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SCSZ/05/07 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/006 VAN 18 JANUARI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING 
VAN PERSOONSGEGEVENS AAN HET “ARBEITSAMT DER 
DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT” MET HET OOG OP HET 
UITVOEREN VAN ZIJN OPDRACHTEN 
 
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 “Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft” van 10 
december 2004; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 22 december 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 

 
1.1. Artikel 1 van het Waalse decreet van 6 mei 1999 betreffende de uitoefening door de 

Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake 
tewerkstelling en opgravingen en artikel 1 van het decreet van de Raad van de 
Duitstalige Gemeenschap van 10 mei 1999 betreffende de uitoefening door de 
Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake 
tewerkstelling en opgravingen bepalen beiden dat op het grondgebied van het Duitse 
taalgebied de Duitstalige Gemeenschap de bevoegdheden van het Waalse Gewest 
inzake tewerkstelling uitoefent. 

 
Aldus werd bij artikel 1 van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 17 januari 
2000 tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige 
Gemeenschap het “Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft” (ADG) 
opgericht. 

 
Het ADG heeft – voor het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap – de 
opdrachten van het “Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi” 
(FOREM) overgenomen.  
 
Het is belast met taken inzake werkgelegenheid en beroepsopleiding, waaronder het 
organiseren en bevorderen van enerzijds de aanwerving en de plaatsing van 
werknemers en anderzijds de opleiding en de voortdurende vorming van 
werkzoekenden en werknemers. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

2

 

 
1.2. Uit het auditoraatsrapport blijkt dat er een intensieve samenwerking bestaat tussen het 

ADG en het FOREM, onder meer op het vlak van de uitwisseling van 
persoonsgegevens via het netwerk van de sociale zekerheid.  

  
 Hoewel het ADG officieel is opgericht, functioneert het vooralsnog als een vestiging 

van het FOREM, waardoor het, voor het Duitstalig gebied, reeds kan beschikken over 
bepaalde persoonsgegevens afkomstig uit het netwerk van de sociale zekerheid, 
overeenkomstig de machtigingen die door het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
zijn verleend aan het FOREM. 

 
2.  Voortaan – streefdatum is 1 februari 2005 – zal het ADG het beheer van 

persoonsgegevens, met eigen middelen, verzorgen. 
 
Aldus wenst het door het sectoraal comité van de sociale zekerheid te worden 
gemachtigd om, net als voorheen (via het FOREM), te kunnen beschikken over de 
persoonsgegevens die het nodig heeft voor het vervullen van zijn opdrachten. 

 
 Vermits het ADG grotendeels dezelfde opdrachten heeft als het FOREM, de Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Brusselse 
Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA), wenst het in de mogelijkheid 
te worden gesteld om, net als voormelde diensten, gebruik te maken van bepaalde 
elektronische berichten. 

 
 
B. BETROKKEN ELEKTRONISCHE BERICHTEN 
 
2.1. Aan de hand van het elektronisch bericht A039 deelt de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening (RVA) twee maal per maand al zijn beslissingen (beslissingen 
inzake de eerste toelaatbaarheid van een werkloze, inzake de sancties en de reden 
hiervoor, inzake de langdurige werkloosheid en de stand van de procedure,…) mee aan 
de VDAB, het FOREM en de BGDA.  

  
 De RVA werd daartoe door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid gemachtigd bij beraadslaging nr. 01/37 van 10 april 2001. 
 

Deze mededeling draagt bij tot een beter beheer van de dossiers van werkzoekenden en 
betreft het INSZ van de werkloze, de aard van de beslissing, het nummer van het 
werkloosheidsbureau, de verwijzing naar het artikel uit het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering waarop de meegedeelde 
beslissing gebaseerd is en eventueel een datumaanduiding. 

 
Door de integratie van deze persoonsgegevens in hun eigen gegevensbanken kunnen de 
betrokken diensten een betere en snellere opvolging van de dossiers van de 
werkzoekenden verzekeren. 
 
 
 



 

 
 
 

3

 

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid heeft bij beraadslaging nr. 04/21 van 6 
juli 2004 het ADG gemachtigd om mededeling te bekomen van het elektronische 
bericht A039, mits naleving van de in die beraadslaging vastgelegde beperkingen en 
modaliteiten. 

 
2.2. De RVA maakt tevens, om de drie maanden, persoonsgegevens over aan de VDAB, het 

FOREM en de BGDA om hen in staat te stellen hun gegevensbanken te vergelijken met 
die van de RVA en desnoods te actualiseren.  

 
 Dit gebeurt door middel van het elektronisch bericht A042. 
 

Overeenkomstig beraadslaging nr. 01/10 van 6 februari 2001 van het Toezichtscomité 
bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft de mededeling betrekking op 
volgende persoonsgegevens betreffende drie categorieën werklozen (werkzoekende 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, vrijwillig deeltijdse werknemers in volledige 
werkloosheid en niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen): het 
INSZ, het gewestelijk nummer van de werkzoekende, de naam en de voornaam, de 
code van de Subregionale Tewerkstellingsdienst (STD), de gemeentelijke NIS-code, de 
maand waarin betrokkene werd opgenomen in de Stat92-gegevensbank en de maand 
waarin betrokkene werd opgenomen in de Stat-Info-gegevensbank. 
 
Het auditoraatsrapport vestigt de aandacht erop dat de betrokken diensten ook in staat 
zijn om een beter doelgroepenbeleid uit te stippelen en een efficiënter 
begeleidingstraject voor de individuele werkzoekende uit te werken. 

 
2.3. Het elektronisch bericht A080 behelst de uitwisselingen van persoonsgegevens in het 

kader van het Samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de federale staat en de 
diverse gemeenschappen en gewesten, dat tot doel heeft de actieve begeleiding en 
opvolging van werklozen te versterken en aldus de werkloosheid te bestrijden. 

 
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid heeft terzake een machtiging verleend – 
ook ten behoeve van het ADG – bij beraadslaging nr. 04/21 van 6 juli 2004, mits 
naleving van de beperkingen en modaliteiten die in die beraadslaging worden 
vastgelegd. 

 
2.4. De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling delen via het elektronisch bericht 

A200 aan de kinderbijslagfondsen mee dat een jonge werkzoekende de voorwaarden 
vervult voor het behoud van het recht op gezinsbijslag. 

 
In het kader van de reglementering inzake gezinsbijslag speelt het statuut van de sociaal 
verzekerde een determinerende rol. In functie van dit statuut kan immers het recht op 
gezinsbijslag en het bedrag ervan evolueren. 

 
De jongeren die tijdens hun wachttijd ingeschreven zijn als werkzoekende blijven voor 
hun ouders het recht op gezinsbijslag openen. De gewestelijke diensten voor 
arbeidsbemiddeling delen daarom volgende persoonsgegevens mee aan de 
kinderbijslagfondsen: het INSZ van de jongere en het ogenblik waarop deze jongere 
zich laat inschrijven en uitschrijven als werkzoekende, de situatie van de schoolverlater 



 

 
 
 

4

 

(stage volgend, in beroepsopleiding, deeltijds werkend of deeltijds ingeschreven als 
werkzoekend) en de wijzigingen in elk particulier dossier. De kinderbijslagfondsen 
kunnen op basis van deze persoonsgegevens op een correcte wijze de gezinsbijslag 
betalen.  
 
De mededeling van het elektronisch bericht A200 vergde destijds geen machtiging van 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid vermits de VDAB, het FOREM en de 
BGDA zich bij de ontwikkeling ervan buiten het netwerk van de sociale zekerheid 
situeerden. Inmiddels werden zowel de VDAB (zie advies nr. 02/18 van 3 december 
2002 van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), het 
FOREM (zie advies nr. 04/04 van 6 januari 2004 van het sectoraal comité van de 
sociale zekerheid) als de BGDA (zie advies nr. 04/23 van 7 september 2004 van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid) in het netwerk ingeschakeld en vereisen de 
mededelingen van persoonsgegevens die zij verrichten voortaan, onder bepaalde 
voorwaarden, een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid. 

 
2.5. Zowel de VDAB als het FOREM werden reeds door het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid gemachtigd om – via de elektronische berichten A850, L850 en L851 – 
mededeling te bekomen van persoonsgegevens uit de DIMONA-gegevensbank van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO), respectievelijk bij 
beraadslaging nr. 04/35 van 5 oktober 2004 en bij beraadslaging nr. 04/03 van 2 maart 
2004. 

 
De DIMONA-gegevensbank bevat, naast een aantal administratieve, technische en 
opvolgingsgegevens met betrekking tot de DIMONA-aangifte (“déclaration immédiate 
de l’embauche – onmiddellijke aangifte van tewerkstelling”), volgende 
persoonsgegevens. 
 
Identificatiegegevens met betrekking tot de werknemer: het INSZ, het logisch nummer 
van de SIS-kaart, de naam, de eerste voornaam, de eerste letter van de tweede 
voornaam, het geslacht, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geboorteland, het 
adres en het land. 

 
Identificatiegegevens met betrekking tot de werkgever (met afzonderlijke rubriek 
“werkgever van de student”): het inschrijvingsnummer, de aanduiding of het 
inschrijvingsnummer een RSZ- dan wel een RSZPPO-nummer betreft, het uniek 
ondernemingsnummer, het INSZ, het paritair comité waaronder de werkgever 
ressorteert, de taalcode, de benaming van de werkgever-rechtspersoon, de naam en 
voornaam van de werkgever-natuurlijke persoon, de rechtsvorm, het maatschappelijke 
doel, het adres, het land, de deelentiteit (plaats van tewerkstelling), het 
vestigingseenheidsnummer, de werkgeverscategorie, het identificatienummer van de 
hoofdvestiging van het sociaal secretariaat, het identificatienummer van het bijkantoor 
van het sociaal secretariaat en het aansluitingsnummer bij het sociaal secretariaat. 
 
Identificatiegegevens met betrekking tot de gebruiker van de diensten van een 
uitzendbureau: het inschrijvingsnummer, het uniek ondernemingsnummer, de 
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benaming van de werkgever-rechtspersoon, de naam en voornaam van de werkgever-
natuurlijke persoon, het adres en het land. In geval van tewerkstelling van 
uitzendkrachten wordt de DIMONA-aangifte verricht door het uitzendbureau dat ten 
overstaan van de RSZ optreedt als werkgever; de effectieve tewerkstelling gebeurt 
evenwel door de gebruiker. Deze gegevens laten toe de gebruiker van de uitzendkracht 
te identificeren. 

 
Gegevens met betrekking tot de tewerkstelling en het contract: de datum van 
indiensttreding, de datum van uitdiensttreding, het nummer van de controlekaarten 
C3.2A (bouwsector) en de hoedanigheid van de werknemer. De datum van in- en 
uitdiensttreding vormen de feitelijke inhoud van de DIMONA-aangifte. De gegevens 
met betrekking tot de controlekaarten C3.2A komen alleen voor bij tewerkstelling in de 
bouwsector en dienen om de tijdelijke werkloosheid te controleren; de werkgever dient 
het nummer van het formulier C3.2A mee te delen bij de DIMONA-aangifte om te 
vermijden dat nadien een ander formulier zou kunnen worden gebruikt 
(fraudebestrijding). Ook de hoedanigheid van de werknemer werd in de DIMONA-
gegevensbank opgenomen ten behoeve van de bouwsector. 
 
Gegevens met betrekking tot de kinderbijslagkassen: het identificatienummer van de 
kinderbijslagkas bij dewelke de werkgever is aangesloten en het dossiernummer van de 
werkgever. 

 
2.6. Ten slotte beschikken de VDAB en het FOREM over de mogelijkheid om het door de 

RSZ en de RSZPPO beheerde Personeelsbestand van de bij hen aangesloten 
werkgevers te raadplegen, aan de hand van de elektronische berichten A950 en L950 
(zie daartoe de onder 2.5. vermelde beraadslagingen van het sectoraal comité van de 
sociale zekerheid). 

 
Het door de RSZ en de RSZPPO beheerde Personeelsbestand van de bij hen 
aangesloten werkgevers wordt gevoed door de DIMONA-aangiften en bevat volgende 
persoonsgegevens: het inschrijvingsnummer van de werkgever, de aanduiding of het 
een RSZ- of een RSZPPO-inschrijvingsnummer betreft, het uniek 
ondernemingsnummer van de werkgever, de aanduiding dat de tewerkstelling bij een 
deelentiteit van de werkgever gebeurt, het vestigingseenheidsnummer, het INSZ van de 
werknemer, de naam en de voornaam van de werknemer, de geboortedatum van de 
werknemer, het geslacht van de werknemer, de landcode van de werknemer, de datum 
van indiensttreding van de werknemer, de datum van uitdiensttreding van de 
werknemer, het DIMONA-nummer, het nummer van het paritair comité waaronder de 
werknemer ressorteert, de aard van de werknemer (blanco, leerjongen, student of 
vrijwilliger), het al dan niet gecontroleerd zijn van het statuut, de code van de laatste 
aangifte (indienst, uitdienst, wijziging of schrapping), het inschrijvingsnummer van de 
gebruiker van de diensten van een uitzendbureau, de benaming van de gebruiker van de 
diensten van een uitzendbureau, de naam van het bedrijf waar een student 
tewerkgesteld wordt, het adres en de landcode van de student en de 
Oriolusvalidatiecode. 
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Het Personeelsbestand van de bij de RSZ en de RSZPPO aangesloten werkgevers 
bevat een selectie van sociale gegevens van persoonlijke aard uit de DIMONA-
gegevensbank doch geeft enkel de actuele (laatstgekende) situatie aan (de DIMONA-
gegevensbank daarentegen bevat ook historieken). 

 
 
C. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3.  De mededelingen beantwoorden aan wettige doeleinden, met name de uitvoering van 

de opdrachten van het ADG inzake werkgelegenheid en beroepsopleiding, waaronder 
het organiseren en bevorderen van enerzijds de aanwerving en de plaatsing van 
werknemers en anderzijds de opleiding en de voortdurende vorming van 
werkzoekenden en werknemers. 

 
De mededelingen zullen worden beperkt tot de personen over wie het ADG 
uitdrukkelijk heeft verklaard een dossier over hen te beheren (dit door middel van de 
integratie in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid). 
 

 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan het “Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft” om gebruik te 
maken van hogervermelde elektronische berichten – voor zover ze betrekking hebben op 
personen die in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
werden ingeschreven als ADG-cliënten – en dit met het oog op het uitvoeren van zijn 
opdrachten inzake werkgelegenheid en beroepsopleiding voor het grondgebied van de 
Duitstalige Gemeenschap. 
 
 
 
 
 
  

Michel PARISSE 
Voorzitter 


