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SCSZ/07/125 
 
 
BERAADSLAGING NR. 07/039 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET 
WERKGEVERSREPERTORIUM IN HET KADER VAN DE TOEPASSING “FRONT 
OFFICE TEWERKSTELLING” 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 30 mei 
2007; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. In België gelden heel wat maatregelen die allen tot doel hebben de tewerkstelling te 

bevorderen. 
 

Het is voor de betrokkenen – zowel de werkgevers als de (potentiële) werknemers – 
evenwel niet steeds evident om te achterhalen op welke maatregelen zij een beroep 
zouden kunnen doen en welke financiële voordelen aan deze maatregelen verbonden 
zijn. De tewerkstellingsbevorderende maatregelen kunnen immers toegekend worden 
op diverse bevoegdheidsniveaus (federaal, gewestelijk,…) en via diverse technieken 
(vermindering van bijdragen inzake sociale zekerheid, vermindering van belastingen, 
toekenning van tewerkstellingspremies,…) en kunnen soms wel en soms niet 
onderling gecumuleerd worden. Aldus dreigt de doeltreffendheid van deze 
maatregelen verloren te gaan. 

 
1.2. Het project “Front Office Tewerkstelling” behelst een samenwerkingsverband tussen 

bepaalde Federale instellingen (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg, Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten en Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brusselse Gewestelijke 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest), de Duitstalige Gemeenschap (Arbeitsamt der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft en Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft), het Vlaams 
Gewest (Syntra Vlaanderen, Vlaams Departement Werk en Sociale Economie, 
Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie en Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en het Waals Gewest (Agence wallonne 
pour l’Intégration des Personnes Handicapées, Direction générale de l’Economie et de 
l’Emploi en Office régional wallon de la formation professionnelle et de l’emploi). 
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 Het project “Front Office Tewerkstelling” heeft tot doel om de vele 
tewerkstellingsbevorderende maatregelen die bestaan op zowel federaal als 
gewestelijk niveau samen te brengen in een raadpleegbaar geheel. 

 
In een eerste fase werd een toegangspunt gecreëerd waar de verschillende 
tewerkstellingsbevorderende maatregelen geraadpleegd kunnen worden. Op basis van 
een aantal criteria kan de (niet-geïdentificeerde) gebruiker een selectie maken van de 
maatregelen die het dichtst aanleunen bij de betrokken situatie.  

 
In een tweede fase zou dan voor de ingelogde gebruiker de mogelijkheid worden 
voorzien om aan de hand van een calculator de financiële voordelen van de 
tewerkstellingsbevorderende maatregelen bij benadering uit te rekenen. 

 
1.3. In de eerste fase wordt aan de gebruikers (werkgevers, werknemers, werkzoekenden, 

uitzendkrachten,…) de mogelijkheid geboden om via een aantal selectiecriteria op een 
efficiënte manier een overzicht te verkrijgen van alle federale en gewestelijke 
tewerkstellingsbevorderende maatregelen. Eén van deze selectiecriteria vanuit het 
standpunt van de werkgever behelst de werkgeverscategorie. Om de werkgevers bij 
hun zoekopdracht bij te staan, zoekt de webtoepassing aan de hand van hun identiteit 
hun werkgeverscategorie op in de persoonsgegevensbanken van de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 
Plaatselijke Overheidsdiensten en deelt deze werkgeverscategorie vervolgens via het 
computerscherm mee. Het sectoraal comité heeft daartoe een machtiging verleend bij 
beraadslaging nr. 06/80 van 14 november 2006. 

 
1.4. In de tweede fase van het project “Front Office Tewerkstelling” beschikt de gebruiker 

die zich afdoende identificeert en authentificeert, hetzij de werkzoekende aan de hand 
van de elektronische identiteitskaart, hetzij de werkgever aan de hand van de 
combinatie van user-id en paswoord, over de mogelijkheid om de financiële 
voordelen van de tewerkstellingsbevorderende maatregelen bij benadering uit te 
rekenen. 

 
De webtoepassing zal daarbij gebruik maken van persoonsgegevens uit het 
werkgeversrepertorium van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, meer 
bepaald de identificatiegegevens van de werkgever en de activiteitensector. 
 
Deze persoonsgegevens zullen louter worden aangewend in het kader van de 
voormelde webtoepassing, met name om de maatregelen te selecteren die specifiek in 
het betrokken geval van toepassing zijn en om het financiële voordeel van deze 
maatregelen te berekenen. De persoonsgegevens zullen voorts enkel worden 
meegedeeld aan de betrokken werkgever zelf (of diens aangestelde of lasthebber): de 
geïdentificeerde en geauthentificeerde gebruiker van de webtoepassing zal de 
persoonsgegevens op zijn computerscherm te zien krijgen.  
 
Voorliggende beraadslaging betreft aldus, enerzijds, de raadpleging van het 
werkgeversrepertorium in het kader van de webtoepassing “Front Office 
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Tewerkstelling” en, anderzijds, de verdere mededeling van de persoonsgegevens aan 
de betrokken werkgever (of diens aangestelde of lasthebber). 

 
1.5. Later zal ook voor het gebruik van andere operationele persoonsgegevensbanken 

(zoals het personeelsbestand van de ingeschreven werkgevers en het Rijksregister van 
de natuurlijke personen) in het kader van het project “Front Office Tewerkstelling” 
een machtiging vanwege het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid worden aangevraagd. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Enkel voor zover de gegevens uit het werkgeversrepertorium betrekking hebben op 

een natuurlijke persoon (en het derhalve gaat om “sociale gegevens van persoonlijke 
aard”) is voor het gebruik ervan in het kader van de webtoepassing “Front Office 
Tewerkstelling” een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid en van de gezondheid vereist, overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. Voor zover het gaat om gegevens over werkgevers-rechtspersonen 
is geen dergelijke machtiging vereist. 

 
2.2. In voorliggend geval zal de webtoepassing “Front Office Tewerkstelling”, die wordt 

gecoördineerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het 
werkgeversrepertorium, hetzij van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, hetzij van 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten, volgende persoonsgegevens aangaande de betrokken werkgever 
opzoeken: het inschrijvingsnummer, de aanduiding of het inschrijvingsnummer een 
RSZ- dan wel RSZPPO-nummer betreft, het uniek ondernemingsnummer, de datum 
van de schrapping, de rechtsvorm, de adresgegevens van de sociale zetel, het type 
werkgever, per werkgeverscategorie de NACE-codes, de adresgegevens van de 
exploitatiezetel en de belangrijkheidscodes. 

 
In de verschillende tewerkstellingsbevorderende maatregelen worden op basis van de 
hogervermelde gegevens het recht op bijdragevermindering of premie toegekend, de 
hoogte van de bijdragevermindering of premie vastgelegd en het plafond voor de 
cumul van meerdere voordelen vastgelegd. 

 
Het gebruik van deze persoonsgegevens beantwoordt aan een gerechtvaardigd 
doeleinde. De persoonsgegevens zijn allen nodig om de maatregelen te selecteren die 
specifiek in het betrokken geval van toepassing zijn, om het financiële voordeel van 
deze maatregelen te berekenen en ten slotte de betrokken werkgever (of diens 
aangestelde of lasthebber) daarvan in kennis te stellen. Het uiteindelijk doel van de 
webtoepassing bestaat in de bevordering van de tewerkstelling van bepaalde 
categorieën werknemers. 

 
2.3. De persoonsgegevens worden aldus niet meegedeeld aan derden maar enkel aan de 

betrokken werkgever zelf (of diens aangestelde of lasthebber). 
 



 

 

 
 

4

 

2.4. Bij beraadslaging nr. 95/58 van 24 oktober 1995 werden de instellingen van sociale 
zekerheid door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
gemachtigd om persoonsgegevens mee te delen aan, enerzijds, de personen, andere dan 
de instellingen van sociale zekerheid, die deze persoonsgegevens nodig hebben voor het 
vervullen van hun verplichtingen inzake sociale zekerheid, hun aangestelden of 
lasthebbers, of degenen die door hen uitdrukkelijk werden gemachtigd om de 
persoonsgegevens te verkrijgen, en, anderzijds, de personen aan wie door voormelde 
personen werken in onderaanneming worden toevertrouwd voor het toepassen van de 
sociale zekerheid. Het betreft met name de werkgevers en hun lasthebbers. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten een machtiging om de hogervermelde 
persoonsgegevens uit het werkgeversrepertorium ter beschikking te stellen met het oog op, 
enerzijds, het aanwenden ervan in het kader van de webtoepassing “Front Office 
Tewerkstelling” en, anderzijds, het verder meedelen ervan aan de betrokken werkgever zelf 
(of diens aangestelde of lasthebber). 
 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 


