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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/20/294 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/082 VAN 1 DECEMBER 2015, GEWIJZIGD OP 7 JULI 

2020, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

ARBEIDSVOORZIENING AAN DIVERSE INSTANTIES (ELEKTRONISCH 

BERICHT “UNEMPLOYMENTDATA”, VOORHEEN “L035”) 
 

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 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 artikel 97; 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 november 2015; 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van …; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Aan de hand van het elektronisch bericht “UnemploymentData” (voorheen L035) 

stelt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan diverse (door het 

Informatieveiligheidscomité gemachtigde) instanties persoonsgegevens over het 

vervangingsinkomen uit werkloosheid ter beschikking. Verschillende raadplegingen 

zijn mogelijk, waarbij respectievelijk de volgende persoonsgegevens worden 

aangeboden: 

 

 opvraging van de uitbetaalde sommen tijdens een bepaalde periode: de maand 

waarop de betaling betrekking heeft, het bedrag dat de uitbetalingsinstelling heeft 
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betaald, het bedrag dat de RVA heeft goedgekeurd en de indicator die de stand van 

het dossier bij de RVA aangeeft alsook het aantal betaalde uitkeringen; 

 

 opvraging van de laatst gekende situatie of de situatie op een bepaalde datum – bij 

betaling: de laatst betaalde maand, het theoretisch dagbedrag voor die maand, het 

aantal uitkeringen, de aard van de werkloosheid, het uitkeringsstelsel bij vrijwillig 

deeltijdse arbeid en de aanduiding van de stand van zaken van het dossier bij de 

RVA; 

 

 opvraging van de laatst gekende situatie of de situatie op een bepaalde datum – bij 

theoretisch recht en indien er een recht bestaat: het theoretische dagbedrag voor die 

maand, de begindatum van het recht, de aard van de werkloosheid, de gezinssituatie 

en het uitkeringsstelsel bij vrijwillig deeltijdse arbeid, het uitkeringstype, de 

theoretische einddatum van de inschakelingsuitkering en de indicator van de 

activiteit als zelfstandige in bijberoep, daaraan zou binnenkort het 

toelaatbaarheidsartikel worden toegevoegd; 

 

 opvraging van de laatst gekende situatie of de situatie op een bepaalde datum – bij 

theoretisch recht en indien er geen recht bestaat: ofwel de begindatum van de 

sanctie, de einddatum van de sanctie en het aantal weken van de sanctie, ofwel de 

begindatum van de uitsluiting, de datum van het einde van het recht op 

inschakelingsuitkeringen, een verwijzing naar de toegepaste regelgeving (waarop de 

sanctie, de uitsluiting of de niet-vergoedbaarheid is gebaseerd) en de datum van de 

bepalende gebeurtenis; 

 

 opvraging van de dagen waarop er een uitbetaling van werkloosheidsuitkering heeft 

plaatsgevonden: de maand en de dag waarop de betaling betrekking heeft, de aard 

van de werkloosheid en het detail van de werkloosheid indien beschikbaar; 

 

 opvraging van de uitbetaalde sommen in het kader van de activeringsuitkeringen: de 

maand waarop de betaling betrekking heeft, het bedrag van de activeringsuitkering, 

de identiteit van de werkgever(s) waarbij de betrokkene is tewerkgesteld, het type 

activeringsuitkering en de geldigheidsperiode ervan en de tewerkstellingsbreuk van 

de werknemer. 

 

 raadpleging van de historiek van de baremale codes: de baremale codes 

werkloosheid en andere premies (twee verschillende codes), de aanvangsdatums 

ervan, een verwijzing naar de toepasselijke reglementering (toelaatbaarheidsartikel 

en vergoedbaarheidsartikel) en een aanduiding van de instelling die de beslissing 

genomen heeft (enkel voor de baremale code werkloosheid). 

 

 raadpleging van de historiek van de sancties: verwittigingen: code, datum van de 

beslissing en instelling aan de oorsprong van de beslissing; sanctie en uitsluitingen: 

code, begindatum en einddatum ervan of aantal weken, instelling aan de oorsprong 

van de beslissing, eventuele opschorting via een begindatum en een duur uitgedrukt 

in aantal weken. 
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 raadpleging van de historiek van de vrijstellingen: de verwijzing naar de 

reglementering waarin de vrijstelling gedefinieerd wordt, de regionale code van deze 

vrijstelling, in geval van positieve beslissing de periode van de vrijstelling, de 

aanduiding of het om een knelpuntberoep gaat en de aanduiding van het 

knelpuntberoep. Bij een negatieve beslissing, de begindatum van de vrijstelling 

indien de vrijstelling toegekend was. In alle gevallen, de aanduiding van de instelling 

aan de oorsprong van de beslissing. 

 

 raadpleging van de arbeidsongeschiktheid (werkloosheidsreglementering): type 

ongeschiktheid en periode van de ongeschiktheid (begin- en einddatum). 

 

 raadpleging van het verlies van verdienvermogen en de ziekenfondsberoepen: 

begindatum van de status “zonder verdienvermogen”, type beroep ziekenfonds, 

periode van de voorlopige betaling, periode van arbeidsgeschiktheid volgens het hof 

en periode van arbeidsongeschiktheid volgens het hof. 

 

 raadpleging van de beslissingen in het kader van de beschikbaarheid van jongeren 

voor de arbeidsmarkt (“dispo J”): aanduiding van de instelling die de beslissing 

genomen heeft, datum van de beslissing, type beslissing, verwijzing naar de 

reglementering (code beslissing en code gelijkgestelde beslissing) en aanduiding of 

het gaat om een laattijdige beslissing. 

 

2. De volgende instanties (niet exhaustief) werden vroeger al door het sectoraal comité 

gemachtigd om voor het vervullen van hun opdrachten het elektronisch bericht 

“UnemploymentData” te gebruiken. Per instantie heeft het 

Informatieveiligheidscomité bepaald welke van de hogervermelde raadplegingen zij 

mag verrichten (enkele van de vermelde beraadslagingen werden sinds hun 

uitvaardiging gewijzigd) : 

 

- de Sociale Inspectie van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 

(beraadslaging nr. 04/32 van 5 oktober 2014); 

- de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (beraadslaging nr. 09/28 van 5 mei 

2009); 

- de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (beraadslaging nr. 09/54 van 1 

september 2009); 

- het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (beraadslaging nr. 

10/15 van 2 maart 2010); 

- de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(beraadslaging nr. 11/40 van 7 juni 2011); 

- de federale overheidsdienst Financiën (beraadslagingen nr. 08/19 van 8 april 

2008, nr. 12/57 van 3 juli 2012 en nr. 12/59 van 3 juli 2012); 

- enige fondsen voor bestaanszekerheid (beraadslagingen nr. 13/05 van 15 januari 

2013, nr. 13/80 van 3 september 2013 en nr. 14/111 van 2 december 2014); 

- het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (beraadslaging 

nr. 13/21 van 5 maart 2013); 
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- de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 

(beraadslaging nr. 13/43 van 2 april 2013); 

- de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de kinderbijslagfondsen 

(beraadslaging nr. 13/108 van 5 november 2013); 

- het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en 

Studietoelagen (beraadslaging nr. 14/28 van 6 mei 2014); 

- het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

(beraadslaging nr. 14/63 van 2 september 2014). 
 

3. Zoals hoger opgemerkt, zullen binnenkort enkele persoonsgegevens worden 

toegevoegd aan het elektronisch bericht ”UnemploymentData”. Later kunnen ook 

nog andere persoonsgegevens toegevoegd worden. Overeenkomstig artikel 15 van 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid moeten de machtigingen die betrekking 

hebben op de betrokken gewijzigde raadplegingsmogelijkheden dan in beginsel 

dienovereenkomstig worden aangepast door de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het Informatieveiligheidscomité. 

 

4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelt echter voor om de al gemachtigde 

instanties op een algemene wijze te machtigen om ook mededeling te bekomen van 

de persoonsgegevens die werden toegevoegd aan het bericht “UnemploymentData”, 

voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan; 

 

- de toegevoegde persoonsgegevens zijn beschikbaar volgens een 

raadplegingswijze die de betrokken instantie volgens haar geldende machtiging 

al mag toepassen; 

 

- de toegevoegde persoonsgegevens hebben een logische band met de overige 

persoonsgegevens die door middel van de betrokken raadplegingswijze 

beschikbaar zijn; 

 

- de toegevoegde persoonsgegevens worden door de betrokken instantie 

uitsluitend aangewend voor de doeleinden vermeld in haar initiële machtiging 

inzake de mededeling van RVA-persoonsgegevens. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. Het betreft een mededeling 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 beraadslaging van de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité vergt. 

 

6. Het Informatieveiligheidscomité, voorheen Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid en van de Gezondheid, heeft inmiddels al meerdere instanties gemachtigd 

om voor welbepaalde doeleinden mededeling van welbepaalde persoonsgegevens uit 

het elektronisch bericht “UnemploymentData” van de RVA te bekomen. Het 
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Informatieveiligheidscomité stelde daarbij telkens uitdrukkelijk vast dat de 

betrokken instantie gerechtvaardigde doeleinden nastreeft en daartoe behoefte heeft 

aan de persoonsgegevens in kwestie. 

 

7. Als het Informatieveiligheidscomité heeft vastgesteld dat de betrokken instantie voor 

het vervullen van haar opdrachten wel degelijk nood heeft aan persoonsgegevens 

over een bepaald thema lijkt het aanvaardbaar haar ook toegang te verlenen tot de 

toegevoegde persoonsgegevens over datzelfde thema. Het 

Informatieveiligheidscomité moet dan wel op geregelde tijdstippen in kennis worden 

gesteld van deze toevoegingen. 

 

8. De mededeling van de aldus aan het elektronisch bericht “UnemploymentData” 

toegevoegde persoonsgegevens, onder de voorwaarden vermeld onder punt 4, moet 

voor het overige geschieden op de wijze die voor de betrokken instantie is vermeld 

in de beraadslaging van het sectoraal comité waarbij zij wordt gemachtigd om 

mededeling van de RVA-persoonsgegevens te bekomen. 

 

9. De betrokken instanties 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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 
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Om deze redenen, besluit 

  

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van de persoonsgegevens uit het elektronisch bericht 

“UnemploymentData” van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (vervangingsinkomen 

uit werkloosheid) aan de instanties vermeld in punt 23 van 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 doelbinding, 

minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid) en voor zover 

aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 

- de toegevoegde persoonsgegevens zijn beschikbaar volgens een raadplegingswijze 

die de betrokken instantie volgens haar geldende machtiging al mag toepassen; 

 

- de toegevoegde persoonsgegevens hebben een logische band met de overige 

persoonsgegevens die via de betrokken raadplegingswijze beschikbaar zijn; 

 

- de toegevoegde persoonsgegevens worden door de betrokken instantie uitsluitend 

aangewend voor de doeleinden vermeld in haar initiële machtiging dienaangaande. 
 

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelt het sectoraal comité regelmatig in kennis 

van de toevoegingen die in het elektronisch bericht “UnemploymentData” werden verricht. 

Bij die gelegenheid kan het sectoraal comité nagaan of de toegevoegde persoonsgegevens 

wel degelijk een logische band hebben met de overige persoonsgegevens. 
 

 

 

 

 

 

 

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, op volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

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


