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BERAADSLAGING NR. 02/39 VAN 2 APRIL 2002 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN DE 
LATG DOOR DE FOREM IN HET KADER VAN 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 ingediend door de Kruispuntbank op 18 maart 2002; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 11 maart 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

Bij beraadslaging nr. 01/78 van 2 oktober 2001 werd de “Office communautaire et 
régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi” (Gemeenschaps- en 
Gewestdienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), hierna FOREM genoemd, 
gemachtigd om in het kader van haar opdrachten met betrekking tot het “Plan Formation-
Insertion” (plan opleiding-inschakeling) vanwege de RSZ mededeling te bekomen van 
bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard betreffende de werknemers op wie 
voormeld plan van toepassing is. 
 
In uitvoering van voormelde machtiging maakt de FOREM aan de Kruispuntbank op 
geregelde tijdstippen een bestand over met per betrokken werkzoekende de naam, de 
voornaam en het rijksregisternummer. De Kruispuntbank gaat vervolgens na of de 
personen vermeld op het overgemaakte bestand wel degelijk door de FOREM in het 
verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank werden ingeschreven (blokkerende 
integratiecontrole). Indien dit het geval is, wordt het bestand doorgestuurd naar de RSZ, 
die er, voor elke betrokkene, de identiteit van de werkgever en de periode van 
tewerkstelling op aanduidt en het bestand tenslotte terug aan de FOREM bezorgt. 
 
De voorliggende aanvraag heeft betrekking op de LATG-raadpleging L806 door de 
FOREM, voor dezelfde doeleinden. Daar de FOREM evenwel van plan is vanaf de 
veralgemening van de DIMONA-aangifte – op 1 januari 2003 – voor het vervullen van 
haar opdrachten met betrekking tot het “Plan Formation-Insertion” een beroep te doen op 
de sociale gegevens van persoonlijke aard opgenomen in de DIMONA-gegevensbank, zal 
deze gegevensstroom een tijdelijk karakter hebben. 
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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, tweede lid, van de 
Kruispuntbankwet een principiële machtiging van het Toezichtscomité vereist is. 
 
De LATG-raadpleging L806 geeft een overzicht van alle aangiftelijnen die er in de LATG 
zijn opgenomen voor een bepaalde persoon en periode. Per voorkomen worden het jaar en 
kwartaal, het RSZ-inschrijvingsnummer, de werkgeverscategorie, de werknemerscode, het 
LATG-toegangsnummer, de CIMIRE-valideringscode, de archiveringscode, de 
identificatiegegevens van de werknemer (naam, voornaam en INSZ), de datum van de 
toevoeging en de status meegedeeld. 
 
De mededeling beoogt wettige doeleinden, met name de toepassing van de bepalingen met 
betrekking tot het “Plan Formation-Insertion”, vervat in het decreet van de Waalse 
Gewestraad van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij 
werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien en het 
besluit van de Waalse Regering van 11 december 1997 tot uitvoering van het decreet van 
18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een 
beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien. De meegedeelde gegevens 
lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 
 
De raadpleging L806 verloopt via de Kruispuntbank, die een blokkerende 
integratiecontrole zal uitvoeren. 
 

 
 
 
Om deze redenen verleent, 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging aan de FOREM om de LATG-raadpleging L806 uit te voeren met het oog op de 
toepassing van de bepalingen met betrekking tot het “Plan Formation-Insertion”.  
 
Zodra de sociale gegevens van persoonlijke aard van de veralgemeende DIMONA-aangifte 
beschikbaar zijn en de FOREM voor de toepassing van het “Plan Formation-Insertion” een 
beroep doet op de DIMONA-gegevens, zal de raadpleging L806 worden stopgezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 F. Ringelheim 
 Voorzitter 
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