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Advies nr. 189/2021 van 25 oktober 2021

Betreft:

advies

m.b.t.

een

ontwerpbesluit

van

het

Verenigd

College

van

de

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aansluiting van de

bijslagtrekkende bij een kinderbijslaginstelling (CO-A-2021-182)

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”), aanwezig
mevrouw Marie-Hélène Descamps, mevrouw Alexandra Jaspar en heren Yves-Alexandre de Montjoye,
Bart Preneel en Frank Robben;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”);
Gelet op 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 (hierna “AVG”);
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG”);
Gelet op het verzoek om advies van de heren Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, belast met het beleid inzake
gezinsbijslagen, ontvangen op 30/07/2021;
Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 30/09/2021;
Gelet op het verslag van Alexandra Jaspar;
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Brengt op 25 oktober 2021 het volgend advies uit:
I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
Artikel 26 van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de

.

gezinsbijslag verplicht een bijslagtrekkende om zich binnen een bepaalde termijn aan te sluiten bij een

.

kinderbijslaginstelling, bij gebreke daaraan wordt hij van rechtswege bij de openbare operator

.

1.

aangesloten. Dit artikel bepaalt tevens onder welke voorwaarde een bijslagtrekkende kan overstappen
naar een andere kinderbijslaginstelling.
Het toekomstige artikel 26/1 van die ordonnantie 1 creëert een register betreffende de

2.

aansluiting van de bijslagtrekkende bij een kinderbijslaginstelling, het bepaalt de doeleinden van dit
register evenals de gegevens die erin worden verwerkt.
3.

Het

voor

advies

voorgelegde

ontwerpbesluit

van

het

Verenigd

College

van

de

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aansluiting van de bijslagtrekkende bij

een kinderbijslaginstelling, hierna het ontwerp, strekt ertoe om de voormelde artikelen 26 en 26/1 van
de ordonnantie van 4 april 2019 uit te voeren.
II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
4.

Artikel 3 van het ontwerp bepaalt welke vermeldingen dat het aanvraagformulier (elektronisch

of papier) minstens bevat. Het somt eigenlijk uitsluitend formele vermeldingen op, namelijk welke
teksten van de ordonnantie uitdrukkelijk moeten worden opgenomen in het formulier. Behoudens dat
de (toekomstige) bijslagtrekkende het aanvraagformulier moet dateren en ondertekenen, bevat het
geen indicatie van de persoonsgegevens die aan de hand van het aanvraagformulier worden
verzameld bij de (toekomstige) bijslagtrekkende.
5.

Dit betekent eigenlijk dat de kinderbijslaginstellingen voor het overige vrij zijn om te bepalen

welke persoonsgegevens zij opvragen via het aanvraagformulier gelet op het feit dat:
•

de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag, nergens
de gegevens(categorieën) identificeert die met het oog op de toekenning van de gezinsbijslag
worden verwerkt;

•

het toekomstige artikel 26/1 van de ordonnantie van 4 april 2019 enkel de gegevens en
gegevenscategorieën vermeldt die respectievelijk met het oog op aanleg van het register door

1

Vormt het voorwerp van het advies nr. 188/2021 van de Autoriteit van 25 oktober 2021 m.b.t. een voorontwerp van
ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag
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Iriscare en de rapportageverplichting van de kinderbijslaginstelling aan Iriscare worden
verwerkt.
6.

Uit nazicht van de website van 2 kinderbijslaginstellingen die in Brussel kinderbijslag

uitbetalen, blijkt dat er een belangrijke verschil bestaat in het volume aan persoonlijke informatie die
wordt verzameld aan de hand van het aansluitingsformulier. Gelet op het ontbreken van de vermelding
van de gegevens(categorieën) in de ordonnantie van 25 april 2019 en het verschil in detail aan
informatie dat momenteel wordt opgevraagd door de kinderbijslaginstellingen, dringt de Autoriteit
erop aan om zowel de gegevens(categorieën) als de personen over wie informatie wordt verzameld,
in het ontwerp te identificeren.
7.

Artikel 7 van het ontwerp regelt de mededeling door de bijslagtrekkende van zijn beslissing

om van kinderbijslaginstelling te veranderen. Die mededeling moet voldoen aan de voorwaarden
vastgesteld in artikel 3, §§ 1 en 2, van het ontwerp. Volgens toelichting verstrekt door de steller van
het ontwerp zal de bijslagtrekkende zijn beslissing meedelen, aan de hand van een aanvraagformulier
dat de instelling ter beschikking stelt, formulier dat in hoge mate analoog is aan het formulier geviseerd
door artikel 3 van het ontwerp. Bijgevolg gaat de opmerking (punten 4 - 6) die de Autoriteit
formuleerde m.b.t. artikel 3 van het ontwerp, evenzeer op voor artikel 7 van het ontwerp.
8.

Artikel 8, § 1, van het ontwerp verplicht de kinderbijslaginstellingen om courant, dit is van

zodra ze kennis hebben van een aansluiting, de desbetreffende gegevens door te geven aan het
aansluitingsregister. Dit moet ervoor zorgen dat het register optimaal up-to-date is, wat met het oog
op de correcte toepassing van de regels in verband met de aansluiting bij een kinderbijslaginstelling één van de doelen van het register – noodzakelijk is.
9.

Artikel 8, § 2, somt de gegevens op die de kinderbijslaginstellingen doorgeven aan het

aansluitingsregister. De Autoriteit stelt vast dat het eigenlijk gaat om dezelfde gegevens als deze
vermeld in het toekomstig artikel 26/1, § 3, van de ordonnantie van 4 april 2019, weliswaar met
toevoeging van preciseringen onder de vorm van verwijzingen naar de relevante artikelen van de
ordonnantie of andere artikelen van het ontwerp. De Autoriteit neemt hiervan akte.
10.

Het toekomstige artikel 26/1, § 2, van de ordonnantie van 4 april 2019 bepaalt uitdrukkelijk

de doeleinden waarvoor de gegevens van het aansluitingsregister zullen gebruikt worden. Eén van
deze doeleinden is: het uitvoeren van statistische studies in het kader van de opdrachten bedoeld in

artikel 28, § 1, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de
bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, voor zover de
gegevens die als gevolg van deze studies worden meegedeeld, zijn geanonimiseerd. In het licht
hiervan is artikel 10 van het ontwerp overbodig: het herhaalt eigenlijk dat de gegevens van het
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aansluitingsregister mogen gebruikt worden voor het hiervoor vermelde doeleinde. Dit artikel kan dus
weggelaten worden.
OM DEZE REDENEN,
De Autoriteit
is van oordeel dat volgende aanpassingen zich opdringen:
•

de gegevens(categorieën) vermelden die door middel van het aansluitingsformulier verzameld
worden (punten 4 - 6 en 7);

•

artikel 10 weglaten (punt 10).

Voor het Kenniscentrum,
(get.) Alexandra Jaspar, Directeur

