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Informatieveiligheidscomité 

Verenigde kamers 

(sociale zekerheid en gezondheid / federale overheid) 

 

 

IVC/VK/18/310 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/094 VAN 3 JULI 2018, GEWIJZIGD OP 4 DECEMBER 2018, 

INZAKE DE MEDEDELING VAN DMFA-PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN IN HET KADER VAN DE 

TERUGBETALING VAN TAALPREMIES AAN BEPAALDE WERKGEVERS IN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1; 

 

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 de artikelen 97 en 98; 

 

Gelet op de vraag van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de federale 

overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

 

Gelet op het verslag van de Voorzitter en de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betalen bepaalde werkgevers (zoals gemeentes, 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, instellingen van openbaar nut, ziekenhuizen 

en diverse verenigingen) taalpremies uit aan personeelsleden die over een taalcertificaat met 

betrekking tot de tweede landstaal beschikken. De federale overheidsdienst Binnenlandse 

Zaken betaalt de taalpremies terug aan de betrokken werkgevers onder de vorm van een 

subsidie. 
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2. Hoofdstuk II/1 van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een fonds ter financiering 

van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel, tot oprichting van een 

begrotingsfonds taalpremies en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 

houdende oprichting van begrotingsfondsen regelt de oprichting van een begrotingsfonds 

voor de financiering van de taalpremies, dat de uitgaven draagt voor de toelagen voor de 

financiering van de taalpremies ten gunste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 

Brusselse agglomeratie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de instellingen 

van openbaar nut die van hen afhangen, de plaatselijke diensten in de zin van de 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken die 

gelegen zijn in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de ziekenhuizen die 

afhangen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeentes van het 

administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

 

3. De voorafname op de opbrengst van de personenbelasting die aan het begrotingsfonds voor 

de financiering van de taalpremies wordt toegewezen, wordt jaarlijks verdeeld onder de 

betrokken organisaties die vóór 1 maart van het lopende jaar een overzicht hebben ingediend 

van hun ambtenaren die tijdens het voorafgaande jaar een taalpremie hebben genoten (met 

vermelding van het gestorte bedrag). De verdeling gebeurt in verhouding tot het aantal 

ambtenaren per organisatie, zonder dat het aan elke organisatie gestorte bedrag het bedrag 

dat werd betaald aan de ambtenaren mag overschrijden. 

 

4. De taalcertificaten worden afgeleverd door SELOR, het selectiebureau van de overheid, 

overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling 

van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis 

voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken 

samengevat op 18 juli 1966. De verschillende Brusselse organisaties die in aanmerking 

kunnen komen voor de terugbetaling van de taalpremies dienen daartoe een aanvraag in. Het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt daarna persoonsgegevens uit de ontvangen aanvragen 

over aan de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de federale overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken. Na controle wordt een koninklijk besluit opgemaakt ter bepaling van 

een subsidie voor de terugbetaling van de taalpremies aan de werkgevers. 

 

5. De aanvragen worden door de werkgevers voor echt verklaard en overgemaakt aan de 

Minister van Binnenlandse Zaken met per betrokken ambtenaar de naam, de voornaam, het 

identificatienummer van de sociale zekerheid, de identiteit van de werkgever, het 

werkregime, het type certificaat en het bedrag van de betaalde toelage. De federale 

overheidsdienst Binnenlandse Zaken wil een controle uitoefenen op de juistheid van de 

ingediende persoonsgegevens alvorens een subsidiebesluit op te maken. Hij wil onder meer 

nagaan of de personeelsleden die vermeld werden in de aanvraag ook effectief tewerkgesteld 

waren, voor welke periode van het jaar en onder welk werkregime. 

 

6. Deze beraadslaging betreft aldus de toegang, in hoofde van de stafdienst Budget en 

Beheerscontrole van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, tot de volgende 

persoonsgegevensblokken uit de DMFA-persoonsgegevensbank (multifunctionele aangifte) 

van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 
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 Blok “werkgeversaangifte”: het inschrijvingsnummer en het ondernemingsnummer van de 

werkgever, de notie curatele, het jaar en het kwartaal van de aangifte, het netto te betalen 

bedrag en de begindatum van de vakantie. 

 

 Blok “tewerkstelling van de werknemerslijn”: het tewerkstellingsnummer, de periode van de 

tewerkstelling, het paritair comité, het aantal dagen per week van de arbeidsregeling, het 

gemiddeld aantal uren per week van de werknemer, het gemiddeld aantal uren per week van 

de maatpersoon, het type arbeidsovereenkomst, de toepasselijke maatregel tot reorganisatie 

van de arbeidstijd of bevordering van de werkgelegenheid, het statuut van de werknemer, de 

notie gepensioneerd, het type leerling, de bezoldigingswijze, het functienummer, de 

personeelsklasse, de klasse van vliegend personeel, de betaling in tienden of twaalfden, de 

verantwoording van de dagen en het identificatienummer van de lokale eenheid. 

 

7. Het is voor de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken van belang om per betrokkene 

te kunnen beschikken over het identificatienummer van de werkgever en de lokale eenheid, 

de datum waarop de tewerkstelling begint, de datum waarop de tewerkstelling eindigt, het 

aantal dagen per week van de arbeidsregeling, het gemiddeld aantal uren per week en het 

type arbeidsovereenkomst. Die persoonsgegevens zitten vervat in de hogervermelde 

persoonsgegevensblokken. 

 

8. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken zou vooraf een lijst van de betrokken 

ambtenaren, geïdentificeerd met hun identificatienummer van de sociale zekerheid, aan de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid overmaken. De door de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid ter beschikking te stellen DMFA-persoonsgegevens zouden uitsluitend op deze 

personen betrekking hebben. 

 

9. Het (destijds bevoegde) sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid heeft 

dienaangaande bij beraadslaging nr. 13/126 van 3 december 2013 beslist, enerzijds, dat 

instanties met toegang tot de DMFA onder bepaalde voorwaarden ook toegang tot de later 

toegevoegde persoonsgegevens hebben en, anderzijds, dat machtigingen voor de mededeling 

van DMFA-persoonsgegevens in beginsel op het niveau van de betrokken 

persoonsgegevensblokken worden verleend. De federale overheidsdienst Binnenlandse 

Zaken zou dus toegang hebben tot de hogervermelde persoonsgegevensblokken, zowel in 

hun huidige samenstelling als in hun toekomstige samenstelling. 

 

10. De mededeling van de DMFA-persoonsgegevens uit de blokken “werkgeversaangifte” en 

“tewerkstelling van de werknemerslijn”, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de 

federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, zou geschieden met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het directoraat-generaal Digitale Transformatie 

van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (voorheen de federale 

overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie FEDICT), in diens hoedanigheid 

van federale dienstenintegrator. 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

11. Ingevolge artikel 35/1, § 1, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en 

organisatie van een federale dienstenintegrator vereist elke mededeling van 
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persoonsgegevens door een overheidsdienst of openbare instelling van de federale overheid 

(zoals de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken) aan een openbare instelling van 

sociale zekerheid (zoals de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) een voorafgaande 

beraadslaging van de verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité voor zover de 

verwerkingsverantwoordelijken van de meedelende instantie, de ontvangende instantie en de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 

2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 

van persoonsgegevens niet tot een akkoord komen over de mededeling of minstens één 

verwerkingsverantwoordelijke om een beraadslaging verzoekt. 

 

12. Ingevolge artikel 15, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vereist elke mededeling van 

persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid of door een openbare 

instelling van sociale zekerheid (zoals de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) aan een 

federale overheidsdienst, programmatorische overheidsdienst of federale instelling van 

openbaar nut andere dan een instelling van sociale zekerheid (zoals de federale 

overheidsdienst Binnenlandse Zaken) een voorafgaande beraadslaging van de verenigde 

kamers van het informatieveiligheidscomité voor zover de verwerkingsverantwoordelijken 

van de meedelende instantie, de ontvangende instantie en de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens niet tot een akkoord komen over de mededeling of minstens één 

verwerkingsverantwoordelijke om een beraadslaging verzoekt. 

 

13. Volgens 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 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 met passende technische of organisatorische 

maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat 

ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van integriteit en 

vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

14. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de correcte terugbetaling van 

de taalpremies die door de werkgevers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 

toegekend aan personeelsleden die over een taalcertificaat met betrekking tot de tweede 

landstaal beschikken. Bij het ontvangen van aanvragen tot terugbetaling van taalpremies 

moet de bevoegde organisatie, de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de federale 
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overheidsdienst Binnenlandse Zaken, kunnen controleren of de betrokken personeelsleden in 

de betrokken periode daadwerkelijk in dienst van de betrokken werkgevers waren. Daartoe 

maakt zij vooraf een lijst van de betrokkenen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

15. De door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid mee te delen persoonsgegevens zijn, 

uitgaande van het hogervermelde doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze blijven 

hoofdzakelijk beperkt tot de identiteit van de werkgever en de tewerkstelling en 

arbeidsregeling van de betrokken ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 

wie de identiteit vooraf wordt overgemaakt door de federale overheidsdienst Binnenlandse 

Zaken. De uitwisseling van persoonsgegevens voldoet aldus aan het beginsel van de 

minimale persoonsgegevensverwerking. 

 

 Opslagbeperking 

 

16. De persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden slechts bewaard 

zolang dat voor de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken noodzakelijk is om het 

hogervermelde doeleinde te realiseren. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

17. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de uitwisseling van 

persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De 

betrokkenen (dat zijn de personeelsleden van de Brusselse organisaties die over een 

taalcertificaat met betrekking tot de tweede landstaal beschikken en een taalpremie hebben 

ontvangen) worden daartoe met een gepaste hoedanigheidscode ingeschreven in het 

verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 

6 van de voormelde wet van 15 januari 1990. De federale overheidsdienst Binnenlandse 

Zaken stelt daartoe het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokken 

ambtenaren ter beschikking. 

 

18. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden de partijen rekening met de wet van 15 

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

Zekerheid en elke andere bepaling 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. 

 

19. Voorts verwerken de betrokken organisaties de persoonsgegevens volgens de minimale 

veiligheidsnormen vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid (zie de website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: 

https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/veiligheid-en-privacy/publicaties/minimale-normen). 

 

https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/veiligheid-en-privacy/publicaties/minimale-normen
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Om deze redenen, besluit 

 

het informatieveiligheidscomité in verenigde kamers 
 

dat de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de 

stafdienst Budget en Beheerscontrole van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 

uitsluitend voor de correcte terugbetaling van de taalpremies die door de werkgevers uit het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden toegekend aan personeelsleden die over een taalcertificaat 

met betrekking tot de tweede landstaal beschikken, zoals beschreven in deze beraadslaging, is 

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

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

minimale gegevensverwerking, de opslagbeperking en de informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille SALMON 

Voorzitter kamer federale overheid 

 

 

 

 

 

 

 

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, Willebroekkaai 38, 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11) en de zetel 

van de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de FOD BOSA, 

Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel (tel. 32-2-740 80 64). 


