verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht bij een besluit van de
Vlaamse Regering van 21 oktober 2005. Het heeft als missie het duurzaam ondersteunen,
versterken en stimuleren van de werkgelegenheid in de reguliere sector, in de nonprofitsector en in de sociale economie in Vlaanderen en het voert, onder meer door middel
van subsidiemaatregelen, de programma’s van de Vlaamse overheid inzake bevordering van
de werkgelegenheid uit. Aldus staat het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie onder meer in voor het uitvoeren van de Vlaamse maatregelen tot het bevorderen
van de creatie van werkgelegenheid, het uitvoeren van maatregelen tot het reguleren van de
arbeidsmarkt en het uitvoeren van maatregelen tot het faciliteren en reguleren van de

(her)intrede op de arbeidsmarkt of de uittrede uit de arbeidsmarkt en van de mobiliteit op de
arbeidsmarkt.
1.2. Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie is verantwoordelijk voor
het toekennen van aanmoedigingspremies. Personen die hetzij volledig hetzij gedeeltelijk
hun arbeidsovereenkomst onderbreken, krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de onderbreking. Deze
onderbrekingsuitkering kan echter al meerdere jaren worden aangevuld met een
aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Het Vlaamse Gewest kent meerdere
stelsels voor het toekennen van aanmoedigingspremies (afhankelijk van de sector), elk met
hun eigen specifieke voorwaarden, premiebedragen en termijnen.
1.3. Voor de private sector kan worden verwezen naar het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de
privé-sector. Er gelden op Vlaams niveau drie soorten aanmoedigingspremies in de private
sector, meer bepaald de aanmoedigingspremie “opleidingskrediet” (als supplement bij de
onderbrekingsuitkering in geval van tijdskrediet opgenomen voor het volgen van een
opleiding), de aanmoedigingspremie “zorgkrediet” (als supplement bij de
onderbrekingsuitkering in geval van tijdskrediet opgenomen voor het verlenen van zorg aan
bepaalde categorieën personen) en de aanmoedigingspremie “ondernemingen in
moeilijkheden of in herstructurering” (bij tewerkstelling in een onderneming in
moeilijkheden of in herstructurering, in geval van arbeidsduurvermindering in het kader van
een herstructureringsplan).
Voor de sociale profitsector gelden het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot
instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector en het
besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2001 houdende toekenning van een
aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in het kader van de landingsbanen voor
de personeelsleden van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand. De
Vlaamse overheid kent in de sociale profitsector vijf soorten aanmoedigingspremies toe: de
aanmoedigingspremie “opleidingskrediet”, de aanmoedigingspremie “zorgkrediet”, de
aanmoedigingspremie “ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering”, de
aanmoedigingspremie “loopbaankrediet” en de aanmoedigingspremie “landingsbaan”.
Voor de Vlaamse openbare sector, ten slotte, dient rekening te worden gehouden met het
besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 houdende instelling van een
aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de
Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen
tot herverdeling van de arbeid.
1.4. Aldus kunnen de personen uit zowel de private sector, de sociale profitsector als de
openbare sector, die tewerkgesteld zijn in het Vlaams Gewest of in een Vlaamse instelling
in Brussel (wat betreft het personeel binnen de sociale profitsector en de openbare sector),
in aanmerking komen voor een aanmoedigingspremie. Telkens dient het Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie te onderzoeken of de betrokkene
daadwerkelijk voldoet aan de gestelde voorwaarden, voornamelijk of hij zich wel degelijk
in loopbaanonderbreking of tijdskrediet bevindt.

Met het oog op de administratieve verwerking van aanvragen tot het bekomen van een
aanmoedigingspremie wenst het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie te kunnen beschikken over bepaalde persoonsgegevens die beschikbaar zijn
binnen het netwerk van de sociale zekerheid, meer bepaald persoonsgegevens inzake
loopbaanonderbreking en tijdskrediet.
1.5. Aanvragen kunnen worden ingediend aan de hand van een webtoepassing met identificatie
dan wel aan de hand van een papieren formulier.
Indien de betrokkene zijn aanvraag tot het verkrijgen van een aanmoedigingspremie indient
via de daartoe voorziene webtoepassing met identificatie zou het Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie gebruik maken van volgende
persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid: de begindatum van het recht op
een uitkering wegens loopbaanonderbreking of tijdskrediet, de einddatum van de
loopbaanonderbreking of het tijdskrediet, de code van de bijkomende activiteit (als
zelfstandige of als werknemer), de code vermindering van de loopbaanonderbreking of het
tijdskrediet, de aard van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet, het betrokken paritair
comité, het betrokken inschrijvingsnummer, het aantal uren van de maatman en het aantal
uren van de werknemer en de datum waarop de tewerkstelling begint. Indien de betrokkene
zich inlogt met zijn elektronische identiteitskaart zou hij deze persoonsgegevens ook op zijn
eigen computerscherm te zien krijgen (hetzelfde geldt voor enkele persoonsgegevens uit het
Rijksregister van de natuurlijke personen: het rijksregisternummer, de voornaam, de
familienaam, het geslacht, de geboortedatum en de hoofdverblijfplaats). Indien de
betrokkene zich daarentegen inlogt met zijn federaal token zou hij de persoonsgegevens zelf
niet te zien krijgen (hetzelfde geldt voor de voormelde persoonsgegevens uit het
Rijksregister van de natuurlijke personen). Vóór het inloggen zou de gebruiker er overigens
uitdrukkelijk van worden verwittigd dat de webtoepassing gebruik maakt van
persoonsgegevens uit externe persoonsgegevensbanken, waarna hij de webtoepassing
vooralsnog zou kunnen verlaten (systeem van opting-out). Door deze werkwijze wordt
voorkomen dat de betrokkene of zijn werkgever zelf nog persoonsgegevens dienen te
bezorgen en wordt een administratieve vereenvoudiging verwezenlijkt.
Indien de betrokkene zijn aanvraag indient via het daartoe voorziene papieren
aanvraagformulier, zou het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
hem en diens werkgever in de toekomst ook willen vrijstellen van de verplichting tot het
meedelen van de nodige persoonsgegevens en dat door gebruik te maken van de
hogervermelde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid.
1.6. Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie onderzoekt vervolgens of
de aanvrager aan de gestelde voorwaarden voor de toekenning van één van de
hogervermelde aanmoedigingspremies voldoet. Het zou daartoe een beroep doen op de
hierna volgende persoonsgegevens, die ter beschikking zouden worden gesteld met
tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het MAGDA-platform van
de Vlaamse overheid.

Persoonsgegevens aangaande de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet: het
identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokken werknemer, de begindatum
van het recht op een uitkering wegens loopbaanonderbreking of tijdskrediet, de einddatum
van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet, de code van de bijkomende activiteit (als
zelfstandige of als werknemer), de code vermindering van de loopbaanonderbreking of het
tijdskrediet en de aard van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet. Deze
persoonsgegevens blijken noodzakelijk voor het bepalen van het recht op een
aanmoedigingspremie. Deze wordt immers slechts toegekend als een aanvulling op de
onderbrekingsuitkering die wordt toegekend door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Voorts is de aard van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet medebepalend voor het
bedrag van de aanmoedigingspremie.
Persoonsgegevens
aangaande
de
werkgever
en
de
tewerkstelling:
het
ondernemingsnummer van de werkgever, het identificatienummer van de lokale eenheid,
het betrokken inschrijvingsnummer, het betrokken paritair comité, het aantal uren van de
maatman, het aantal uren van de werknemer, de datum waarop de tewerkstelling begint en
de datum waarop de tewerkstelling eindigt. De identiteit van de werkgever en het paritair
comité zijn bepalend voor de betrokken sector, die op zijn beurt bepalend is voor de
toepasselijke aanmoedigingspremie. Het aantal uren van de maatman en het aantal uren van
de werknemer (de effectieve tewerkstelling) zijn dan weer bepalend voor de hoogte van de
toe te kennen aanmoedigingspremie. Om de voorwaarde met betrekking tot het gedurende
een bepaalde periode ononderbroken tewerkgesteld zijn geweest in eenzelfde
arbeidsregeling te kunnen controleren, dient het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en
Sociale Economie ten slotte weet te hebben van de periode van de tewerkstelling
(begindatum en einddatum).
1.7. Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie zou ten slotte voor de
verwerking van aanvragen tot het bekomen van aanmoedigingspremies gebruik maken van
persoonsgegevens beschikbaar in het Rijksregister van de natuurlijke personen, meer
bepaald het rijksregisternummer, de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht,
de hoofdverblijfplaats, de samenstelling van het gezin en de respectieve wijzigingen van
deze persoonsgegevens. Het werd daartoe door het sectoraal comité voor het Rijksregister
gemachtigd bij beraadslaging nr. 27/2008 van 4 juli 2008.
De hogervermelde persoonsgegevens zouden evenwel eveneens beschikbaar dienen te zijn
aangaande de personen opgenomen in de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4 van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid. Deze behelzen een persoonsgegevensbank die subsidiair en
complementair is ten opzichte van het Rijksregister van de natuurlijke personen en bevatten
basisidentificatiegegevens aangaande personen die niet zijn opgenomen in het Rijksregister
van de natuurlijke personen of van wie de persoonsgegevens in het Rijksregister van de
natuurlijke personen niet meer worden geactualiseerd (met inbegrip van de historieken).
Een toegang tot de naam, de voornamen, het geslacht en de hoofdverblijfplaats stelt het
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie in staat om de juistheid van de
verstrekte persoonsgegevens te controleren en om vervolgens op een correcte wijze contact
op te nemen met de betrokkene.

De geboortedatum is noodzakelijk vermits het verkrijgen van een aanmoedigingspremie
gekoppeld is aan het vervullen van een aantal voorwaarden, waaronder
leeftijdsvoorwaarden.
De gezinssamenstelling biedt de mogelijkheid om na te gaan of de betrokkene een
alleenstaande met kinderen ten laste is, in welk geval een bijkomende premie bovenop de
premie voor opleidingskrediet of zorgkrediet wordt toegekend.
Deze persoonsgegevens zouden, zoals hoger opgemerkt, ook op het computerscherm van de
aanvrager worden vertoond, voor zover hij zich op de webtoepassing in kwestie inlogt met
zijn elektronische identiteitskaart.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door instellingen van sociale zekerheid,
meer bepaald de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, die ingevolge 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.
2.2. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het toekennen van
aanmoedigingspremies, door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie, ten behoeve van personen die hetzij volledig hetzij gedeeltelijk hun
arbeidsovereenkomst hebben onderbroken.
De betrokken persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet
overmatig.
Enerzijds hebben de persoonsgegevens enkel betrekking op personen die een aanvraag tot
toekenning van een aanmoedigingspremie hebben ingediend (of op hun gezinsleden).
Anderzijds zijn de persoonsgegevens aangaande de loopbaanonderbreking of het
tijdskrediet en de persoonsgegevens aangaande de werkgever en de tewerkstelling
noodzakelijk voor het bepalen van het recht op de aanmoedigingspremie, het bepalen van
de toepasselijke premie en het bepalen van het bedrag van de premie.
2.3. Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie werd door het sectoraal
comité voor het Rijksregister bij beraadslaging nr. 27/2008 van 4 juli 2008 gemachtigd om,
met het oog op het verlenen van aanmoedigingspremies, toegang te hebben tot volgende
persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen: het
rijksregisternummer, de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht, de
hoofdverblijfplaats, de samenstelling van het gezin en de respectieve wijzigingen van de
persoonsgegevens in kwestie.

Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie heeft echter ook nood aan
de persoonsgegevens aangaande personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister van
de natuurlijke personen of van wie niet alle nodige identificatiegegevens systematisch
worden bijgewerkt in het Rijksregister van de natuurlijke personen. Het is bijgevolg
wenselijk om het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie toegang te
verlenen tot de hogervermelde persoonsgegevens opgenomen in de Kruispuntbankregisters.
Het gebruik van het door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid toegekende
identificatienummer is, ingevolge artikel 8, § 2, van de hogervermelde wet van 15 januari
1990, vrij.
2.4. De mededeling zou verlopen langs het MAGDA-platform (“Maximale Gegevensdeling
tussen Administraties/Agentschappen/Afdelingen”), een Vlaamse gemeenschappelijk
gebruikte infrastructuur inzake informatie- en communicatietechnologie voor de opslag en
de uitwisseling van persoonsgegevens ten behoeve van de Vlaamse departementen en
instellingen.

C.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

3.1. Zowel bij de Coördinatiecel Vlaams e-government als bij de eindbestemmeling van de
persoonsgegevens, het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, werd
een informatieveiligheidsconsulent aangeduid.
Deze informatieveiligheidsconsulenten staan, met het oog op de veiligheid van de
persoonsgegevens die door hun opdrachtgever worden verwerkt en met het oog op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze
persoonsgegevens betrekking hebben, in voor het verstrekken van deskundige adviezen aan
de persoon belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van opdrachten die door
deze worden toevertrouwd. Zij hebben een adviserende, stimulerende, documenterende en
controlerende opdracht inzake informatieveiligheid.
Zij vervullen 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.
Ze staan in voor het uitvoeren van het informatieveiligheidsbeleid van hun respectieve
opdrachtgever. Daartoe kunnen zij in voorkomend geval een beroep doen op het document
“referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoongegevens” van
de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
3.2. De Coördinatiecel Vlaams e-government en het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en
Sociale Economie dienen tevens rekening te houden met de minimale veiligheidsnormen
zoals bepaald 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.

3.3. Bij de mededeling van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van het
Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, dat is ofwel het identificatienummer van het
Rijksregister van de natuurlijke personen, ofwel het identificatienummer toegekend door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie werd bij beraadslaging nr.
27/2008 van 4 juli 2008 door het sectoraal comité voor het Rijksregister gemachtigd om het
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken voor de
hogervermelde doeleinden.
De Coördinatiecel Vlaams e-government van zijn kant werd bij beraadslaging nr. 36/2006
van 20 december 2006 door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer loco het sectoraal comité voor het Rijksregister gemachtigd om het
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken met het
oog op het doorgeven van rijksregisterpersoonsgegevens aan Vlaamse doeltoepassingen.
Het gebruik van het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is,
overeenkomstig artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vrij.
3.4. De Coördinatiecel Vlaams e-government, die ten behoeve van de diensten van de Vlaamse
Overheid gemeenschappelijke toepassingen ontwikkelt, staat weliswaar in voor het
meedelen van de persoonsgegevens aan de bevoegde dienst van het Vlaamse Gewest maar
mag de persoonsgegevens voor het overige niet zelf aanwenden.
3.5. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Coördinatiecel Vlaams e-government
houden loggings bij met betrekking tot de mededelingen aan het Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, waarin onder andere wordt
opgenomen wanneer en over wie persoonsgegevens worden meegedeeld voor hogervermeld
doeleinde. Noch de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid noch de Coördinatiecel
Vlaams e-government kunnen echter zelf te weten komen aan welke concrete medewerker
van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie persoonsgegevens
worden meegedeeld.
Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie dient uitgebreidere
loggings bij te houden, met per mededeling een aanduiding van wie wanneer over wie
welke persoonsgegevens heeft verkregen voor welke doeleinden.
Deze loggings dienen gedurende minstens tien jaren te worden beheerd met het oog op het
behandelen van eventuele klachten of het achterhalen van eventuele onregelmatigheden met
betrekking tot 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 zij daarom verzoeken.

Om deze redenen, machtigt
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de
volgende persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan het Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, met het oog op het toekennen van
aanmoedigingspremies:
-

-

-

persoonsgegevens aangaande de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet: het
identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokken werknemer, de
begindatum van het recht op een uitkering wegens loopbaanonderbreking of tijdskrediet,
de einddatum van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet, de code van de
bijkomende activiteit (als zelfstandige of als werknemer), de code vermindering van de
loopbaanonderbreking of het tijdskrediet en de aard van de loopbaanonderbreking of het
tijdskrediet;
persoonsgegevens aangaande de werkgever en de tewerkstelling: het
ondernemingsnummer van de werkgever, het identificatienummer van de lokale eenheid,
het betrokken inschrijvingsnummer, het betrokken paritair comité, het aantal uren van de
maatman, het aantal uren van de werknemer, de datum waarop de tewerkstelling begint en
de datum waarop de tewerkstelling eindigt;
persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters: het Identificatienummer van de Sociale
Zekerheid, de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht, de
hoofdverblijfplaats en de respectieve wijzigingen van deze persoonsgegevens.

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2741 83 11)

