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

SCSZ/07/170

BERAADSLAGING NR. 07/065 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING
TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET
RIJKSINSTITUUT
VOOR
SOCIALE
VERZEKERINGEN
VOOR
ZELFSTANDIGEN AAN DE “DIVISION DES AIDES À L’AGRICULTURE” VAN
HET DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW VAN HET MINISTERIE VAN
HET WAALS GEWEST MET HET OOG OP DE IDENTIFICATIE VAN DE
MEEWERKENDE ECHTGENOTEN IN DE LANDBOUW EN DE TOEKENNING
VAN DIVERSE VORMEN VAN FINANCIËLE STEUN EN HET BEHEER VAN DE
ZOOGKOEIENQUOTA’S EN DE MELKQUOTA’S
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 Ministerie van het Waals Gewest van 28 september 2007 ;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van 23
oktober 2007 ;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. De aanvraag heeft de mededeling tot doel van persoonsgegevens met betrekking tot de
landbouwproducenten en hun meewerkende echtgenoten door het Rijksinstituut voor
Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen (RSVZ) aan de "Division des Aides à
l’Agriculture” (DAA) van het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van
het Waals Gewest, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en EASIWAL, de coördinatie-instantie van het Waals Gewest, met het oog op de identificatie
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van de meewerkende echtgenoten in de landbouw en de toekenning van diverse
vormen van financiële steun en het beheer van de zoogkoeienquota’s en de
melkquota’s.
1.2. Krachtens Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende
de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en Verordening (EG) nr.
885/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de erkenning van de
betaalorganen en andere instanties en de goedkeuring van de rekeningen inzake het
ELGF en het ELFPO, is elke Lidstaat ertoe gehouden zijn betaalorgaan (betaalorganen)
te erkennen die gerechtigd is (zijn) om ELGF- en ELFPO-gelden te betalen in naam
van de Europese Commissie.
Om het volledige statuut van erkende instelling te krijgen moet elke betaalorgaan
voldoen aan de criteria met betrekking tot zijn sleutelfuncties, namelijk de machtiging
van de betalingen, de uitvoering van de betalingen en het bijhouden van de boeken. De
erkenningsvoorwaarden staan vermeld in bijlage I van verordening (EG) nr. 885/2006.
Het betaalorgaan moet eveneens alle wetgevende, reglementaire en administratieve
bepalingen alsook elke andere maatregel treffen voor een doeltreffende bescherming
van de financiële belangen van de Gemeenschap en in het bijzonder om
onregelmatigheden te voorkomen en te vervolgen.
De DAA werd als Waals betaalorgaan erkend door het besluit van de Waalse Regering
van 3 juni 2004 houdende definitieve erkenning van het Waals betaalorgaan voor de
uitgaven die medegefinancierd worden door het Europees oriëntatiefonds en
landbouwgarantie, afdeling garantie.
Op basis van de Europese en regionale reglementeringen is de DAA aldus belast met
de toekenning van de steunen die ressorteren onder het stelsel van de eenmalige
betaling (1ste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – GLB) en onder het
Waals plan voor plattelandsontwikkeling (PDR), 2e pijler van het GLB, evenals met het
beheer van de reglementering inzake productiebeheersing.
1.3. De door de DAA gevraagde mededeling van persoonsgegevens beoogt twee
doeleinden.
1.3.1. Op dit ogenblik wordt elke landbouwproducent die bij de DAA aan de hand van zijn
producentnummer (intern nummer) is gekend, gedefinieerd als diegene die de
landbouwuitbating beheert. De productierechten (rechten op de eenmalige betaling)
alsook de quota’s (melk en zoogkoeienpremie) worden hem bijgevolg toegekend.
Doorgaans is slechts een van de twee echtgenoten bij de administratie gekend als
landbouwproducent, wat voor problemen kan zorgen ingeval van scheiding of
overlijden van de echtgenoot. De niet-geïdentificeerde echtgenoot die tevens meewerkt
in het bedrijf kan in die omstandigheden geen aanspraak maken op de productierechten.

3
De goedkeuring van het decreet van 15 februari 2007 betreffende de identificatie van
de meewerkende echtgenoten in de landbouwsector heeft tot doel gehad om een
oplossing te vinden voor dit probleem en de rechten van de echtgenoten bij het beheer
van een landbouwbedrijf zo goed mogelijk te vrijwaren. Dit past eveneens in het kader
van de administratieve vereenvoudiging.
In uitvoering van dit recente decreet zal de DAA immers contact opnemen met de
zelfstandig meewerkende echtgenoten van de bij haar gekende landbouwproducenten.
Beide echtgenoten krijgen dan de mogelijkheid om in akkoord met hun echtgenoot te
opteren voor het mede-eigenaarschap van de productierechten.
Om dit op het terrein te realiseren moet de DAA beschikken over een lijst van
zelfstandig meewerkende echtgenoten in de landbouwsector. Daartoe zal de DAA een
beroep doen op het Rijksregister om de echtgenoten van de bij haar geïdentificeerde
landbouwproducenten op te zoeken en zal, wat de geïdentificeerde echtgenoten betreft,
zich bij het RSVZ informeren over het feit of de betrokken echtgenoten al dan niet het
statuut van meewerkende echtgenoot hebben.
1.3.2. Met het oog op de toekenning van verschillende vormen van financiële steun (in
uitvoering van het besluit van de Waalse regering van 17 juli 1997 betreffende steun
aan de landbouw en gewijzigd bij het besluit van de Waalse regering van 26 oktober
2000) en het beheer van de zoogkoeienquota’s (in uitvoering van het ministerieel
besluit van 3 juni 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het
besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 betreffende de zoogkoeienpremie en
het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien) en van de melkquota’s (in uitvoering van
het besluit van de Waalse regering van 9 september 2004 betreffende de toepassing van
de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten), is het voor de DAA belangrijk
om het sociaal statuut van de landbouwproducent te kennen.
Om aldus toegang te krijgen tot het fonds van de zoogkoeienquota’s moet men aldus
het statuut van landbouwer in hoofdberoep hebben en voor een bepaalde periode
aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds; dit geldt ook voor de overname van
een quota bij de overname van een bedrijf. Het is tevens noodzakelijk om landbouwer
in hoofdberoep te zijn en aangesloten te zijn bij een sociaal verzekeringsfonds om de
melkquota van een niet-bloed- of aanverwante in de eerste graad te kunnen overnemen
en om toegang te hebben tot het fonds van de melkquota's.
De controle van het statuut van de personen gebeurt bij de ontvangst van het dossier,
wat ingeval van niet-naleving van de voorwaarden, onvermijdelijk aanleiding geeft tot
vertragingen bij de verwerking en administratieve rompslomp voor de betrokken
producenten.
Een rechtstreekse toegang tot deze gegevens die bij het RSVZ beschikbaar zijn, zou
bijgevolg zowel een doeltreffende werking van de DAA als een vermindering van de
administratieve lasten voor de betrokken producenten ten goede komen. Deze laatsten
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zouden niet langer de attesten moeten aanschaffen die op dit ogenblik noodzakelijk zijn
voor hun dossier.
1.4. Voormelde mededeling zou op de volgende manier gebeuren.
1.4.1. Wat de identificatie van de in de landbouw meewerkende echtgenoten betreft, zou de
DAA willen overgaan tot een eenmalige extractie van de meewerkende echtgenoten
van de personen die in haar gegevensbanken zijn opgenomen.
Hiertoe zal ze met een unieke initiële bewerking het rijksregisternummer van de
echtgenoten van de landbouwproducenten die ze heeft geïdentificeerd (op basis van de
samenstelling van het gezin die ze van het Rijksregister heeft ontvangen en dat ze op
voorhand heeft ondervraagd) overmaken aan het RSVZ en ze zal hem vragen om haar
via de KSZ en EASI-Wal te willen meedelen of de eventuele echtgenoten het statuut
van meewerkende echtgenoot hebben.
1.4.2. Wat de toekenning van diverse vormen van financiële steun en het beheer van de
zoogkoeienquota’s en van de melkquota's betreft, zal de DAA het rijksregisternummer
van alle personen die ze heeft geïdentificeerd (landbouwproducenten en meewerkende
echtgenoten) aan het RSVZ overmaken of de hen betreffende gegevens waarover ze
beschikt wanneer ze niet in het bezit is van hun rijksregisternummer aan de KSZ
meedelen en zal hen vragen om haar, via de KSZ en EASI-WAL, de volgende
gegevens voor iedere persoon mee te delen :
− het INSZ en de volgende identificatiegegevens van de KSZ-registers:
- de naam en de eerste voornaam,
- de hoofdverblijfplaats,
- de geboortedatum.
− het statuut (zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep en meewerkende
echtgenoot) ;
− de aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds (SVF) ;
− de loopbaansegmenten, met andere woorden de onafgebroken periodes van
aansluiting bij een SVF onder een bepaalde bijdragecategorie van zelfstandige.
De DAA is van plan om een systeem te implementeren waarbij de KSZ (bijna)
dagelijks, op gegroepeerde wijze, wordt ondervraagd in het kader van de aanmaak van
dossiers van nieuwe landbouwers.
Voor alle INSZ waarvoor het statuut werd aangevraagd, wenst de DAA op de hoogte te
worden gehouden van de statuutwijzigingen die bij de KSZ worden geregistreerd alsook
van de datums waarop deze wijzigingen hebben plaatsgevonden.
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B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door instellingen van 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 het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid vereist is.
2.2. De persoonsgegevens die het RSVZ aan de DAA, via de KSZ en EASI-WAL, zal
meedelen zijn de volgende :
- met een unieke initiële bewerking : het statuut van meewerkende echtgenoot van de
eventuele echtgenoten van de door de DAA geïdentificeerde landbouwproducenten ;
- op regelmatige wijze, wat de landbouwproducenten en de meewerkende echtgenoten
betreft :
− het INSZ en de volgende identificatiegegevens van enkel de KSZregisters:
- de naam en de eerste voornaam,
- de hoofdverblijfplaats,
- de geboortedatum.
− het statuut (zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep en
meewerkende echtgenoot) van alle door de DAA geïdentificeerde
personen ;
− hun aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds (SVF) ;
− de segmenten van hun loopbaan.
2.3. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de uitvoering door de DAA van
de bepalingen van het decreet van 15 februari 2007 betreffende de identificatie van de
meewerkende echtgenoten in de landbouwsector, van het besluit van de Waalse
regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw en gewijzigd bij het
besluit van de Waalse regering van 26 oktober 2000, van het ministerieel besluit van 3
juni 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het besluit van de
Waalse Regering van 3 juni 2004 betreffende de zoogkoeienpremie en het
extensiveringsbedrag voor zoogkoeien en van het besluit van de Waalse regering van 9
september 2004 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en
zuivelproducten, met het oog op de identificatie van de meewerkende echtgenoten in de
landbouw, om hun rechten bij het beheer van een landbouwbedrijf zo goed mogelijk te
vrijwaren en met het oog op de toekenning van diverse vormen van financiële steun en
het beheer van de zoogkoeienquota’s en van de melkquota’s.
2.4. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van die doeleinden, relevant en niet
overmatig.
De uitwisseling van voormelde gegevens is immers noodzakelijk voor de DAA om
haar in staat te stellen de betrokken personen te identificeren en haar opdracht van
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toekenning van diverse vormen van financiële steun en van beheer van de zoogkoeienen melkquota’s te realiseren.
2.4.1. Wat de identificatie van de meewerkende echtgenoten in de landbouw betreft, is het
statuutgegeven noodzakelijk omdat de DAA hierdoor in de mogelijkheid wordt gesteld
om te achterhalen of de echtgenote al dan niet meewerkt in het landbouwbedrijf en,
indien de echtgenote meewerkt, of er contact moet worden opgenomen met deze in de
gegevensbank niet-geïdentificeerde meewerkende echtgenoot, teneinde hem in te
lichten over het belang om opgenomen te worden in de benaming van de producent om
zijn rechten bij het beheer van een landbouwbedrijf zo goed mogelijk te vrijwaren en
hem te verzoeken de verandering door te voeren.
2.4.2. Wat de toekenning van diverse vormen van financiële steun en het beheer van de
zoogkoeienquota’s en de melkquota’s betreft, is het belangrijk om de betrokken
landbouwers correct te identificeren en te lokaliseren.
Wat het INSZ betreft, is het essentieel dat de landbouwers zo precies mogelijk worden
geïdentificeerd. Het INSZ dat een uniek nummer is, is het beste middel daartoe. De
identificatiegegevens van de KSZ « naam en voornaam » en « hoodfverblijfplaats »
zijn eveneens noodzakelijk om de landbouwers efficiënt te contacteren en te
lokaliseren.
De geboortedatum ten slotte is noodzakelijk in de mate dat hij een rol speelt bij de
toekenning van bepaalde premies of de toegang tot het fonds van de melkquota’s.
Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid stelt in dat
opzicht vast dat de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
loco het sectoraal comité van het Rijksregister bij beraadslaging nr. 05/2007 van 28
februari 2007 voor onbepaalde duur de machtiging heeft verleend aan de DAA om
permanent toegang te hebben tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid,
1° (de naam en de voornamen), 2° (de geboortedatum maar niet de geboorteplaats), 5°
(de hoofdverblijfplaats), 6° (de datum van overlijden maar niet de plaats van
overlijden), 8° (de burgerlijke staat) en 9° (de gezinssamenstelling) van de wet van 8
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals
tot de opeenvolgende wijzigingen, en om het identificatienummer van het Rijksregister
te gebruiken.
Bovendien is de kennis van het statuut van alle landbouwproducenten, die door de
DAA worden beheerd, van de aansluiting bij een SVF en van de segmenten van hun
loopbaan essentieel in het kader van de investeringssteun en het beheer van de
zoogkoeienquota’s en van de melkquota’s.
Om toegang te krijgen tot het fonds van de zoogkoeienquota’s, om de quota van een
producent te kunnen overnemen bij de overname van een bedrijf, om de melkquota van
een niet-bloed- of aanverwante in de eerste graad te kunnen overnemen en om toegang
te hebben tot het fonds van de melkquota's, moet men beschikken over het statuut van
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landbouwer in hoofdberoep die voor een bepaalde periode bij een sociaal
verzekeringsfonds is aangesloten.
De mededeling van deze gegevens beoogt bovendien een doelstelling van
administratieve vereenvoudiging in de mate dat een rechtstreekse toegang tot deze
gegevens die bij het RSZV beschikbaar zijn, zowel de efficiënte werking van de DAA
als een vermindering van de administratieve lasten in hoofde van de betrokken
producenten ten goede zou komen; deze laatsten zouden niet langer de nodige attesten
voor hun dossier moeten aanschaffen.
2.5. De DAA zal de dossiers integreren in het verwijzingsrepertorium van de KSZ, d.w.z.
dat ze haar de lijst van de landbouwproducenten en van hun meewerkende echtgenoten
die in haar gegevensbank zijn geïdentificeerd zal meedelen.
Deze integratie is nodig om haar de toegang te verlenen tot de gegevens bedoeld in
punt 2.2. en om de mutaties met betrekking tot die gegevens te ontvangen, met
inachtname van het principe van proportionaliteit. De automatische mededeling van de
gegevens of van de mutaties heeft enkel betrekking op de personen voor wie een
integratie werd verricht en zal geschieden zonder foutrisico's met betrekking tot die
personen.
Voormelde integratie houdt niet in dat de Kruispuntbank op de hoogte wordt gebracht
van gevoelige gegevens, aangezien de KSZ enkel informatiegegevens met betrekking
tot de hoedanigheid van landbouwproducent en van meewerkende echtgenoot van een
landbouwproducent van een persoon ontvangt.
2.6. De mededeling vindt plaats met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid en EASI-WAL.
EASI-WAL is het coördinatie-orgaan van het Waalse Gewest, opgericht bij het besluit
van de Waalse Regering van 15 april 2005, dat onder meer tot opdracht heeft om acties
inzake administratieve vereenvoudiging en e-regering uit te voeren.
De tussenkomst van EASI-WAL biedt de waarborg dat de persoonsgegevens enkel
zullen worden meegedeeld aan de “Division d’Aides à l’Agriculture” van het
Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest.
EASI-WAL biedt de waarborg van een verhoogde bescherming van het privéleven
binnen alle instanties van het Waals Gewest op basis van het geheel aan
veiligheidsmaatregelen die hij hen oplegt, onder meer het gebruik van een beveiligde
VPN-aansluiting (zie 3.5.).
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C.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

3.1. Zowel bij EASI-WAL als bij de eindbestemmeling van de persoonsgegevens, het
Ministerie van het Waalse Gewest, werd een informatieveiligheidsconsulent aangeduid.
De informatieveiligheidsconsulenten in kwestie 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.
Deze veiligheidsconsulenten 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. EASI-WAL en het Ministerie van het Waalse Gewest dienen tevens rekening te houden
met de minimale veiligheidsnormen zoals bepaald door het Algemeen
Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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, ofwel het identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid.
De DAA werd bij beraadslaging nr. 05/2007 van 28 februari 2007 van de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer loco het Sectoraal Comité van
het Rijksregister gemachtigd om toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens van
het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken,
onder meer met het oog op de identificatie van de meewerkende echtgenoten in de
landbouw en het toekennen van diverse vormen van financiële steun en het beheer van
de zoogkoeienquota’s en van de melkquota’s.
EASI-WAL van zijn kant blijkt vooralsnog niet te beschikken over een machtiging
vanwege het sectoraal comité van het Rijksregister om het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken. Het wordt verzocht daartoe het nodige te doen.
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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 mededeling van persoonsgegevens door het RSZV betreft enkel de
landbouwproducenten en hun meewerkende echtgenoten die in zijn gegevensbank zijn
geïdentificeerd.
EASI-WAL dient er over te waken dat enkel persoonsgegevens aangaande de op de
lijst voorkomende personen worden overgemaakt aan de DAA. Mededelingen van
persoonsgegevens die betrekking zouden hebben op andere personen dienen in
voorkomend geval door EASI-WAL te worden tegengehouden.
De DAA van haar kant dient te verzekeren dat zij op de aan de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid over te maken lijst enkel de personen zal vermelden die in haar
gegevensbank voorkomen.
3.5. De persoonsgegevens worden meegedeeld via een door EASI-WAL ter beschikking
gestelde beveiligde VPN-verbinding. Dit “virtual private network” wordt beveiligd aan
de hand van onder meer firewalls en oplossingen inzake anti-virus en anti-spyware.
De toegang tot de betrokken toepassing is enkel mogelijk voor personen die daartoe
over een user-id en een paswoord beschikken. Toegangen worden enkel verleend aan
de personeelsleden van de betrokken dienst van het Ministerie van het Waalse Gewest
die de persoonsgegevens nodig hebben met het oog op het uitvoeren van hun taken.
EASI-WAL, dat ten behoeve van de diensten van het Waalse Gewest
gemeenschappelijke toepassingen ontwikkelt, staat weliswaar in voor het meedelen van
de persoonsgegevens aan de bevoegde dienst van het Ministerie van het Waalse
Gewest maar mag de persoonsgegevens voor het overige niet zelf aanwenden.
3.6. De KSZ en EASI-WAL houden loggings bij met betrekking tot de mededelingen aan
de DAA, waarin onder andere wordt opgenomen wie de persoonsgegevens voor
hogervermeld doeleinde heeft meegedeeld en wanneer.
Noch de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid noch EASI-WAL kunnen echter zelf
te weten komen aan welke concrete medewerker van het Ministerie van het Waalse
Gewest persoonsgegevens worden meegedeeld. Deze taak komt het Ministerie van het
Waalse Gewest zelf toe.
De DAA 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
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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, verleent
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
de machtiging aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen voor
de mededeling van voormelde persoonsgegevens en aan de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid voor de mededeling van voormelde persoonsgegevens die in de
Kruispuntbankregisters zijn opgenomen, alsook van de opeenvolgende wijzigingen, onder de
voormelde voorwaarden, aan de “Division des Aides à l’Agriculture” van het Directoraatgeneraal van de Landbouw van het Ministerie van het Waals Gewest, via de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid en EASI-WAL, met als enige doelen de identificatie van de
meewerkende echtgenoten in de landbouw om hun rechten bij het beheer van een
landbouwbedrijf zo goed mogelijk te vrijwaren en het toekennen van diverse vormen van
financiële steun en het beheer van de zoogkoeienquota’s en van de melkquota’s.

Yves ROGER
Voorzitter
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