Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

SCSZG/18/153

BERAADSLAGING NR. 18/085 VAN 3 JULI 2018 OVER DE MEDEDELING VAN
PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE
VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN AAN DE STAD GENT IN HET
KADER VAN HET STARTERSCONTRACT
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 wet van 3 december 2017 tot
Gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder artikel 114;

oprichting

van

de

Gelet op de aanvraag van de stad Gent;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

Sinds 2008 heeft de stad Gent een uitvoerig ondersteuningsbeleid voor startende
ondernemers ontwikkeld. Naast de terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor de
Kruispuntbank Ondernemingen en de organisatie van talrijke events voorziet de stad
Gent ook een starterscontract ter waarde van vijfduizend euro voor startende
ondernemers die zich goed laten begeleiden tijdens de opstart van hun zaak.

2.

Eén van de voorwaarden om voor dit starterscontract in aanmerking te komen, is
sinds minder dan twee jaar ingeschreven zijn als zelfstandige in hoofdberoep (de
“starters”) of na een tussenperiode van minstens één jaar opnieuw ingeschreven zijn
als zelfstandige in hoofdberoep (de “herstarters”). De stad Gent kan deze voorwaarde
enkel controleren door een loopbaanattest op te vragen bij het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

3.

De ondernemer vraagt het starterscontract aan door middel van een specifiek
aanvraagformulier en geeft door het ondertekenen ervan de machtiging aan de stad
Gent om het loopbaanattest bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen op te vragen. Door die werkwijze kan de administratieve last voor de
ondernemers aanzienlijk worden verminderd.
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4.

De aanvrager van het starterscontract bezorgt de volgende persoonsgegevens aan de
stad Gent, die ze vervolgens zelf aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen
der Zelfstandigen bezorgt: de naam, het identificatienummer van de sociale
zekerheid, het ondernemingsnummer, het adres en de identiteit van het huidig
socialeverzekeringsfonds. Als antwoord worden de volgende persoonsgegevens van
de betrokken starter/herstarter ter beschikking gesteld: alle hoedanigheden die hij
sinds de aanvang van zijn zelfstandig statuut heeft gehad, de begindatum en
einddatum van deze hoedanigheden en (eventueel) de betrokken
socialeverzekeringsfondsen tijdens die periodes. De stad Gent zou de
persoonsgegevens enkel aanwenden en bewaren voor deze toepassing.

5.

De persoonsgegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen zouden door de stad Gent worden aangewend om de naleving van de
geldende voorwaarden van het reglement inzake het starterscontract te verifiëren: de
aanvrager moet zelfstandige in hoofdberoep zijn (daartoe heeft de stad Gent de
hoedanigheid van de betrokkene nodig) en hij mag als starter niet meer dan twee jaar
zelfstandig in hoofdberoep zijn (daarom is de begindatum van de hoedanigheid
nodig) of als herstarter niet minder dan één jaar zelfstandig in hoofdberoep zijn
geweest (daarom is de einddatum van de hoedanigheid nodig).

6.

Het reglement inzake de starterscontracten heeft geen einddatum en dus vraagt de
stad Gent om een machtiging voor een onbepaalde duur, tot de eventuele stopzetting
van het project. De persoonsgegevens zouden worden verwerkt door een viertal
medewerkers van de bevoegde dienst. Er zou sprake zijn van ongeveer honderd
aanvragen per jaar. De uitwisseling van de persoonsgegevens zou geschieden met de
tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vlaamse
Dienstenintegrator.

B.

BEHANDELING

7.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door een instelling van sociale
zekerheid, die volgens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een
voorafgaande machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van
de gezondheid vergt.

8.

De mededeling van persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd doeleinde,
namelijk de ondersteuning van startende/herstartende ondernemers, door middel van
een starterscontract. De te verwerken persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat
doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze blijven (in een honderdtal gevallen) beperkt
tot de identiteit van de betrokkene (initieel meegedeeld door de stad Gent), de
hoedanigheden die hij sinds de aanvang van zijn zelfstandig statuut heeft gehad, de
periodes (begindatum en einddatum) en de bevoegde socialeverzekeringsfondsen in
die periodes. De mededeling van persoonsgegevens beantwoordt dus aan het beginsel
van de minimale gegevensverwerking.
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9.

De uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen en de stad Gent zou gebeuren met de tussenkomst
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vlaamse Dienstenintegrator.

10.

De partijen moeten 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 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.

Om deze redenen, machtigt
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen om de hogervermelde
persoonsgegevens op de hogervermelde wijze over te maken aan de stad Gent, uitsluitend
voor de ondersteuning van startende/herstartende ondernemers, door middel van een
starterscontract.

Bart VIAENE

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).
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