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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/22/252 

 

 

BERAADSLAGING NR. 22/130 VAN 20 JUNI 2022 OVER DE VERWERKING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE STAD GENT MET HET OOG OP DE 

TOEKENNING VAN DIVERSE AANVULLENDE VOORDELEN (ONLINE 

RAADPLEGING VAN AUTHENTIEKE BRONNEN IN HET KADER VAN HET 

PROJECT “GEHARMONISEERDE SOCIALE STATUTEN”) 
 

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 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 de beraadslaging van het informatieveiligheidscomité nr. 18/046 van 3 april 2018, 

laatst gewijzigd op 1 februari 2022, over de online raadpleging van authentieke bronnen door 

instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project “geharmoniseerde 

sociale statuten”; 

 

Gelet op de aanvraag van de stad Gent; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ); 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De stad Gent wil bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid 

verwerken. 

 

 - inzake de UITPAS: persoonsgegevens van de burgers die bij een verkooppunt een 

UITPAS voor de regio Gent (een voordeelkaart voor diverse vrijetijdsactiviteiten) 

komen aankopen en daartoe hun identificatienummer van de sociale zekerheid 

meedelen en hun elektronische identiteitskaart voorleggen (er wordt nagegaan of de 

betrokkene recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering 

of op een eigenlijk of equivalent leefloon van het bevoegd openbaar centrum voor 
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maatschappelijk welzijn) – jaarlijks kopen ongeveer 10.000 personen een UITPAS 

voor de regio Gent, van wie er ongeveer 65% recht hebben op een kansenstatuut; 

 

 - inzake het onderwijs en de kinderopvang: persoonsgegevens van de kinderen die 

ingeschreven zijn in het stedelijk onderwijs of in de stedelijke kinderopvangdiensten 

(er wordt nagegaan of er een korting van de overgemaakte facturen van de bevoegde 

organisaties geldt omwille van het feit dat een lid van het gezin van die kinderen 

recht heeft op een eigenlijk leefloon of een equivalent leefloon) – er zijn ongeveer 

12.000 kinderen ingeschreven en hun persoonsgegevens zouden worden 

geraadpleegd op verschillende momenten opdat ook voor de instappers zou kunnen 

worden nagegaan of ze recht hebben op een korting; 

 

 - inzake de lage-emissie-zone: persoonsgegevens van de burgers die door middel van 

de toepassing “check-je-wagen” een aanvraag indienen voor een gratis registratie1 of 

voor een lagere toelatingsbijdrage2 (er wordt nagegaan of en, voor zover beschikbaar, 

tot welke datum zij recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de 

ziekteverzekering3) – jaarlijks worden een duizendtal aanvragen behandeld in het 

kader van het systeem met betrekking tot de lage-emissie-zone (de zone binnen de 

stad Gent waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden, ter 

verbetering van de luchtkwaliteit). 

 

2. De bevraging van het netwerk van de sociale zekerheid wordt geïnitieerd door de 

bevoegde diensten van de stad Gent en de daartoe gemachtigde medewerkers. De 

persoonsgegevens inzake de sociale statuten – de aanduiding dat een persoon al dan niet 

beschikt over een sociaal statuut dat hem recht geeft op het aanvullend voordeel in 

                     
1 Volgens artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-

emissiezones is de toegang tot een LEZ toegestaan voor, onder meer, “de voertuigen waarvan de titularis 

van de nummerplaat of een persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres als de titularis van de 

nummerplaat, recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming en houder is van de speciale kaart (…)” en 

“de voertuigen die aangepast zijn voor het vervoer van personen met een handicap of voor het besturen 

door een persoon met een handicap, waarvoor een goedkeuring van de aanpassing van een voertuig is 

afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie en waarvan de titularis van de nummerplaat of een 

persoon, gedomicilieerd op het adres van de titularis van de nummerplaat, houder is van de speciale kaart 

(…) of van een daarmee gelijkgesteld document (…)”. Voor de toepassing van de LEZ-regelgeving (gratis 

registratie) heeft de stad Gent dus per betrokkene behoefte aan informatie over diens statuut van persoon 

die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering en diens houderschap van een 

geldige parkeerkaart voor personen met een handicap. 
2 Volgens artikel 3, eerste lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende 

lage-emissiezones houdt de bevoegde gemeente bij de toekenning van een individuele toelating voor het 

voertuig waarvan de titularis van de nummerplaat gedomicilieerd is in de LEZ rekening met een mogelijk 

beperkte financiële draagkracht van de titularis van de nummerplaat en is er sprake van een beperkte 

financiële draagkracht indien de betrokken titularis recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Voor 

de toepassing van de LEZ-regelgeving (sociaal tarief) heeft de stad Gent dus per betrokkene behoefte aan 

informatie met betrekking tot diens statuut van persoon die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming 

van de ziekteverzekering. 
3 Voor de gratis registratie van voertuigen in het kader van het LEZ-systeem heeft de stad Gent, zoals 

opgemerkt, per betrokkene (ook) behoefte aan informatie met betrekking tot diens houderschap van een 

geldige parkeerkaart voor personen met een handicap. Die informatie blijkt echter niet als dusdanig 

beschikbaar binnen het kader van het hogervermelde project “geharmoniseerde sociale statuten”. Aldus 

zouden de door de stad Gent gevraagde persoonsgegevens over het houderschap van een geldige 

parkeerkaart voor personen met een handicap op een andere – vooralsnog nader te bepalen – wijze uit het 

netwerk van de sociale zekerheid ter beschikking worden gesteld. Daartoe is evenwel te gepasten tijde een 

bijkomende beraadslaging van het informatieveiligheidscomité vereist. 
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kwestie – worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgemaakt aan de 

stad Gent. 

 

3. Telkens wordt enkel de informatie opgevraagd die strikt noodzakelijk is om het 

aanvullend voordeel in kwestie toe te kennen. De Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid gaat voor wat betreft de aanvullende voordelen inzake de UITPAS voor de 

regio Gent na of de vraag wel degelijk betrekking heeft op een persoon die omwille van 

zijn woonplaats potentieel in aanmerking komt4 (dit geldt dus niet voor de aanvullende 

voordelen inzake het onderwijs en de kinderopvang en inzake de lage-emissie-zone 

vermits die niet afhankelijk zijn van de woonplaats van de betrokkenen). Ten slotte wordt 

uitsluitend het resultaat van de verwerking van de persoonsgegevens, met eerbiediging 

van het beginsel van de minimale gegevensverwerking, aan de bevoegde diensten 

(respectievelijk de verkooppunten van de UITPAS voor de regio Gent, het departement 

Onderwijs en de dienst lage-emissie-zone) overgemaakt, waarmee de gemachtigde 

medewerker het verzoek van de betrokkene kan behandelen. 

 

4. De stad Gent wil zijn dienstverlening proactief aan de rechthebbenden kunnen aanbieden, 

zonder dat zij zelf nog de nodige bewijsstukken moeten opvragen en toevoegen. De 

vereiste informatie zou voortaan bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden 

opgevraagd, door middel van een online raadpleging van diverse authentieke bronnen in 

het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten” (zie de inmiddels meermaals 

gewijzigde beraadslaging nr. 18/046 van 3 april 2018 van het 

informatieveiligheidscomité). Zo zouden de huidige administratieve lasten voor de 

diverse actoren wegvallen en zouden de persoonsgegevens als dusdanig slechts 

toegankelijk zijn voor een beperkt aantal bevoegde personen, met uitsluiting van de 

vroegere tussenpersonen. Tevens zou er worden gewaarborgd dat de persoonsgegevens 

beperkt blijven tot deze die daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor 

zij worden verwerkt. 

 

5. Wat betreft de toepasselijke lokale regelgeving met betrekking tot de hogervermelde 

aanvullende voordelen ten behoeve van de inwoners met een bijzonder statuut inzake 

sociale zekerheid verwijst de stad Gent naar de volgende reglementen van de 

gemeenteraad. 

 

 - inzake de UITPAS: artikel 3, § 3, van het reglement van de gemeenteraad van 25 

april 2022 stelt dat een persoon in aanmerking komt voor het kansenstatuut indien 

hij gedomicilieerd is in een bepaalde gemeente en voldoet aan één van de 

vastgestelde voorwaarden, zoals het recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming 

van de ziekteverzekering en het recht hebben op een leefloon van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn; 

 

 - inzake het onderwijs en de kinderopvang: artikel 10, § 1, van het reglement van de 

gemeenteraad van 23 juni 2020, gewijzigd op 14 december 2020, met betrekking tot 

de retributies voor het stedelijk onderwijs en de stedelijke kinderopvangdiensten stelt 

dat er kortingen worden toegekend op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen, 

                     
4 Personen komen in beginsel enkel in aanmerking voor een UITPAS voor de regio Gent met kansenstatuut 

indien zij ingeschreven zijn in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle of Lochristi. 
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onder meer aan personen die recht hebben op een eigenlijk leefloon of een equivalent 

leefloon; 

 

 - inzake de lage-emissie-zone: artikel 4, § 2, van het reglement van de gemeenteraad 

van 23 april 2019, gewijzigd op 26 mei 2020, verwijst voor de gratis registratie naar 

het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 20165 – artikel 4, b, van het 

retributiereglement van de gemeenteraad van 23 april 2019, gewijzigd op 26 mei 

2020, stelt inzake de toelating dat er een bijzonder (verlaagd) tarief geldt voor zij die 

recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering6. 

 

6. De burgers worden ervan in kennis gesteld dat de stad Gent, om na te gaan of zij recht 

hebben op een aanvullend voordeel, bepaalde persoonsgegevens verwerkt. Die informatie 

wordt respectievelijk verstrekt bij het uitreiken van de UITPAS voor de regio Gent (aan 

de balie), bij het inschrijven van kinderen in het onderwijs of in de kinderopvangdiensten 

(de inlichtingen worden tevens opgenomen in het schoolreglement) en bij het aanvragen 

van de gratis registratie en/of het sociaal tarief (in de toepassing “lage-emissie-zone”). 

Voorts werkt de stad Gent aan een informatiepagina waarop het beleid inzake proactieve 

dienstverlening beschreven staat. 

 

7. De beraadslaging wordt gevraagd voor een onbepaalde duur, zolang de stad Gent, 

volgens een geldend reglement, de hogervermelde aanvullende voordelen toekent in het 

kader van de UITPAS voor de regio Gent, het onderwijs en de kinderopvang en de lage-

emissie-zone. De persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid (ja/neen wat 

betreft het sociaal statuut en desgevallend de einddatum ervan7) worden als dusdanig 

maximaal acht uur bewaard in het systeem maar voor het overige niet bijgehouden. De 

stad Gent houdt per betrokkene enkel bij of hij al dan niet voldoet aan de voorwaarden 

voor het aanvullend voordeel (zonder verdere details). De bevoegde medewerkers 

worden niet in kennis gesteld van de exacte reden van de toekenning van het aanvullend 

voordeel. Ze krijgen enkel het antwoord van de door het systeem uitgevoerde toetsing te 

zien, waardoor ze per betrokkene enkel te weten komen of hij al dan niet recht heeft op 

een aanvullend voordeel bij de toepassing van bepaalde lokale regels. 

 

8. Om van een aanvullend voordeel te kunnen genieten, moet de burger vooraf zijn 

identificatienummer van de sociale zekerheid meedelen aan de betrokken instantie (hetzij 

het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, hetzij het 

identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). Daarmee kan hij 

eenduidig worden geïdentificeerd en kunnen de nodige opzoekingen in het systeem 

worden verricht. 

 

9. De persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid zijn – in de hogervermelde 

verwerkte vorm (ja/neen wat betreft het sociaal statuut en eventueel ook, indien 

beschikbaar, de einddatum, zonder verdere aanduiding van de exacte reden ervan) – enkel 

toegankelijk voor de volgende gebruikers. Derden hebben geen toegang. 

 

                     
5 Zie hoger, voetnoot 1. 
6 Zie hoger, voetnoot 2. 
7 Voor wat betreft de informatie inzake het houderschap van een geldige parkeerkaart voor personen met een 

handicap: zie hoger, voetnoot 3. 
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 - inzake de UITPAS: de baliemedewerkers van de kantoren en de loketten waar 

personen de UITPAS voor de regio Gent kunnen aankopen (die medewerkers gaan 

in het systeem na of de betrokken persoon al dan niet in aanmerking komt voor het 

kansentarief); 

 

 - inzake het onderwijs en de kinderopvang: de administratief medewerkers van het 

lokaal departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd die facturen voor de scholen en 

de kinderopvangdiensten. opmaken (die medewerkers moeten weten welke gezinnen 

van een kortingstarief genieten); 

 

 - inzake de lage-emissie-zone: de medewerkers van de dienst Milieu en Klimaat (zij 

verwerken de aanvragen die de burgers via de toepassing “check-je-wagen” indienen 

en gaan voor de aanvragers die aangeven recht te hebben op een aanvullend voordeel 

na of dit daadwerkelijk het geval is). 

 

10. De stad Gent is gemachtigd om het Rijksregister te raadplegen, met toepassing van het 

koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare 

overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het 

bijhouden en de controle van de informaties, de beraadslaging nr. 13/2013 van 13 februari 

2013 van het sectoraal comité van het Rijksregister en de beslissing van de minister van 

Binnenlandse Zaken nr. 036/2020 van 19 maart 2020. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

 Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité 

 

11. Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens die volgens 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 vereist. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

12. Krachtens artikel 6, 1, eerste lid, van 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 is de verwerking van 

persoonsgegevens enkel rechtmatig indien en voor zover minstens één van de vermelde 

voorwaarden is vervuld, zoals indien zij noodzakelijk is om te voldoen aan een 

verplichting die ingevolge de regelgeving op de verwerkingsverantwoordelijke rust. In 

dit geval is de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk 

is voor de toekenning van de hogervermelde aanvullende voordelen, ingesteld bij de 

hogervermelde reglementen van de stad Gent. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

13. Krachtens 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 
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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 (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend 

zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden 

verwerkt (principe van 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 (principe van opslagbeperking) en moeten ze 

worden verwerkt met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen 

zodat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd 

zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, 

vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

14. De mededeling beoogt een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd 

doeleinde, namelijk de toekenning van aanvullende voordelen aan personen die recht 

hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering of op een (eigenlijk 

of equivalent) leefloon, voor diensten die door de stad Gent worden aangeboden, in het 

bijzonder inzake de UITPAS voor de regio Gent, het onderwijs en de kinderopvang en 

de lage-emissie-zone, volgens de bepalingen van de reglementen vermeld onder het 

randnummer 5. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

15. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van het beoogde doeleinde, relevant en niet overmatig. 

Ze hebben enkel betrekking op de personen die een aanvraag hebben ingediend met 

betrekking tot één van de hogervermelde diensten die door de stad Gent worden aangeboden 

en zich beroepen op het recht op een aanvullend voordeel. De Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid gaat na of de vraag inzake de UITPAS voor de regio Gent wel degelijk betrekking 

heeft op een persoon die omwille van zijn woonplaats potentieel in aanmerking komt (zij 

controleert aldus of de persoon ingeschreven is in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle of 

Lochristi). 

 

16. Verder blijft de verwerking van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid 

in beginsel beperkt tot de aanduiding dat de betrokkene al dan niet recht heeft op een 

verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering of op een (eigenlijk of equivalent) 

leefloon. 

 

17. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelt per betrokkene enkel de volgende 

persoonsgegevens ter beschikking van de stad Gent. 

 

 - inzake de UITPAS: de aanduiding dat de persoon die een UITPAS voor de regio Gent 

wil aankopen al dan niet (ja/neen) recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van 

de ziekteverzekering of het eigenlijk of equivalent leefloon van het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn (zonder onderscheid tussen de beide sociale statuten); 
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 - inzake het onderwijs en de kinderopvang: de aanduiding dat er zich binnen het gezin 

van het kind aan wie de diensten inzake onderwijs en kinderopvang worden verstrekt 

al dan niet (ja/neen) een persoon bevindt die recht heeft op het (eigenlijk of 

equivalent) leefloon; 

 

 - inzake de lage-emissie-zone: de aanduiding dat de persoon die door middel van de 

toepassing “check-je-wagen” een aanvraag indient voor een gratis registratie of voor 

een lagere toelatingsbijdrage al dan niet (ja/neen) recht heeft op de verhoogde 

tegemoetkoming van de ziekteverzekering. 

 

18. Het informatieveiligheidscomité stelt vast dat de stad Gent met het oog op de uitreiking van 

de UITPAS rechtstreeks bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zou nagaan 

of de betrokkene zich al dan niet in collectieve schuldenregeling, in budgetbeheer of in 

budgetbegeleiding bevindt. Personen met een dergelijke hoedanigheid komen volgens de 

toepasselijke lokale regelgeving immers ook in aanmerking voor het kansenstatuut. Vermits 

deze informatie (vooralsnog) niet vanuit het netwerk van de sociale zekerheid – dus met de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – ter beschikking kan worden 

gesteld, stemt het informatieveiligheidscomité er, met toepassing van artikel 14, vierde lid, 

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

van de Sociale Zekerheid, mee in dat ze, zij het tijdelijk, rechtstreeks door het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn aan de stad Gent zou worden meegedeeld, zonder dat 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid daarbij hoeft tussen te komen. Zodra de 

persoonsgegevens in het netwerk van de sociale zekerheid beschikbaar zijn, moeten ze 

evenwel onverkort daar worden opgevraagd, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid. De mededeling van persoonsgegevens moet alleszins per betrokkene 

beperkt blijven tot de loutere aanduiding dat hij wel of niet in collectieve schuldenregeling, 

in budgetbeheer of in budgetbegeleiding is, zonder enige verdere aanvullende (financiële) 

inlichtingen. 

 

 Opslagbeperking 

 

19. De persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid – ja/neen wat betreft het 

statuut inzake sociale zekerheid (dat wil zeggen het statuut van persoon met recht op een 

verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering of het statuut van persoon met recht 

op een eigenlijk of equivalent leefloon) en desgevallend, voor zover beschikbaar, de 

einddatum dienaangaande – worden hoogstens acht uur in het systeem bijgehouden en 

daarna verwijderd. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

20. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de 

mededeling van persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid8. 

 

                     
8 Een uitzondering ter zake geldt enkel voor de mededeling van persoonsgegevens inzake collectieve 

schuldenregeling, budgetbeheer of budgetbegeleiding, voor de uitreiking van de UITPAS aan personen met 

een kansenstatuut (zie randnummer 18). 



 

8 
 

21. De stad Gent heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid, met 

toepassing van de bepalingen van de artikelen 37-39 van 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 heeft diens identiteit aan het informatieveiligheidscomité meegedeeld. 

 

22. De partijen houden onverkort rekening 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. 

 

23. Een verwijzing naar deze beraadslaging zal worden opgenomen in de beraadslaging nr. 

18/046 van 3 april 2018 van het informatieveiligheidscomité over de online raadpleging 

van authentieke bronnen door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader 

van het project “geharmoniseerde sociale statuten”. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de verwerking van persoonsgegevens door de stad Gent met het oog op de toekenning van 

diverse aanvullende voordelen (project “geharmoniseerde sociale statuten”), zoals in deze 

beraadslaging beschreven, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

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


