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Brussel, 5 januari 2021
Betreft : Kaderprotocol voor gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30
juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid, met betrekking tot het gebruik van btw-gegevens voor de toekenning
van een bonus aan werkgevers die voor het publiek gesloten zijn in het kader van de
maatregelen tijdens de COVID-19-coronavirusepidemie.
Referentie SSIPVP: PIM 2020-XXX

Ondergetekende is aangesteld als "functionaris voor gegevensbescherming en
informatieveiligheidsbeleid" bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en als zodanig ook
geregistreerd bij de Gegevensbeschermingautoriteit.

1. Analyse
#
1

Vereiste
de identificatie van de
verwerkingsverantwoordelijken

Ref. Protocol
Uiteenzetting Par. VI

Opmerking
De mededelende partij en de
ontvangende partij worden
aangeduid. Beide partijen zijn
aangeduid als
verwerkingsverantwoordelijken.

2

de wettelijke basis van zowel
de mededeling als de
inzameling van de gegevens

Par. VII en Par. VIII

Noodzakelijk om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.
De wettelijke grondslagen voor
beide zijn zeer duidelijk
aangegeven.

3

de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden
medegedeeld

Uiteenzetting Par. VIII:

Duidelijk doeleinde. Verder
worden de gehanteerde
begrippen zeer duidelijk
gedefinieerd aan de hand van
de regelgeving.

4

de categorieën en omvang van
de medegedeelde
persoonsgegevens conform het
proportionaliteitsbeginsel

Onder Par IX:
categorieën van
gegevens die worden
doorgegeven en hun
formaat

De betrokkenen zijn
geïdentificeerd.
De categorieën
persoonsgegevens zijn
aangegeven en gemotiveerd.

5

de categorieën van ontvangers
en derden die mogelijks de
gegevens eveneens verkrijgen

Onder Par. XIV: Geen
verdere ontvangers.

Geen verdere ontvangers

6

de beveiligingsmaatregelen van
de mededeling, rekening
houdend met de stand van de
techniek, de uitvoeringskosten,
alsook met de aard, de omvang,
de context en de
verwerkingsdoeleinden en de
qua waarschijnlijkheid en ernst
uiteenlopende risico’s voor de
rechten en vrijheden van
personen

Par. IX
Par. XVI:
beveiligingsmaatregelen
Par. VII: Kwaliteit van
persoonsgegevens

- De gegevens worden
ontsloten naar de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid op basis van
elektronische overdracht van Excel
bestanden;
- Voor de beveiliging van de
overdracht van de gegevens
wordt verwezen naar
Belnet/Fedsender;
- De werking van Fedsender is
volledig AVG-compliant
(https://belnet.be/nl/dienstencloud-belnet-fedsender/fedsendertechnical-faq);
- De Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid heeft een
veiligheidsbeleid, DPO een
Veiligheidsconsulent en een
veiligheidsplan.

7

de periodiciteit van de
mededeling

Par. XII

OK

8

de duur van de mededeling

OK

9

de sancties in geval van niet
naleving van het protocol

Zolang de wetgeving
blijft gelden
Sancties: beëindiging

10

de beschrijving van de precieze
doeleinden waarvoor de
gegevens oorspronkelijk
werden ingezameld door de
instantie die beheerder is van
de gevraagde gegevens

Par. IV

Fiscale wetgeving

11

ingeval van latere verwerking
van de ingezamelde gegevens,
vermelding van de
verenigbaarheidsanalyse van de
doeleinden van deze
verwerking met het doeleinde
waarvoor de gegevens
aanvankelijk zijn verzameld
overeenkomstig artikel 6, lid 4,
van de algemene verordening
gegevensbescherming

Par. IV

Het doeleinde van de verdere
verwerking van deze
persoonsgegevens door de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(om na te gaan of
aanvrager voldoet aan
de vereisten voor het bekomen
van Covid-premies) is verenigbaar
met
de doeleinden waarvoor FOD
financiën de gegevens
oorspronkelijk heeft verzameld,

OK
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12

afspraken omtrent de garantie
van de kwaliteit van de
gegevens en in voorkomend
geval de eerbiediging van het
wettelijk kader dat de toegang
tot de authentieke
gegevensbron regelt

Juistheid

OK

13

specifieke maatregelen die de
gegevensmededeling
omkaderen zoals de keuze van
het formaat van de mededeling,
de logging van de toegangen
zodat men kan controleren wie
wanneer toegang had tot
welke gegevens en waarom en
de invoering van een
verwijzingsrepertorium in het
geval van een automatische
mededeling van de wijzigingen
aan de gegevens

Via web service in het
Fedsender platform en
toekenning rechten RSZnetwerk

Loggings en rapportering zijn
zowel voorzien het platform
Fedsender als op het Datanetwerk
van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid.

2. CONCLUSIE
Ik adviseer POSITIEF als DPO voor het afsluiten van dit protocol.
Het protocol bevat de meeste vereiste elementen, er wordt duidelijk aangetoond dat aan de
principes van de AVG werd voldaan.
Brussel, 5 januari 2021
5/01/2021
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