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BERAADSLAGING NR. 02/85 VAN 27 SEPTEMBER 2002 M.B.T. DE MEDEDELING 
VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RSZ AAN HET 
REKENHOF IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK M.B.T. HET “PLAN 
FORMATION-INSERTION” 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van het Rekenhof van 28 mei, 25 juni en 12 augustus 2002; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 2 september 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 

 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Bij brieven van 28 mei 2002 en 25 juni 2002 deelde het Rekenhof mee te willen 
beschikken over sociale gegevens van persoonlijke aard met het oog op het verrichten van 
een onderzoek met betrekking tot het “Plan Formation-Insertion” (PFI1). Het betreft meer 
bepaald de door de RSZ beheerde sociale gegevens van persoonlijke aard die noodzakelijk 
zijn voor de berekening van de inschakelingsgraad van bepaalde geselecteerde PFI-
stagiairs: enerzijds de begin- en einddatum van het arbeidscontract tussen de stagiair en de 
PFI-werkgever alsook de tewerkstellingsbevorderende maatregelen waarvan deze 
werkgever had kunnen genieten tijdens de tewerkstelling van de stagiair, anderzijds de 
begin- en einddatum van de eventuele arbeidscontracten die de stagiair heeft gesloten na 
de periode van verplichte tewerkstelling opgelegd door de PFI-reglementering. 
 
Daarenboven wenst het Rekenhof – met het oog op het controleren van de naleving van de 
verplichting2 tot aanwerving van de stagiair en tot uitbreiding van het personeelsbestand, 
het opsporen van eventuele vervangingseffecten en, meer algemeen, het beoordelen van 
het aanwervingsbeleid van de PFI-werkgevers – voor een steekproef van werkgevers die 

                     
1 De inschakeling door beroepsopleiding betreft elke persoon die als werkzoekende bij een plaatsingsdienst 

ingeschreven is, in België woonachtig is en tijdens een stage bij een werkgever de vereiste 
beroepsbekwaamheden verwerft om een beroepsbezigheid bij deze werkgever uit te oefenen. De stagiair blijft 
tijdens de uitvoering van de overeenkomst opleiding-inschakeling als werkzoekende ingeschreven en ontvangt 
een aantal bijzondere vergoedingen. 
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2 De werkgever verbindt zich er toe om de werknemer op te leiden en het personeelsbestand uit te breiden door 
de aanwerving van de stagiair voor ten minste dezelfde duur als die van de overeenkomst opleiding-
inschakeling; het personeelsbestand stemt overeen met het aantal bij de RSZ aangegeven werknemers zoals 
blijkt uit de statistische kaders en de naamlijsten van het trimester voorafgaand aan de begindatum van de 
overeenkomst opleiding-inschakeling. 



sinds 1 januari 1998 een beroep doen op de PFI-maatregel de evolutie van het 
personeelsbestand na te gaan. 
 
Het onderzoek kon volgens het Rekenhof niet gerealiseerd worden aan de hand van 
anonieme gegevens of gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard vermits de 
RSZ-gegevens gekoppeld dienen te worden aan FOREM-gegevens.  
 
Het Toezichtscomité oordeelde evenwel tijdens zijn vergadering van 16 juli 2002 dat 
diende te worden nagegaan of de mededeling aan het Rekenhof toch niet beperkt kon 
blijven tot gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard. In voorkomend geval zou 
de koppeling van RSZ-gegevens en FOREM-gegevens worden verricht door de 
Kruispuntbank. 
 
Bij brief van 12 augustus preciseert het Rekenhof dat bepaalde benodigde gegevens enkel 
op papieren drager beschikbaar zijn; de evaluatie van de doeltreffendheid van de stage, 
bijvoorbeeld, impliceert een vergelijking van de vroegere beroepservaring van de 
betrokkenen, het tijdens de stage gevolgde vormingsprogramma (papieren dossier) en het 
professioneel parcours na de stage. Het Rekenhof merkt verder op dat het vanwege de 
RSZ geen elektronische mededeling verlangt : voor een steekproef van 384 dossiers zal 
het Rekenhof de bij de FOREM (op papieren drager) verzamelde informatie vergelijken 
met informatie bekomen door middel van raadpleging op scherm, ter plaatse bij de RSZ. 

 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 
Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard buiten het netwerk 
van de sociale zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid een 
principiële machtiging van het Toezichtscomité vereist is. 
 
Krachtens de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, gewijzigd bij de 
wet van 10 maart 1998, controleert het Rekenhof a posteriori de goede besteding van de 
rijksgelden; het vergewist zich ervan dat de beginselen van zuinigheid, doeltreffendheid 
en doelmatigheid in acht worden genomen (artikel 5). Het Rekenhof is gemachtigd om 
zich alle documenten en inlichtingen met betrekking tot het beheer van de diensten en 
instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen, te doen verstrekken; het kan ook een 
controle ter plaatse organiseren (artikel 5bis).  
 
Bij beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996 (punt 3.1.3.) werden de instellingen 
van sociale zekerheid door het Toezichtscomité gemachtigd om sociale gegevens van 
persoonlijke aard mee te delen aan het Rekenhof3. Het gaat in casu niet zozeer om een 
mededeling als wel om een eenvoudige raadpleging van gegevens op scherm. 
 
De mededeling beantwoordt aan een gerechtvaardigd doeleinde, met name een onderzoek 
door het Rekenhof met betrekking tot het “Plan Formation-Insertion”. Het vermelde 
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3 “Artikel 180 van de Grondwet bepaalt dat het Rekenhof de rekeningen van de verschillende besturen van de Staat 
vaststelt en ermee belast is te dien einde alle nodige inlichtingen en bewijsstukken te verzamelen.” 
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doeleinde kan niet worden bereikt door een mededeling van gecodeerde sociale gegevens 
van persoonlijke aard. 

 
 
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging aan het Rekenhof om de hogervermelde sociale gegevens van persoonlijke aard te 
raadplegen op de computerschermen van de RSZ, met het oog op een onderzoek met betrekking 
tot het “Plan Formation-Insertion”. 
 
 
 
 
 
 F. Ringelheim 
 Voorzitter 


