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Informatieveiligheidscomité 

Verenigde Kamers 

(sociale zekerheid en gezondheid / federale overheid) 

 

 

IVC/VK/22/504 

 

 

BERAADSLAGING NR. 22/268 VAN 28 OKTOBER 2022, GEWIJZIGD OP 8 

NOVEMBER 2022, OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) AAN HET FEDERAAL 

AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS (FEDASIL) VOOR HET 

BEPALEN VAN DE BIJDRAGE TOT DE MATERIËLE HULP DOOR ASIELZOEKERS 

MET BEROEPSINKOMSTEN UIT EEN ACTIVITEIT ALS WERKNEMER EN HET 

OPHEFFEN VAN DE VERPLICHTE PLAATS VAN INSCHRIJVING VOOR 

ASIELZOEKERS MET BEROEPSINKOMSTEN UIT EEN ACTIVITEIT ALS 

WERKNEMER 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 2; 

 

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 en artikel 98; 

 

Gelet op de aanvraag van FEDASIL; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Michel Deneyer en de heer Daniel Haché. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. FEDASIL, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, een instelling van 

openbaar nut onder het toezicht van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, is 

verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, organiseert hun begeleiding en garandeert 

de kwaliteit binnen de verschillende opvangstructuren. Met het oog op het bepalen van de 

bijdrage tot de materiële hulp door asielzoekers met beroepsinkomsten uit een activiteit als 

werknemer en het opheffen van de verplichte plaats van inschrijving voor asielzoekers met 

beroepsinkomsten uit een activiteit als werknemer wil de organisatie, naar aanleiding van een 
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recente maatregel van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, gebruik maken van bepaalde 

persoonsgegevens uit de DMFA-persoonsgegevensbank (“déclaration multifonctionnelle, 

multifunctionele aangifte”) van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). 

 

2. Krachtens artikel 18, 3°, van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de 

uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse 

onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, hebben vreemdelingen die 

een asielaanvraag indienen toegang tot de arbeidsmarkt indien ze geen beslissing van het 

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen hebben ontvangen binnen 

de vier maanden na het indienen van hun asielaanvraag en behouden ze die toegang tot de 

arbeidsmarkt tot het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing ten gronde overmaakt of tot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in geval 

van beroep een beslissing neemt. De betrokkenen kunnen zich derhalve onder bepaalde 

voorwaarden op de Belgische arbeidsmarkt begeven. 

 

3. Het attest van immatriculatie is een voorlopig verblijfsdocument voor een derdelander in 

procedure. Het bewijst dat diens verblijfsaanvraag in België in onderzoek is. De betrokkene 

heeft in afwachting van een beslissing over zijn verblijfsaanvraag recht op een voorlopig 

verblijf op het grondgebied. Om in België te mogen werken, moeten asielzoekers over een 

geldig immatriculatieattest beschikken. Tijdens de eerste vier maanden van de procedure 

heeft de kaart de vermelding “toegang tot de arbeidsmarkt – neen”. Vier maanden na de 

aanvraag kan de asielzoeker aan de bevoegde gemeente vragen om deze vermelding te 

veranderen naar “toegang tot de arbeidsmarkt – onbeperkt”. De geldigheid van de 

tewerkstellingsvergunning is vanaf dat moment gelijk aan de geldigheidsduur van het 

immatriculatieattest. 

 

4. Volgens de artikelen 35/1 en 35/2 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van 

asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen: 

 

- bepaalt de koning de regels voor de toekenning van de opvang aan de asielzoeker 

wanneer deze over professionele inkomsten beschikt en voor de terugbetaling van de 

materiële hulp, rekening houdend met de beroepssituatie van de asielzoeker, het type 

arbeidscontract en het bedrag van de ontvangen beroepsinkomsten; 

- is de materiële hulp niet verschuldigd indien de asielzoeker zelf over voldoende 

financiële middelen beschikt om te voorzien in zijn basisbehoeften en moet hij FEDASIL 

op de hoogte brengen van elk element dat verband houdt met zijn beroepssituatie, zijn 

inkomsten en de evolutie van zijn situatie; 

- beëindigt FEDASIL de materiële hulp als de asielzoeker financiële middelen verborgen 

houdt en zo ten onrechte aanspraak maakt op materiële hulp en moet de asielzoeker 

FEDASIL vergoeden voor de verstrekte materiële hulp als komt vast te staan dat hij toen 

over voldoende middelen beschikte om in zijn basisbehoeften te voorzien. 

 

5. Het koninklijk besluit van 12 januari 2011 betreffende de toekenning van materiële hulp aan 

asielzoekers die beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer is van toepassing 

op de asielzoekers die aan de volgende voorwaarden voldoen: ze krijgen materiële hulp in 

een opvangstructuur en verblijven er ook daadwerkelijk, ze hebben toegang tot de 

arbeidsmarkt en op basis daarvan oefenen ze een activiteit als werknemer uit op het Belgisch 
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grondgebied (artikel 2). Voor de betrokkenen kan er sprake zijn van een bijdrage tot de 

materiële hulp (artikelen 5 tot en met 8) of een opheffing van de verplichte plaats van 

inschrijving (artikelen 9 tot en met 11). 

 

6. De bepalingen inzake de bijdrage tot de materiële hulp door de asielzoekers die professionele 

inkomsten ontvangen uit een activiteit als werknemer zijn van toepassing op de voormelde 

asielzoekers die minstens aan één van volgende voorwaarden voldoen: 

 

 1° ze beschikken over een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met een duur van 

minder dan zes maanden, over een arbeidsovereenkomst voor een welbepaald werk 

waarvan de duur op minder dan zes maanden kan geraamd worden of over een bepaald 

type arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur; 

 

 2° het nettomaandloon dat ze krijgen, is niet hoger dan het leefloon dat ze zouden kunnen 

krijgen in toepassing van de artikelen 14 en 15 van de wet van 26 mei 2002 betreffende 

het recht op maatschappelijke integratie, naargelang de categorie waartoe ze zouden 

behoren als ze aan de voorwaarden zouden voldoen om hiervan te genieten. 

 

 De asielzoekers die voldoen aan één of aan beide van de vermelde voorwaarden krijgen 

verder materiële hulp in een opvangstructuur en dragen bij tot de materiële hulp in functie 

van het bedrag van hun maandelijks nettoloon. 

 

7. De bepalingen inzake de opheffing van de verplichte plaats van inschrijving voor de 

asielzoekers die professionele inkomsten ontvangen uit een activiteit als werknemer zijn van 

toepassing op de voormelde asielzoekers die aan beide volgende voorwaarden voldoen: 

 

 1° ze beschikken over een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met een duur van 

minstens zes maanden, over een arbeidsovereenkomst voor een welbepaald werk 

waarvan de duur op minstens zes maanden kan geraamd worden of over een bepaald 

type arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur; 

 

 2° het nettomaandloon dat ze krijgen, is hoger dan het leefloon dat ze zouden kunnen 

krijgen in toepassing van de artikelen 14 en 15 van de wet van 26 mei 2002 betreffende 

het recht op maatschappelijke integratie, naargelang de categorie waar ze toe zouden 

behoren als ze aan de voorwaarden zouden voldoen om hiervan te genieten. 

 

 Voor de asielzoekers die voldoen aan de beide vermelde voorwaarden heft FEDASIL de 

verplichte plaats van inschrijving in een opvangstructuur die initieel aan hen was toegewezen 

op. 

 

8. FEDASIL merkt op dat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een specifieke maatregel 

heeft getroffen, waarbij de situatie van bepaalde doelgroepen – zij het steeds binnen de 

contouren van het toepasselijk regelgevend kader – prioritair wordt geregeld. De organisatie 

zou aldus enkele DMFA-persoonsgegevens met betrekking tot de beroepssituatie en de 

beroepsinkomsten van de volgende categorieën personen verwerken (periode eerste kwartaal 

2021 tot tweede kwartaal 2022) : 
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 1° de bewoners van het opvangnetwerk voor asielzoekers die vermoedelijk een stabielere 

werkrelatie hebben en dienovereenkomstig in aanmerking komen voor de verplichte 

opheffing van de verplichte plaats van inschrijving. De gevraagde informatie heeft in het 

bijzonder betrekking op: 

 

- de groep van (ongeveer 1.600) personen zonder einddatum van de tewerkstelling 

(van wie vermoed kan worden dat een groot deel ervan een contract voor onbepaalde 

duur heeft); 

 

- de groep van (ongeveer 700) personen met een maximale prestatie van meer dan zes 

maanden (van wie vermoed kan worden dat een groot deel ervan een contract voor 

bepaalde duur van langer dan zes maanden heeft); 

 

 2° de (ongeveer 5.700) personen voor wie in het voorbije jaar gecumuleerd een werkperiode 

van meer dan één maand is aangegeven en die vermoedelijk een bijdrage voor de 

ontvangen materiële hulp hadden moeten betalen aan FEDASIL op basis van het 

koninklijk besluit van 12 januari 2011. 

 

9. Per betrokkene zouden uitsluitend de volgende DMFA-persoonsgegevens worden verwerkt: 

 

- het identificatienummer van de sociale zekerheid; 

- het RSZ-inschrijvingsnummer en het ondernemingsnummer van de werkgever; 

- het jaar en het kwartaal van de aangifte; 

- de periode van tewerkstelling; 

- het aantal dagen per week van het arbeidsstelsel; 

- het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer; 

- het gemiddeld aantal uren per week van de maatman; 

- het type arbeidsovereenkomst; 

- het nummer van de prestatielijn; 

- de prestatiecode; 

- het aantal dagen/uren van de prestatie: 

- het nummer van de bezoldigingslijn; 

- de bezoldigingscode; 

- het bedrag van de bezoldiging. 

 

10. FEDASIL heeft toegang tot het Rijksregister en mag het rijksregisternummer gebruiken voor 

het realiseren van de hogervermelde doeleinden (met toepassing van de artikelen 5 en 8 van 

de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen – 

zie onder meer het koninklijk besluit van 6 januari 1997 en de beslissing nr. 008/2020 van 6 

februari 2020 van de minister van Binnenlandse Zaken). Het verdient aanbeveling dat hij ook 

toegang tot de Kruispuntbankregisters heeft (met toepassing van artikel 15 van de wet van 

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

Zekerheid). In zijn beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het (destijds bevoegde) 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid geoordeeld dat het 

gerechtvaardigd en aangewezen is dat instanties gemachtigd worden om toegang tot de 

Kruispuntbankregisters te hebben, voor zover en voor zolang zij voldoen aan de voorwaarden 

om toegang tot het Rijksregister te hebben. In die beraadslaging werd tevens het algemeen 
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kader voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters door instanties met toegang tot het 

Rijksregister gecreëerd. Het gebruik van het kruispuntbanknummer is overigens vrij, 

overeenkomstig artikel 8 van dezelfde wet van 15 januari 1990. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

 Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité 

 

11. Het gaat om een mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ) aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL) 

waarvoor, met toepassing van artikel 15, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende 

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

voorafgaande beraadslaging van de verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité 

vereist is. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

12. Krachtens artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 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 daarin uitdrukkelijk vermelde voorwaarden is 

vervuld. 

 

13. De mededeling van persoonsgegevens is rechtmatig in die zin dat ze voor FEDASIL 

noodzakelijk is om te voldoen aan een door de regelgeving opgelegde verplichting die op 

hem rust, in de zin van artikel 6, 1, eerste lid, c), van de Verordening (EU) nr. 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. 

 

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

bijzonder noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op FEDASIL als 

verwerkingsverantwoordelijke rusten ingevolge de wet van 12 januari 2007 betreffende de 

opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en het 

koninklijk besluit van 12 januari 2011 betreffende de toekenning van materiële hulp aan 

asielzoekers die beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

15. Volgens artikel 5 van de hogervermelde Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 april 2016 worden persoonsgegevens verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en worden ze niet verder verwerkt 

op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (doelbinding), zijn ze toereikend, ter 

zake dienend en beperkt tot wat nodig is voor de beoogde doeleinden (minimale 

gegevensverwerking), worden ze niet langer dan nodig voor de geldende doeleinden bewaard 
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in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren (opslagbeperking) en 

worden ze met passende maatregelen verwerkt zodat een passende beveiliging gewaarborgd 

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

tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 doelbinding 

 

16. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de toepassing door 

FEDASIL van de regelgeving over de opvang van asielzoekers en de financiële gevolgen 

ervan, in het bijzonder de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers 

en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 12 

januari 2011 betreffende de toekenning van materiële hulp aan asielzoekers die 

beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer. 

 

17. De verwerking van persoonsgegevens beoogt het bepalen van de bijdrage tot de materiële 

hulp door asielzoekers met beroepsinkomsten uit een activiteit als werknemer en het opheffen 

van de verplichte plaats van inschrijving voor asielzoekers met beroepsinkomsten uit een 

activiteit als werknemer. Het recht op werk voor asielzoekers is niet altijd verenigbaar met 

hun recht op opvang. In bepaalde omstandigheden moeten zij een bijdrage aan het systeem 

leveren of kan hun verplichte plaats van inschrijving worden opgeheven. 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

18. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van die doeleinden, relevant en niet overmatig. 

FEDASIL heeft behoefte aan persoonsgegevens over de identiteit van de asielzoeker en zijn 

werkgever, over zijn loon en over zijn arbeidstijden, om na te gaan welke maatregelen 

desgevallend moeten worden getroffen. 

 

19. Een persoon die om internationale bescherming vraagt, heeft recht op materiële opvang vanaf 

het indienen van zijn verzoek en tijdens de hele asielprocedure. Verzoekers die in de opvang 

verblijven en werken, moeten een bijdrage betalen aan FEDASIL. Het gaat om bewoners die 

een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor een periode korter dan zes maanden hebben 

of een maandelijks nettoloon hebben dat onder het leefloon ligt. Het bedrag van de bijdrage 

wordt berekend op het maandelijks nettoloon, op basis van een progressieve methode waarbij 

afhankelijk van de inkomensschijf een percentage van vijfendertig tot vijfenzeventig procent 

geldt. Als de betrokkene een stabiele tewerkstelling heeft, kan diens opvang beëindigd 

worden. Wanneer hij een arbeidsovereenkomst van meer dan zes maanden bezit én een 

maandelijks nettoloon hoger dan of gelijk aan het leefloon heeft, moet de opvangstructuur 

een zogenaamde “aanvraag tot opheffing van de code 207” indienen. Eens de opheffing is 

verkregen, heeft de betrokkene twee maanden de tijd om de opvangstructuur te verlaten. 

 

20. Voor de toepassing van de voormelde regels onderzoekt FEDASIL de situatie van twee 

specifieke doelgroepen: enerzijds de bewoners van het opvangnetwerk voor asielzoekers die 

vermoedelijk een stabielere werkrelatie hebben en dienovereenkomstig in aanmerking 

komen voor de verplichte opheffing van de verplichte plaats van inschrijving (het gaat in het 

bijzonder om de personen zonder einddatum van de tewerkstelling en de personen met een 

maximale prestatie van meer dan zes maanden), anderzijds de personen voor wie in het 
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voorbije jaar gecumuleerd een werkperiode van meer dan één maand is aangegeven. Voor 

deze personen wordt de stabiliteit van de tewerkstelling nagegaan (de beroepssituatie en de 

beroepsinkomsten van de periode van het eerste kwartaal van het jaar 2021 tot het tweede 

kwartaal van het jaar 2022). 

 

21. De betrokkenen worden vooraf met een betekenisvolle hoedanigheidscode vermeld in het 

personenrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 6 

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

van de Sociale Zekerheid. Dat geschiedt ad hoc, onder de verantwoordelijkheid van 

FEDASIL. Die organisatie garandeert dat ze enkel informatie over personen die ressorteren 

onder haar controlebevoegdheid zal opvragen. 

 

22. FEDASIL moet in staat worden gesteld om de beroepssituatie en de beroepsinkomsten van 

de voormelde categorieën personen die om internationale bescherming verzoeken na te gaan. 

Die elementen zijn bepalend voor de handhaving of de stopzetting van de opvang binnen een 

opvangstructuur en de organisatie van een bijdrageregeling in hoofde van de asielzoeker. Het 

identificatienummer van de sociale zekerheid van de asielzoeker en de identificatienummers 

van de werkgever zijn noodzakelijk ter unieke identificatie van de bij de tewerkstelling van 

de asielzoeker betrokken partijen. Het jaar en het kwartaal van de aangifte, de periode van 

tewerkstelling, het aantal dagen per week van het arbeidsstelsel, het gemiddeld aantal uren 

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

arbeidsovereenkomst, de prestatiecode, het aantal dagen en uren van de prestatie, de 

bezoldigingscode en het bedrag van de bezoldiging zijn noodzakelijk voor het bepalen van 

de stabiliteit van de tewerkstelling. De vaststellingen van FEDASIL kunnen met toepassing 

van de hogervermelde regelgeving leiden tot het opleggen van een bijdrage tot de materiële 

hulp door asielzoekers met beroepsinkomsten uit een activiteit als werknemer, te bepalen in 

functie van hun loon, of het opheffen van de verplichte plaats van inschrijving voor 

asielzoekers met beroepsinkomsten uit een activiteit als werknemer. 

 

 opslagbeperking 

 

23. De persoonsgegevens van de asielzoekers van wie de verplichte plaats van inschrijving wordt 

opgeheven, worden twaalf maanden gegroepeerd bewaard in een tabel. Die periode wordt 

aldus gemotiveerd: één maand voor het behandelen van het dossier, één maand als termijn 

voor het verlaten van de opvangstructuur, één tot zes bijkomende maanden bij verlenging of 

uitstel, drie maanden als termijn voor het indienen van een beroep tegen de beslissing bij de 

arbeidsrechtbank en één maand voor het voorbereiden van het dossier in geval van beroep. 

 

24. Het geïndividualiseerd deel van de persoonsgegevens wordt gedurende tien jaar na het einde 

van de materiële steun of een vonnis van de rechtbank bewaard, door middel van het 

uittreksel dat wordt gebruikt om de beslissing ten aanzien van de betrokkene individueel te 

rechtvaardigen. Die beslissing vormt een deel van het sociaal dossier dat tien jaar door 

FEDASIL moet worden bijgehouden op basis van de instructies van het Rijksarchief, in 

uitvoering van de Archiefwet van 24 juni 1955. Uiteindelijk wordt tien procent van de 

dossiers overgebracht naar het Rijksarchief. 
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25. De persoonsgegevens van de asielzoekers van wie de verplichte plaats van inschrijving niet 

wordt opgeheven maar aan wie een bijdrage voor de materiële steun kan worden gevraagd, 

worden twaalf maanden bijgehouden: één maand voor het behandelen van het dossier, één 

tot zeven maanden voor het spreiden van de betaling van de verschuldigde bedragen, drie 

maanden als termijn voor het indienen van een beroep tegen de beslissing bij de 

arbeidsrechtbank en één maand voor het voorbereiden van het dossier in geval van beroep. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

26. De mededeling van persoonsgegevens geschiedt met de tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, conform artikel 14, eerste lid, van de voormelde wet van 15 januari 

1990. De betrokkenen worden met een betekenisvolle hoedanigheidscode opgenomen in het 

verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, ad hoc, onder de 

verantwoordelijkheid van FEDASIL. FEDASIL waarborgt dat hij enkel informatie over 

personen die ressorteren onder zijn controlebevoegdheid zal verwerken. 

 

27. Het informatieveiligheidscomité wijst erop dat artikel 35 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 in bepaalde gevallen 

vereist dat de verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een beoordeling uitvoert 

van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van 

persoonsgegevens. Indien uit die beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen 

moeten worden getroffen, dienen de betrokken partijen op eigen initiatief een aanvraag tot 

wijziging van deze beraadslaging in. De mededeling van persoonsgegevens mag in 

voorkomend geval niet plaatsvinden totdat de vereiste toestemming van het 

informatieveiligheidscomité is bekomen. 

 

28. Indien uit de gegevensbeschermingseffectbeoordeling zou blijken dat er een hoog residuair 

risico is, moet de aanvrager de beoogde persoonsgegevensverwerking voorleggen aan de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomst art. 36.1 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. 

 

29. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houdt FEDASIL 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. 

 

30. De organisatie houdt tevens rekening met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk 

van de sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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Om deze redenen, besluiten 

 

de verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het 

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, uitsluitend voor het bepalen van de 

bijdrage tot de materiële hulp door asielzoekers die beroepsinkomsten ontvangen uit een activiteit 

als werknemer en het opheffen van de verplichte plaats van inschrijving voor asielzoekers die 

beroepsinkomsten ontvangen uit een activiteit als werknemer, in toepassing van de wet van 12 

januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 

vreemdelingen en het koninklijk besluit van 12 januari 2011 betreffende de toekenning van 

materiële hulp aan asielzoekers die beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer, 

zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde 

maatregelen ter waarborging van de persoonsgegevensbescherming, in het bijzonder deze inzake 

doelbinding, minimale verwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

Het informatieveiligheidscomité wijst erop dat de verwerkingsverantwoordelijken er desgevallend 

toe gehouden zijn om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Als uit die 

beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de rechten en 

vrijheden van de betrokkenen te vrijwaren, dan zijn de partijen ertoe gehouden om de gewijzigde 

modaliteiten van de gegevensverwerking ter beraadslaging aan het informatieveiligheidscomité 

voor te leggen. 

 

 

 

 

 

Michel DENEYER 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

 

 

 

 

Daniel HACHÉ 

Kamer federale overheid 

 

 

 

 
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 

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. 
 


