
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
 

 

 

SCSZG/18/148 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/081 VAN 5 JUNI 2018 OVER DE RECHTSTREEKSE 

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE VZW SYNERSEC 

EN DE VZW IPV VOOR DE ORGANISATIE VAN DE VORMING IN ENKELE 

SECTOREN (PC 118 / PC 118.3 / PC 220) 

 

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 oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de vraag van de verenigingen zonder winstoogmerk SYNERSEC en IPV; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het waarborg- en sociaal fonds voor de voedingsnijverheid (PC 118), het waarborg- 

en sociaal fonds van de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een 

banketbakkerij (PC 118.3) en het waarborg- en sociaal fonds voor de bedienden uit 

de voedingsnijverheid (PC 220) staan met toepassing van diverse collectieve 

arbeidsovereenkomsten in voor het administratief beheer van een aantal sociale 

voordelen. Dit beheer wordt in de praktijk uitgevoerd door de vereniging zonder 

winstoogmerk SYNERSEC, op basis van samenwerkingsovereenkomsten met de 

fondsen, en behelst onder meer de verwerking van persoonsgegevens (als verwerker). 

De fondsen zelf (als verantwoordelijke voor de verwerking) kunnen haar 

persoonsgegevens ter beschikking stellen zonder voorafgaande machtiging van het 

sectoraal comité. Volgens het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie 

van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen 

van sociale zekerheid geldt voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen 

instellingen van sociale zekerheid en hun verwerkers immers dienaangaande een 

uitzondering. 

 

2. De vereniging zonder winstoogmerk IPV (initiatieven voor professionele vorming) 

werd als sectoraal vormingsfonds aangeduid om de permanente vorming en de 
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begeleiding van de werknemers in de hogervermelde sectoren te organiseren en zo 

de groei ervan te bewerkstelligen. Daartoe wil zij gebruik maken van 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid. Aldus zou SYNERSEC, 

als verwerker van de hogervermelde fondsen, enkele persoonsgegevens uitwisselen 

met het opleidingscentrum IPV. Die zouden in het bijzonder worden aangewend bij 

het registreren van de opleidingen van de betrokken werknemers (zij moeten 

eenduidig geïdentificeerd kunnen worden om verwarring te vermijden), bij het 

informeren van werkgevers (over hun rechten, zoals het bekomen van een financiële 

tussenkomst, over hun plichten, zoals het opstellen van een opleidingsplan, en over 

het aantal gevolgde opleidingen) en werknemers (over hun recht op opleiding en over 

het opleidingsaanbod) en bij het verschaffen van toelichting aan de sociale partners 

over de vormingsactiviteiten en over de naleving van de toepasselijke collectieve 

arbeidsovereenkomsten. Voorts kunnen zij nuttig zijn om werkgevers en werknemers 

de mogelijkheid te bieden om de gevolgde opleidingen te raadplegen en 

getuigschriften van gevolgde opleidingen te verkrijgen, om afspraken te maken met 

eventuele onderaannemers die opleidingen organiseren (die moeten daartoe de naam, 

de voornaam, de geboortedatum en de werkgever van de betrokkenen kennen) en om 

de vorming en de begeleiding van werklozen en jongeren uit te bouwen. 

 

3. In het bijzonder wil IPV beschikken over een lijst van de werkgevers uit de vermelde 

sectoren, met aanduiding van het inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer, 

het identificatienummer van de sociale zekerheid, de benaming, het adres, de NACE-

code, de grootte en de adressen van de geregistreerde vestigingen, en een lijst van de 

werknemers uit de vermelde sectoren, met aanduiding van het identificatienummer 

van de sociale zekerheid, de voornaam, de achternaam, het adres, de geboortedatum, 

de geboorteplaats, het geslacht, de nationaliteit en de recente tewerkstelling, in het 

bijzonder het inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer, de benaming, het 

adres en de vestigingseenheid van de werkgever en de periode van tewerkstelling 

(startdatum en einddatum). 

 

4. SYNERSEC beschikt al over die persoonsgegevens, als verwerker van de voormelde 

fondsen. Die zijn zelf gemachtigd om (weliswaar uitsluitend voor wat betreft hun 

eigen specifieke sector) persoonsgegevensbanken uit het netwerk van de sociale 

zekerheid te raadplegen, zoals het werkgeversrepertorium en het personeelsbestand 

van de werkgevers die zijn ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

(zie beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002), en worden ter zake beschouwd 

als de verwerkingsverantwoordelijken. IPV zou nu dezelfde persoonsgegevens gaan 

gebruiken. 

 

5. De persoonsgegevens zouden regelmatig rechtstreeks door SYNERSEC worden 

overgemaakt aan IPV. Dat is volgens de aanvragers efficiënter dan ze een tweede 

keer uit de authentieke bron aan de sectoren te laten bezorgen met de tussenkomst 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vereniging van Sectorale 

Instellingen. 

6. Voorts verwijzen de aanvragers naar een gelijkaardige verwerking van 

persoonsgegevens in de sectoren van het garagebedrijf, de terugwinning van metalen, 
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het koetswerk en de metaalhandel. Het sectoraal comité verleende daartoe een 

machtiging bij beraadslaging nr. 13/063 van 4 juni 2013. De vereniging zonder 

winstoogmerk SEFOCAM, die door de sociale partners van de vermelde sectoren is 

opgericht, heeft als verwerker een coördinerende rol met betrekking tot het beheer 

van persoonsgegevens. De vereniging zonder winstoogmerk EDUCAM is een 

kennis- en opleidingscentrum dat diensten verstrekt aan de actoren van de vermelde 

sectoren en daartoe behoefte heeft aan bepaalde persoonsgegevens, in het bijzonder 

het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, de voornamen, de 

geboortedatum en de geboorteplaats van de arbeiders en het ondernemingsnummer, 

de naam, het adres, de grootte en de NACE-code van hun respectieve werkgevers. 

Het sectoraal comité ging akkoord met de onderlinge uitwisseling van de 

persoonsgegevens tussen de beide verenigingen zonder winstoogmerk: SEFOCAM 

mag de persoonsgegevens waarover ze beschikt voor het vervullen van haar eigen 

opdrachten verder overmaken aan EDUCAM voor het organiseren van de vorming 

in de vermelde sectoren. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

7. Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens die krachtens 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. Het sectoraal comité stelt vast dat de vereniging zonder winstoogmerk SYNERSEC 

voor de sector van de voedingsnijverheid, de sector van de bakkerij, banketbakkerij 

en consumptiesalons bij een banketbakkerij en de sector van de bedienden uit de 

voedingsnijverheid als verwerker bepaalde diensten op het vlak van de verwerking 

van persoonsgegevens levert. De diverse verwerkingsverantwoordelijken werden 

reeds door het sectoraal comité gemachtigd om persoonsgegevens uit het netwerk 

van de sociale zekerheid te bekomen, onder meer bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 

december 2002. 

 

9. De verdere mededeling van de persoonsgegevens door de fondsen voor 

bestaanszekerheid aan SYNERSEC, die optreedt als hun verwerker, vergt ingevolge 

artikel 2, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van 

de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van 

sociale zekerheid geen machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid 

en van de gezondheid. Zo kan SYNERSEC, binnen de grenzen van de overeenkomst 

die ze met de fondsen voor bestaanszekerheid heeft gesloten, beschikken over 

bepaalde persoonsgegevens aangaande de werknemers van de betrokken sectoren (in 

het bijzonder persoonsgegevens over hun identiteit en die van hun werkgevers). 

 

10. De sector van de voedingsnijverheid, de sector van de bakkerij, banketbakkerij en 

consumptiesalons bij een banketbakkerij en de sector van de bedienden uit de 

voedingsnijverheid hebben de organisatie en het beheer van de vorming van hun 
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werknemers toevertrouwd aan de vereniging zonder winstoogmerk IPV, die aldus 

ook beschouwd kan worden als een verwerker van persoonsgegevens ten behoeve 

van de sociale partners van de vermelde sectoren. 

 

11. De mededeling van persoonsgegevens door SYNERSEC aan IPV beoogt een 

gerechtvaardigd doeleinde, met name de organisatie en het beheer van de vorming 

van de werknemers van de sectoren van de voedingsnijverheid, van de bakkerij, 

banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij en van de bedienden uit 

de voedingsnijverheid. 

 

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

Ze zijn onverkort noodzakelijk voor de correcte en eenduidige identificatie van de 

betrokkenen, om hun vormingsdossier te beheren en hen in voorkomend geval te 

contacteren. 

 

13. Het sectoraal comité is van oordeel dat het doeleinde van de latere verwerking door 

IPV verenigbaar is met het doeleinde van de initiële verwerking door SYNERSEC, 

rekening houdend met de redelijke verwachtingen van de betrokkenen en met de 

toepasselijke regelgeving. Het gaat bovendien enkel om persoonsgegevens ter 

identificatie van de betrokken partijen, dat wil zeggen de werknemers en hun 

werkgevers van de vermelde sectoren, met uitsluiting van andere persoonsgegevens 

over bijvoorbeeld lonen, bijdragen van sociale zekerheid en arbeidstijden. 

 

14. Het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister vergt een machtiging 

van het sectoraal comité van het Rijksregister. Volgens artikel 5 van de wet van 5 

mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling 

in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor 

de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en 

papieren formulieren kan het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid echter ook beslissen over het gebruik van het identificatienummer van 

het Rijksregister in het kader van het voorliggende project en geldt die beslissing als 

machtiging in uitvoering van artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling 

van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 

15. Het sectoraal comité benadrukt dat persoonsgegevens in beginsel moeten worden 

geraadpleegd bij hun authentieke bron. Het stelt in dit geval evenwel vast dat twee 

verenigingen zonder winstoogmerk, die elk eigen opdrachten vervullen voor de 

betrokken sectoren, nood hebben aan dezelfde persoonsgegevens, zij het voor 

verschillende maar niet-onverenigbare doeleinden. Het lijkt dan ook aanvaardbaar 

dat de ene partij gebruik maakt van persoonsgegevens die de andere partij bijhoudt, 

ook al is zij er zelf niet de authentieke bron van. 

 

16. Overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de hogervermelde wet van 15 januari 1990 

kan het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid op voorstel 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voorzien in een vrijstelling van de 

tussenkomst van deze laatste, voor zover deze tussenkomst geen toegevoegde waarde 
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kan bieden. Het sectoraal comité stelt vast dat de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid in het voorliggende geval geen meerwaarde kan bieden. 

 

17. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de partijen rekening houden 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. 

 

18. 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 definieert de verwerker als de instantie die 

ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De 

verwerkingsverantwoordelijke moet passende technische en organisatorische 

maatregelen treffen om te waarborgen dat de verwerking in overeenstemming met 

de verordening wordt uitgevoerd en mag uitsluitend een beroep doen op verwerkers 

die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en 

organisatorische maatregelen bieden. De verwerkingsverantwoordelijken – in dit 

geval het waarborg- en sociaal fonds voor de voedingsnijverheid (PC 118), het 

waarborg- en sociaal fonds van de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij 

een banketbakkerij (PC 118.3) en het waarborg- en sociaal fonds voor de bedienden 

uit de voedingsnijverheid (PC 220) – moeten toezien op het naleven van die 

maatregelen door ze vast te leggen in een overeenkomst die ook de aansprakelijkheid 

van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking vaststelt 

en bepaalt dat de verwerker slechts handelt in opdracht van de verantwoordelijke 

voor de verwerking en gebonden is door dezelfde verplichtingen. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

de vereniging zonder winstoogmerk SYNERSEC om de hogervermelde persoonsgegevens 

onder de hogervermelde voorwaarden, zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid, mee te delen aan de vereniging zonder winstoogmerk IPV, 

uitsluitend voor de organisatie en het beheer van de vorming van de werknemers van de 

sectoren van de voedingsnijverheid, van de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons 

bij een banketbakkerij en van de bedienden uit de voedingsnijverheid. 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel 

(tel. 32-2-741 83 11). 


