
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/15/003 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/001 VAN 13 JANUARI 2015 OVER DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS AAN HET VLAAMS DEPARTEMENT WERK EN 

SOCIALE ECONOMIE VOOR HET VERRICHTEN VAN ZIJN OPDRACHTEN 

INZAKE HET BETAALD EDUCATIEF VERLOF EN DE DIENSTENCHEQUES 
 

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 Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse 

Overheid van 15 december 2014; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 december 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Ingevolge het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 en het besluit van de 

Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse 

administratie behoort het tewerkstellingsbeleid tot de bevoegdheid van het Vlaams 

beleidsdomein Werk en Sociale Economie. De bijzondere wet van 6 januari 2014 met 

betrekking tot de zesde staatshervorming heeft de bevoegdheden dienaangaande 

gevoelig uitgebreid. Aldus is het Departement Werk en Sociale Economie van de 

Vlaamse Overheid sinds 1 januari 2015 bijkomend bevoegd (onder meer) voor het 

betaald educatief verlof als element van beroepsomscholing en beroepsbijscholing en 

voor de bevordering van de buurtdiensten en de buurtbanen door middel van het 

systeem van de dienstencheques. 

 



 

 

2 

2. Voor een correcte administratieve uitvoering en opvolging van de hogervermelde 

materies waren de voorheen bevoegde federale instanties reeds gemachtigd om 

bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid te verwerken. 

Deze machtigingen zijn vervat in de volgende beraadslagingen van het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid (of van diens voorganger, het 

Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). 

 

 betaald educatief verlof 

 

3. Bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 en beraadslaging nr. 03/45 van 6 

mei 2003 werd de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg gemachtigd om persoonsgegevens uit de driemaandelijkse werkgeversaangifte, 

beschikbaar bij de Rijksdienst voor Sociale zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, te bekomen voor het 

uitvoeren van zijn opdrachten inzake het betaald educatief verlof (de regeling waarbij 

werknemers recht hebben op bezoldigde afwezigheden in het kader van hun 

voortdurende vorming) en in het bijzonder voor de gedeeltelijke terugbetaling van 

werkgevers op basis van persoonsgegevens over lonen en arbeidstijden. Voorts werd de 

Directie Betaald Educatief Verlof van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg bij beraadslaging nr. 03/71 van 17 juni 2003 gemachtigd om 

voor hetzelfde doeleinde bepaalde persoonsgegevensbanken te raadplegen 

(werkgeversrepertorium, DIMONA en DMFA), meer bepaald voor het vaststellen en 

het controleren van de relatie tussen werkgevers en werknemers en voor het vlot 

behandelen van aanvragen van werkgevers tot terugbetaling van lonen en sociale 

bijdragen in geval van betaald educatief verlof. 

 

dienstencheques 

 

4. Bij beraadslaging nr. 08/57 van 7 oktober 2008 werden de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 

Overheidsdiensten en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening door het sectoraal 

comité gemachtigd om aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg bepaalde persoonsgegevens ter beschikking te stellen met het oog op 

het toezicht op het systeem van de dienstencheques. In het systeem van de 

dienstencheques is een aanzienlijke overheidstussenkomst voorzien per gepresteerd 

uur. Om eventuele misbruiken uit te sluiten, werd de toezichthoudende federale 

overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in staat gesteld om per 

betrokken onderneming enige persoonsgegevens op te vragen. Ook de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening werd inmiddels gemachtigd, bij beraadslaging nr. 13/22 van 5 

maart 2013, om voor het controleren van de sociale schulden van de betrokken 

ondernemingen gebruik te maken van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale 

zekerheid. Bij beraadslaging nr. 10/32 van 4 mei 2010 werd de laatstgenoemde 

openbare instelling van sociale zekerheid overigens gemachtigd om zelf bepaalde 

persoonsgegevens over ondernemingen mee te delen aan de federale overheidsdienst 

Financiën in het kader van de strijd tegen fraude. 
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5. Het Departement Werk en Sociale Economie wil als rechtsopvolger van de voormelde 

federale instanties, althans wat betreft het betaald educatief verlof en de 

dienstencheques, van dezelfde persoonsgegevens gebruik kunnen maken. 

 

6. Voorts wil het Departement Werk en Sociale Economie voor dezelfde doeleinden 

toegang tot de Kruispuntbankregisters, naar analogie met de toegang tot het 

Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die ingevolge 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 vergt. 

 

8. Bij de overdracht van bevoegdheden rijst de vraag hoe de instanties van de deelstaten 

hun nieuwe (voorheen federale) opdrachten op een optimale wijze kunnen vervullen. 

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is van oordeel dat 

deze instanties, net als hun respectieve federale voorgangers, een beroep moeten 

kunnen doen op persoonsgegevens die al bij de administratie beschikbaar zijn. Het 

sectoraal comité vindt het echter niet aangewezen dat de persoonsgegevens die nu bij 

de federale overheid beschikbaar zijn en nodig zijn voor het behandelen van dossiers 

door de deelstaten door deze laatsten zelf (bijkomend) structureel zouden worden 

opgeslagen indien de federale overheid ze zelf ook nog nodig heeft voor het 

verwezenlijken van haar eigen opdrachten. 

 

9. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de uitvoering van de 

(nieuwe) opdrachten van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse 

Overheid inzake het betaald educatief verlof en de dienstencheques. De 

persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Voor 

zover het Departement Werk en Sociale Economie reeds gemachtigd is om het 

Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen voor het realiseren van zijn 

taken met betrekking tot het betaald educatief verlof en de dienstencheques mag het 

ook de Kruispuntbankregisters raadplegen, mits eerbiediging van de bepalingen van 

beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 van het sectoraal comité. 

 

10. Het Departement Werk en Sociale Economie moet bij de verwerking van de 

persoonsgegevens rekening houden 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, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Om deze redenen, beslist 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

dat het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid zich bij het 

uitvoeren van zijn opdrachten inzake het betaald educatief verlof en de dienstencheques kan 

beroepen op de machtigingen vervat in de hogervermelde beraadslagingen (initieel verleend 

ten gunste van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en 

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) en toegang heeft tot de Kruispuntbankregisters 

(mits naleving van beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-

2-741 83 11). 


