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

 

 

 

SCSZG/16/071 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/035 VAN 5 APRIL 2016 OVER DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET KINDERBIJSLAGFONDS PARTENA 

VZW AAN PARTENA VZW VOOR HET BEHEER VAN HET LIDMAATSCHAP 

VAN DE PARTENA CLUB 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Kinderbijslagfonds Partena vzw en Partena vzw van 10 

maart 2016; 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 14 maart 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Leden van de Partena Club genieten voordelen voor het gehele gezin bij diverse 

bekende partners. Het lidmaatschap van de Partena Club, die wordt beheerd door 

Partena vzw, kan gratis worden aangevraagd door de leden van het 

Kinderbijslagfonds Partena vzw (dat wil zeggen de personen die kinderbijslag 

ontvangen of het recht op kinderbijslag openen). Die aangeboden voordelen zijn 

persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap bij de Partena Club 

wordt bewezen aan de hand van een lidmaatschapskaart, die één jaar geldig is. 

 

2. Uitsluitend voor het efficiënt beheer van het lidmaatschap van de Partena Club zou 

het Kinderbijslagfonds Partena vzw per betrokkene enkele persoonsgegevens op 

elektronische wijze overmaken aan Partena vzw: de naam, de voornaam, de 
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geboortedatum, het adres, de taal, het nummer van het kinderbijslagdossier en 

eventueel de aanduiding van de betaling van de geboortepremie. 

 

3. Bij de (vrijwillige) inschrijving (de voorafgaande registratie via een elektronisch 

formulier) bij de Partena Club zou de betrokkene in kennis worden gesteld van de 

verwerking van diens persoonsgegevens en zou hij de mogelijkheid krijgen om zijn 

uitdrukkelijke toestemming te verlenen. De mededeling van persoonsgegevens zou 

slechts mogelijk zijn voor zover die uitdrukkelijke toestemming ook daadwerkelijk 

is verleend. Er zouden in geen geval persoonsgegevens door het Kinderbijslagfonds 

Partena vzw aan Partena vzw worden overgemaakt vóór de inschrijving van de 

betrokkene. Door middel van de voormelde persoonsgegevens zou de beheerder 

van de Partena Club in staat zijn om de lidmaatschapskaarten per post te versturen 

naar de juiste adressen en om de leden op een correcte manier te informeren over 

het aanbod. 

 

4. De persoonsgegevens zouden rechtstreeks door het Kinderbijslagfonds Partena vzw 

aan Partena vzw worden meegedeeld, zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. De Partenagroep bestaat uit diverse afzonderlijke entiteiten, waaronder het sociaal 

secretariaat, de socialeverzekeringskas voor zelfstandigen, het ziekenfonds en het 

kinderbijslagfonds. De hogervermelde mededeling van persoonsgegevens door het 

Kinderbijslagfonds Partena vzw aan Partena vzw is aldus een mededeling van 

persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid aan een derde, die 

volgens 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 de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 

6. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het efficiënt beheer 

van het lidmaatschap van de Partena Club door Partena vzw, ten behoeve van de 

cliënten van het kinderbijslagfonds van de Partenagroep die zich vrijwillig hebben 

aangesloten en hun uitdrukkelijke toestemming hebben verleend voor de 

verwerking van hun persoonsgegevens. De verwerking heeft voorts een allocatief 

karakter: de persoonsgegevens worden enkel meegedeeld om aan de betrokkenen 

bepaalde voordelen te kunnen aanbieden. Tevens kan worden verwezen naar het 

principe van only once: persoonsgegevens die reeds beschikbaar zijn voor een 

bepaald doeleinde worden best ook hergebruikt voor andere (ermee verenigbare) 

doeleinden indien dat tot een administratieve vereenvoudiging voor de betrokkenen 

kan leiden. 

 

7. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en 

niet overmatig. Ze blijven hoofdzakelijk beperkt tot de identiteit en het adres van de 
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cliënten van het Kinderbijslagfonds Partena vzw die zich vrijwillig bij de Partena 

Club hebben aangesloten en hebben toegestemd met de verwerking van hun 

persoonsgegevens. 

 

8. Overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gebeurt 

de mededeling van persoonsgegevens zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid vermits deze geen toegevoegde waarde kan bieden. 

 

9. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de betrokken instanties – het 

Kinderbijslagfonds Partena vzw en Partena vzw – 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. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid 
 

het Kinderbijslagfonds Partena vzw om de hogervermelde persoonsgegevens onder de 

hogervermelde voorwaarden mee te delen aan Partena vzw, uitsluitend voor het efficiënt 

beheer van het lidmaatschap van de Partena Club en voor zover de betrokkenen vooraf in 

kennis worden gesteld van de verwerking van hun persoonsgegevens en daartoe hun 

uitdrukkelijke toestemming verlenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


