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I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1. Het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie, hierna de aanvrager, verzoekt als
rechtsopvolger van de RVA om gebruik te mogen maken van de machtiging verleend aan die
laatste bij beraadslaging FO nr. 10/2010 van 10 juni 2010. Deze machtiging beoogde de
elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen de FOD Financiën en de RVA en dit
in het kader van de strijd tegen fraude door dienstenchequebedrijven. Het betreft meer
bepaald persoonsgegevens omtrent de fiscale schulden van de ondernemingen, die door de
FOD Financiën aan de RVA worden overgedragen. Het al dan niet bestaan van deze
schulden wordt door het secretariaat van de Erkenningscommissie (ingebed binnen de RVA)
gecontroleerd en dit zowel voorafgaand aan een erkenning als tijdens de erkenning van een
dienstencheque-onderneming.
II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
2. In haar advies nr. 14/2004 van 25 november 2004 stelde de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat de rechtsopvolger van een gemachtigde
geen nieuwe machtiging moet aanvragen voor zover de rechtsopvolger een taak/doeleinde
overneemt waarvoor zijn rechtsvoorganger gemachtigd was. Het Comité is van oordeel dat –
hoewel dit principe werd toegepast in het kader van een toegang tot het Rijksregister –deze
redenering mutatis mutandis ook kan worden gebruikt in het kader van de toegang tot
gegevens van de FOD Financiën.
3. Het onderzoek van het Comité kan zich bijgevolg beperken tot het nagaan of de aanvrager
rechtsopvolger is van de RVA, specifiek voor wat betreft de doeleinden/taken van de RVA
die het voorwerp uitmaakten van beraadslaging FO nr. 10/2010. Daarnaast onderzoekt het
Comité ook of de aanvrager voldoende waarborgen biedt op het vlak van de beveiliging van
de gegevens.
A. RECHTSOPVOLGING
4. Artikel 221 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde

Staatshervorming, voegde een aantal punten toe aan de lijst met gewestelijke
bevoegdheden. Zo werd aan artikel 6, § 1, IX, van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980

1

Dit artikel trad in werking op 1 juli 2014 (artikel 67 van de bijzondere wet van 6 januari 2014).
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tot hervorming der instellingen, onder andere het volgende punt toegevoegd: "(…)8° de
bevordering van de buurtdiensten en -banen; (…)”2
5. Ingevolge deze bepaling is het Vlaams Gewest voortaan bevoegd voor de erkenning van
dienstencheque-ondernemingen. De wet 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en

–banen – die de wettelijke basis vormde voor beraadslaging FO nr. 10/2010 – werd dan ook
aangepast en stipuleert sinds kort o.a. het volgende: “Art. 10ter. Het toezicht en de controle

op de uitvoering van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan verlopen conform het
decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004.” Laatstgenoemd Vlaams
decreet legt de bevoegdheden vast van de sociaalrechtelijk inspecteurs die belast zijn met
controle en toezicht en deze inspecteurs maken deel uit van de afdeling “Toezicht en
Handhaving” van de aanvrager3.
6. Bovendien werd in de bijkomende informatie bij de aanvraag ook een ontwerp-besluit van
de Vlaamse Regering toegevoegd, waarin de nieuwe commissie die advies zal moeten
verlenen

omtrent

de

toekenning

of

de

intrekking

van

de

erkenning

van

dienstenchequebedrijven – die in Vlaanderen dus de rol zal overnemen van de in
randnummer 1 vernoemde Erkenningscommissie – expliciet wordt ingebed bij de aanvrager.
7. Besluit: de aanvrager zal instaan voor de erkenning van dienstencheque-ondernemingen en
kan voor wat deze materie betreft dus als rechtsopvolger worden beschouwd van de RVA.
B. INFORMATIEBEVEILIGING
8. Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager over een consulent inzake informatiebeveiliging4 en
over een informatiebeveiligingsbeleid beschikt. Verder geeft de aanvrager aan dat de

2

De concrete modaliteiten voor de overdracht van deze bevoegdheden worden onder andere geregeld in het Protocol van
4 juni 2014 gesloten tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie, bevattende verbintenissen die betrekking hebben op de overdracht aan de Gemeenschappen en
aan de Gewesten van de bevoegdheden inzake het arbeidsmarktbeleid, die tot dusver uitgeoefend worden door de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening.

3
Bovendien voorziet artikel 4, § 2, eerste lid, van het kaderdecreet van 18 juli 2003 bestuurlijk beleid, dat taken van
beleidsuitvoering in beginsel worden toevertrouwd aan intern of extern verzelfstandigde agentschappen wanneer voldaan is
aan 4 cumulatieve voorwaarden. Als niet voldaan is aan deze voorwaarden, dan bepaalt het tweede lid van dit artikel dat het
departement – m.a.w. de aanvrager – belast wordt met die taken van beleidsuitvoering. In het verlengde hiervan stelt
artikel 3, §1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van, 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn,

Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat
beleidsdomein, dat de aanvrager bevoegd is voor de taken van beleidsuitvoering betreffende materies die tot het

beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin behoren en die niet werden toevertrouwd aan een verzelfstandigd
agentschap van dat beleidsdomein.
4

Deze werd bovendien reeds erkend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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geplande gegevensstroom via de Vlaamse dienstenintegrator zal verlopen. Het Comité
neemt hier akte van.

OM DEZE REDENEN
het Comité
1° bepaalt dat het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie als rechtsopvolger van de RVA
over een toegang tot welbepaalde fiscale gegevens beschikt voor de doeleinden en overeenkomstig
de modaliteiten vastgesteld door de beraadslaging FO nr. 10/2010 van 10 juni 2010, die als bijlage
aan deze beraadslaging is toegevoegd;
2° beslist dat deze machtiging geldt voor zover en voor zolang de voorwaarden vermeld in deze
beraadslaging en in beraadslaging FO nr. 10/2010, worden nageleefd door de aanvrager;
3° beslist dat het zich het recht voorbehoudt om, in voorkomend geval op geregelde tijdstippen, de
effectieve en duurzame toepassing te controleren van technische en organisatorische maatregelen
die conform de stand van de techniek zijn en van aard om de risico's adequaat te dekken. In dit
verband gebiedt het Comité de partijen om hem iedere relevante wijziging in de beveiliging van de
gemachtigde verwerkingen mee te delen..

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Stefan Verschuere

