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datum

9/02/2021

onze ref.
uw ref.
contact

telefoon
e-mail

Dossierbeheerder
02-435
international@orint.be

Betreft :

Mevrouw, Mijnheer,

Onze instelling heeft als taak om de aanvragen voor kinderbijslag uit het buitenland toe te wijzen
aan de verschillende instanties in België.
Wij hebben een aanvraag ontvangen betreffende ****, en volgens onze interne regels,
kunnen wij die niet naar een Belgische instelling oriënteren.
Daarvoor moeten wij weten waar de belanghebbende zijn of haar beroepsactiviteit uitoefent. Deze
informatie kan worden vermeld op de Multifunctionele Aangifte (DMFA), die u elk kwartaal invult.
In het geval van deze werknemer, werd deze informatie echter niet vermeld.
Het is daarom de bedoeling dat de plaats van de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt
gebruikt, om de bevoegde entiteit te bepalen. Aangezien uw maatschappelijke zetel niet in België
gevestigd is, kunnen wij deze informatie niet gebruiken.
In het belang van deze werknemer en met het oog op de opening van een aanvullend recht op
kinderbijslag voor zijn of haar kind(eren), is hetbelangrijk dat u ons een verduidelijking geeft.
Wij moeten weten of de belanghebbende werkt in :
- Vlaanderen,
- Franstalig Wallonië,
- Het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad,
- De Duitstalige gemeenschap
Dit zijn de 4 entiteiten die bevoegd zijn in België.
Als de belanghebbende in meer dan één entiteit werkt, dan moeten we bepalen welke entiteit de "
belangrijkste" is.
Om u te helpen de belangrijkste entiteit van uw werknemer te bepalen en om zo goed mogelijk te
kunnen antwoorden op de vraag die u vindt in de werkgeversverklaring
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in bijlage, hebben wij een lijst opgesteld van vragen die u zichzelf kunt stellen teneinde de ligging
van de plaats van de activiteit te bepalen :
-

plaats van vertrek van de opdracht en de plaats van terugkeer plaatsbepaling van de
werktuigen
Plaatsbepaling van het kantoor dat ter beschikking van de werknemer wordt gesteld.
Plaats naar waar de werknemer zich moet begeven in geval van een disciplinair probleem.
De plaats waar de werknemer zijn administratieve formaliteiten moet vervullen in geval van
ziekte of arbeidsongeval.
Plaatsbepaling van de directe hiërarchie van de werknemer.
Plaats waar de werknemer op zijn 1ste werkdag heeft gewerkt.

Aan de hand van de hieronder vermelde Belgische postcodes kan u de bevoegde entiteit bepalen :
Postcode
1000 - 1299
1300 - 1499
4000 - 4699
4800 - 7999
1500 - 3999
8000 - 9999
4700 - 4799

Grondgebied
Brussel
Wallonië

Vlaanderen
Duitstalige gemeenschap

U kan deze werkgeversverklaring per post naar ons terugsturen op het volgende adres : (ORINT,
Belliardstraat 71/3, 1040 Brussel) of per mail naar internationaal@orint.be.
Wij danken u voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Voor de algemeen directeur,

****
dossierbeheerder

Dossierkenmerk :
Dossierbeheerder :

WERKGEVERSVERKLARING
Terug te sturen per post naar (ORINT, Belliardstraat 71/3 te 1040 Brussel)
of per mail naar internationaal@orint.be

Volgens de informatie op de nieuwsbrief, ik (familienaam en voornaam)
………………………………....
…………………………………….………………………………… …., (titel/functie in het bedrijf)
…………………………………………....................................... van (naam en adres van het bedrijf)
………………….………...……………………………………………………………….…..………
…………………………………………………………………………………………………………
………..…....................................................., verklaar dat (familienaam en voornaam van de
werknemer)
…………………………………………………………………………………………………...…….
hoofdzakelijk zijn activiteit uitoefent in de volgende entiteit (gelieve de bevoegde entiteit te
omcirkelen):
- Brussel-Hoofdstad
- Vlaanderen
- Wallonië
Duitstalige gemeenschap
Gelieve hier eveneens de postcode en de gemeente in België te vermelden van de plaats van
tewerkstelling : ………………………………………………………………………………………..
Gedaan te...……………………………………..……op…………………………………………….
Handtekening en stempel
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Privacyverklaring
Informatie over gegevensbescherming
Hieronder vindt u nuttige informatie over de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG))1.
Het doel van deze privacyverklaring is om de werkgever te informeren over de maatregelen die zijn
genomen om te voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en de afgevaardigde voor de
gegevensbescherming
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is ORINT. Haar maatschappelijke zetel
is gevestigd op het volgend adres : Belliardstraat 71 bus 3, 1040 Brussel Voor al uw vragen in verband met
de bescherming van persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar het volgend adres: DPO@orint.be.
2. Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens
ORINT is in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang (artikel 6, lid 1,e), van de RAPV)
en meer bepaald de taken die haar zijn toevertrouwd inzake de gezinsprestaties 2, verplicht een bepaald
aantal gegevens te verwerken (zie punt 3).
Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op het openen van een recht op kinderbijslag voor
het kind/de kinderen van de werknemer bij de bevoegde entiteit.
Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

3. Aard van de verzamelde persoonsgegevens
Voor de in punt 2 genoemde doelstellingen, heeft ORINT de familienaam en voornaam nodig van de
persoon die de verklaring invult en zijn of haar functie in het bedrijf, de familienaam en voornaam van de
werknemer en de plaats waar de werknemer zijn of haar beroepsactiviteit uitoefent.
Er zijn geen andere gegevens nodig om een recht op kinderbijslag bij de bevoegde instantie

te openen.

4. Ontvanger van de gegevens
ORINT geeft deze gegevens door aan de bevoegde instantie.Zij zullen enkel gebruikt worden voor de
vaststelling van het recht op kinderbijslag.Dit zal gebeuren op basis van de plaats waar de werknemer zijn
beroepsactiviteit uitoefent.
5. Duur van de opslag van de persoonsgegevens
De in punt 2 vermelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, om de
informatie aan de bevoegde entiteit door te geven.

6. Toegangsrechten, rechtzetting, recht om te worden vergeten, overdraagbaarheid van de gegevens,
verzet, "niet profilering" en kennisgeving over de beveiligingslekken. De personen die betrokken zijn bij
deze gegevensverwerking, kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met de
afgevaardigde voor de gegevensbescherming van ORINT op het volgend adres:DPO@orint.be.

1

Verordening (EU) 2016/679 van het 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 (algemene
verordening gegevensbescherming).
2 Deze kwesties worden vermeld in artikel 4 van het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap over de oprichting van het interregionaal orgaan voor
gezinsprestaties..

Dossierkenmerk :
Dossierbeheerder :

7. Klachten
U kunt een klacht indienen over de verwerking van de persoonsgegevens door ORINT,
bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 E-mail: contact@apd-gba.be

URL : https://www.datenschutzbehorde.be/
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