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ADVIES NR. 04/04 VAN 6 JANUARI 2004 M.B.T. HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 
JANUARI 2002 TOT UITBREIDING VAN HET NETWERK VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID TOT SOMMIGE OVERHEIDSDIENSTEN EN OPENBARE 
INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN, MET TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 18 VAN DE WET VAN 15 JANUARI 1990 HOUDENDE OPRICHTING 
EN ORGANISATIE VAN EEN KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID – 
VERZOEK VAN HET FOREM 
 
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 de FOREM van 8 december 2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 9 december 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. Krachtens het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de 

sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de 
Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
kan het netwerk van de sociale zekerheid worden uitgebreid tot de overheidsdiensten van de 
Gemeenschaps- en Gewestregeringen en de openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die 
onder de Gemeenschappen en Gewesten ressorteren, voor zover 
- deze hierom verzoeken,  
- hun verzoek door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt 

aanvaard,  
- het sectoraal comité van de sociale zekerheid een advies verleent,  
- hun opdrachten betrekking hebben op welbepaalde aangelegenheden vermeld in de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (o.a. de 
beroepsomscholing en beroepsbijscholing, de arbeidsbemiddeling en de programma’s voor 
wedertewerkstelling van werkzoekenden). 

 
1.2.  Het verzoek van de betrokken overheidsdienst of openbare instelling dient tenminste volgende 

elementen te bevatten: een nominatieve aanduiding van de betrokken overheidsdienst of 
openbare instelling, een aanduiding van het besluit waarbij aan de betrokken overheidsdienst of 
openbare instelling toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, een 
aanduiding van het besluit waarbij de betrokken overheidsdienst of openbare instelling wordt 
gemachtigd om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te 
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gebruiken, een aanduiding van de identiteit van de veiligheidsconsulent en – in voorkomend geval 
– een aanduiding van de identiteit van de verantwoordelijke geneesheer. 

 
 
2. De Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling (FOREM) heeft de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzocht om tot het netwerk van de sociale zekerheid 
te mogen toetreden. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid dient over deze aanvraag een 
advies te verstrekken. 

   
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Bij het decreet van het Waalse Gewest van 6 mei 1999 betreffende de “Office wallon de la 

formation professionnelle et de l'emploi” werd een Waalse dienst voor beroepsopleiding en 
arbeidsbemiddeling opgericht. Het betreft een instelling van openbaar nut met 
rechtspersoonlijkheid waarvan de bevoegdheden betrekking hebben op arbeidsbemiddeling en 
beroepsomscholing en -bijscholing. 

  
4.1. Het verzoek van het FOREM voldoet aan de door het koninklijk besluit van 16 januari 2002 

gestelde eisen.  
 
4.2. Om te beginnen merkt de KSZ op dat de verzoeker afdoende wordt geïdentificeerd.  
 
4.3.   Het Comité stelt vast dat het FOREM gemachtigd is om het Rijksregister te raadplegen en het 

rijksregisternummer te gebruiken, zoals bepaald bij het koninklijk besluit van 20 november 1997 
waarbij aan de Gemeenschaps- en Gewestelijke Dienst voor beroepsopleiding en 
arbeidsbemiddeling toegang wordt verleend tot de informatiegegevens en waarbij deze 
dienst gemachtigd wordt om het identificatienummer van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen te gebruiken. 

 
4.4.  Voorts wordt meegedeeld dat de heer Alain Hainaut, directeur van het Departement 

Informatiesystemen van het FOREM, werd aangeduid als informatieveiligheidsconsulent. Het lijkt 
echter aangewezen dat het sectoraal comité van de sociale zekerheid – naar analogie met de 
procedure voor de kandidaat-informatieveiligheidsconsulenten van de instellingen van sociale 
zekerheid van het primaire netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – een 
advies formuleert met betrekking tot de kennis van betrokkene op het vlak van informatica, 
netwerk en beveiligingstechnieken en zijn beschikbaarheid. 

 
4.5.   Ten slotte dient het FOREM niet te beschikken over een verantwoordelijke geneesheer 

aangezien het geen persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid verwerkt. 
 
5. Het Comité merkt op dat de inschakeling in het netwerk op generlei wijze afbreuk doet aan de 

bepalingen van artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 
van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: ook al wordt het FOREM gedeeltelijk in 
het netwerk van de sociale zekerheid geïntegreerd, toch blijft voor elke mededeling van sociale 
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gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of door de 
instellingen van sociale zekerheid aan deze openbare instelling de vereiste van een principiële 
machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid bestaan. 

 
Meer algemeen worden de artikelen 6, 8, 9, 10 tot en met 17, 20, 22 tot en met 26, 28, 34, 46 
tot en met 48 en 53 tot en met 71 van de wet van 15 januari 1990 en de in uitvoering van deze 
artikelen genomen besluiten van toepassing verklaard op het FOREM. 

 
 
Om deze redenen,  
 
- verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid een gunstig advies met betrekking tot 

de uitbreiding van het netwerk tot het “Office wallon de la formation professionnelle et de 
l'emploi”.  

- meent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid dat het nog geraadpleegd moet worden 
aangaande de kennis van de informatieveiligheidsconsulent van het FOREM op het vlak van 
informatica, netwerk en beveiligingstechnieken en met betrekking tot zijn beschikbaarheid voor de 
uitoefening van deze functie. 

 
 
 
 

 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


