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BERAADSLAGING NR. 20/160 VAN 2 JUNI 2020 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT 

VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ) AAN HET 

DEPARTEMENT BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID VAN DE 

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL MET HET OOG OP DE 

TOEKENNING VAN DE “COVID”-PREMIE 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en 

tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 

27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 

97; 

 

Gelet op de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis covid-19; 

 

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 

2020/020 betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit 

ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis Covid-19; 

 

Gelet op de aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. In het kader van de Covid-19-pandemie heeft de Brusselse Regering beslist om de 

Brusselse economie en tewerkstelling te ondersteunen via een reeks noodmaatregelen. Het 

betreft de ondersteuning van de sectoren die het zwaarst worden getroffen op economisch 

vlak. Deze toegangsaanvraag kadert in de toekenning door de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van een compensatiepremie voor een bedrag van 2.000 euro ter ondersteuning 

van de ondernemers en micro-ondernemingen met een operationele zetel in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en met 0 tot 5 voltijdse betrekkingen die een belangrijke terugval 



van hun activiteit kennen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-

19. 

 

2. In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 

2020/020 betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit 

ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis Covid-19 heeft de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering het departement Brussel Economie en Werkgelegenheid belast 

met het beheer van de steunaanvragen (artikel 5), met de controle op de toepassing en de 

naleving van de reglementering (artikel 10) en met het toepassen van administratieve 

boeten (artikel 13 en artikel 14). Het beroep op informatie uit authentieke gegevensbronnen 

wordt gerechtvaardigd door het verwachte aantal aanvragen (ongeveer 50.000 dossiers) en 

door het feit dat de toekenningsbeslissing moet worden meegedeeld aan de rechthebbende 

binnen de drie maanden na de indiening van de aanvraag (artikel 6 van het besluit). 

 

3. Deze aanvraag heeft tot doel om de verwerking van het groot aantal verwachte aanvragen 

te vereenvoudigen door samen te werken met het RSVZ en de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid om de gegevens te achterhalen over de overbruggingsrechten die voor 

de maand maart en/of april 2020 werden toegekend en om de link na te gaan tussen het 

rijksregisternummer van de rechthebbende op het overbruggingsrecht en het 

ondernemingsnummer van de zelfstandige of de onderneming die de premie aanvraagt. De 

kennisgeving dat een zelfstandige (in een onderneming of voor eigen rekening) recht heeft 

op een overbrugging voor de maand maart of april 2020 betekent dat die zelfstandige of 

onderneming een economisch verlies heeft geleden als gevolg van de covid-19-crisis en dat 

hij dus mogelijk een premie kan krijgen.   

 

4. Brussel Economie en Werkgelegenheid wenst op basis van de lijst van de 

identificatienummers van de sociale zekerheid (INSZ’en) van de zelfstandige 

ondernemingen natuurlijke persoon en zelfstandige bedrijfsleiders, die hun activiteit op het 

Brussels grondgebied hebben, bij het RSVZ na te gaan of ze hebben genoten van het 

overbruggingsrecht voor de maanden maart en/of april 2020. Hij denkt dat een belangrijk 

percentage van de 50.000 verwachte aanvragen (minimum) zal worden ingediend door 

ondernemingen waarvan de zaakvoerder/beheerder of de zelfstandige natuurlijke persoon 

zijn woonplaats heeft buiten de 19 Brusselse gemeenten. Aangezien Brussel Economie en 

Werkgelegenheid de koppeling zou maken tussen enerzijds het ondernemingsnummer van 

de ondernemingen die hun activiteit op het Brusselse grondgebied hebben, en anderzijds 

de INSZ’en van de zelfstandige bedrijfsleiders, kan de populatie correct worden 

ondervangen. 

 

5. Op basis van deze gegevens met betrekking tot het overbruggingsrecht zal Brussel 

Economie en Werkgelegenheid de economische impact van de crisis kunnen meten op de 

verschillende economische actoren die een premie aanvragen teneinde in te staan voor het 

beheer en de controle van de premie-aanvragen. Het RSVZ zal aan het departement Brussel 

Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel het 

rijksregisternummer meedelen van de rechthebbenden op het overbruggingsrecht (of 

INSZ). 

 

Op basis van deze gegevens kan de “COVID”-premie worden toegekend. Het departement 

Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel mag 

het rijksregisternummer gebruiken krachtens artikel 8, § 1, 3de lid, van de wet van 8 

augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen (cf. artikel 8, 



§ 1, 2de lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere 

machten nr. 2020/030 betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun 

activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis Covid-19). 

 

6. De gegevens die bij deze mededeling worden overgemaakt, worden gedurende drie jaar 

bewaard vanaf de datum van toekenning van de premie om de mogelijke beroepen te 

behandelen en de noodzakelijke vervolgingen in te stellen bij eventuele onrechtmatige 

aanvragen. In geval van geschil zullen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het 

beslechten van het geschil worden bewaard tijdens de duur van het geschil. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid 

(Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) aan een andere instantie, 

namelijk Brussel Economie en Werkgelegenheid. Krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid vereist de mededeling van de persoonsgegevens door een instelling van sociale 

zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

Informatieveiligheidscomité.  

 

8. Volgens de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel 

van de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot 

wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de 

minimale gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk 

maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden 

noodzakelijk is (beginsel van opslagbeperking) en moeten ze door middel van passende 

technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat 

een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij onder meer beschermd zijn tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of 

beschadiging (beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid).  

 

Doelbinding 

 

9. De gegevensmededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering in de mogelijkheid stellen een compensatiepremie van 2.000 

euro toe te kennen aan de ondernemingen en micro-ondernemingen met een operationele 

zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met 0 tot 5 voltijdse betrekkingen die een 

belangrijke terugval van hun activiteit kennen als gevolg van de maatregelen tegen de 

verspreiding van Covid-19. 

 

Minimale gegevensverwerking 

 

10. Gelet op de principes inzake minimale gegevensverwerking en evenredigheid van de 

gegevens, acht het Informatieveiligheidscomité het overmatig dat Brussel Economie en 



Werkgelegenheid de lijsten meegedeeld krijgt van alle Belgische zelfstandigen die toegang 

hebben gekregen tot het overbruggingsrecht. Enkel de toegang tot de gegevens van 

zelfstandigen die verbonden zijn aan ondernemingen met een activiteit op het Brussels 

grondgebied is proportioneel. Daarbij zou Brussel Economie en Werkgelegenheid zelf 

instaan om enkel die INSZ’en aan de Kruispuntbank over te maken van zelfstandige 

ondernemingen natuurlijke persoon, of zelfstandige bedrijfsleiders die verbonden zijn aan 

ondernemingen die hun activiteit op het Brusselse grondgebied uitoefenen. Deze 

beraadslaging heeft enkel betrekking op de mededeling van de lijst van deze zelfstandigen 

die toegang hebben gekregen tot het overbruggingsrecht tijdens de maanden maart en april 

2020.  

 

11. In het beperkte kader van de gegevens met betrekking tot zelfstandigen verbonden aan 

ondernemingen met een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de 

gevraagde gegevens evenredig omdat het op basis ervan enkel mogelijk is om informatie 

te achterhalen over de overbruggingsrechten die in maart en/of april 2020 aan de beoogde 

zelfstandigen zijn toegekend en om op die manier de link na te gaan tussen het 

rijksregisternummer van de rechthebbende op het overbruggingsrecht en het 

ondernemingsnummer van de zelfstandige of onderneming die de premie aanvraagt. De 

kennisgeving dat een zelfstandige (in een onderneming of voor eigen rekening) recht heeft 

op een overbrugging tijdens de periode maart en/of april 2020 betekent dat die zelfstandige 

of onderneming een economisch verlies heeft geleden als gevolg van de covid-19-crisis en 

dat hij dus mogelijk een premie kan krijgen. Deze informatie is dus noodzakelijk voor het 

Brussels bestuur om de Brusselse zelfstandigen te kunnen helpen die economisch zijn 

getroffen tijdens de Covid-19-crisis. 

 

Opslagbeperking 

 

12. Het uitgangspunt van de duur is een lijst met de aan het RSVZ gevraagde informatie waarbij 

de lijst indien nodig bijgewerkt kan worden op basis van de toekenning van het 

overbruggingsrecht. De informatie kan gedurende 3 jaar worden gebruikt vanaf de datum 

van toekenning van de premie om de mogelijke beroepen te behandelen en de 

noodzakelijke vervolgingen in te stellen bij eventuele onrechtmatige aanvragen. In geval 

van geschil zullen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beslechten van het geschil 

worden bewaard tijdens de duur van het geschil. De gegevens zullen daarna worden 

vernietigd. 

 

Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

13. Krachtens artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschiedt de beschreven mededeling van 

persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

14. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten voormelde organisaties rekening 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 



30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens. 

 

15. Ze moeten tevens rekening houden met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk 

van de sociale zekerheid die werden vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

16. Bij de verwerking van voormelde persoonsgegevens moeten in voorkomend geval de 

bepalingen worden nageleefd van de beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité nr. 

18/184 van 4 december 2018 betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de 

actoren van het netwerk van de sociale zekerheid en de instanties van de Gemeenschappen 

en de Gewesten via hun dienstenintegratoren. 

 

 

Om deze redenen besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen 

voor zelfstandigen (RSVZ) aan het departement Brussel Economie en Werkgelegendheid van 

de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toekenning van de “Covid”-premie 

toegestaan is mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de 

gegevensbescherming (in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale 

gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de 

kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38, 1000 

Brussel. 


