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SCSZ/07/015 
 
 
ADVIES NR. 07/03 VAN 6 FEBRUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS AAN DE “OFFICE WALLON DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI” (FOREM) EN HET 
OVERLEGPLATFORM ARBEIDSBEMIDDELING MET HET OOG OP HET 
EVALUEREN VAN DE OPPORTUNITEIT VAN EEN EVENTUELE 
UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET HET NETWERK VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; 
 
Gelet op de aanvraag van de FOREM van 11 december 2006; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 
januari 2007; 
 
Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Bij artikel 22 van het Waalse Decreet van 13 maart 2003 betreffende de erkenning van 

arbeidsbemiddelingsbureaus werd een platform opgericht, dat tot doel heeft om het 
overleg tussen enerzijds het “Office wallon de la Formation professionnelle et de 
l’Emploi” (FOREM - Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) en 
anderzijds de onderscheiden arbeidsbemiddelingsbureaus te organiseren op het vlak 
van de uitwisseling van informatie en de samenwerking op terreinen die voor beide 
partijen van belang zijn. De taken en bevoegdheden van het platform worden verder 
geregeld in het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het 
decreet van 13 maart 2003 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus. 

 
1.2. Binnen het overlegplatform wordt momenteel in het kader van de administratieve 

vereenvoudiging nagedacht over een eventuele koppeling van in het netwerk van de 
sociale zekerheid beschikbare persoonsgegevens met betrekking tot uitzendkrachten en 
bij de FOREM beschikbare persoonsgegevens met betrekking tot werkzoekenden. Deze 
koppeling zou in voorkomend geval aan het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
ter machtiging worden voorgelegd en zou de betrokken partijen in staat stellen om het 
opleidingsniveau en de beroepshistoriek van uitzendkrachten na te gaan en daar 
conclusies uit te trekken. 

 
 Om de opportuniteit van deze mededeling te kunnen evalueren, wenst het te beschikken 

over het aantal personen wonend in Wallonnië die in de loop van het jaar 2006 
minstens één uitzendcontract hadden, verder ingedeeld in functie van het geslacht, de 
leeftijdsklasse, het aantal uitzendcontracten en het al dan niet als werkzoekende bij de 
FOREM ingeschreven zijn. Het wenst aldus te kunnen nagaan in welke mate 
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uitzendkrachten reeds als werkzoekende zijn ingeschreven bij de FOREM. Voor zover 
dat laatste het geval is, beschikt de FOREM immers zelf reeds over de nodige 
persoonsgegevens en zou een mededeling vanuit het netwerk niet nodig zijn. 

 
1.3. Bij de mededeling van de anonieme gegevens zou volgende werkwijze worden 

gevolgd. 
 
 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zoekt voor elke persoon wonend in 

Wallonnië het geslacht, de leeftijdsklasse en het aantal uitzendcontracten tijdens de 
betrokken periode op. Er wordt gewerkt met drie leeftijdsklassen: jonger dan dertig 
jaar, tussen dertig en negenendertig jaar en veertig jaar of ouder. 

 
 De FOREM bezorgt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid het INSZ van alle 

personen die bij hem als werkzoekende zijn ingeschreven, waarna laatstgenoemde voor 
elke hogervermelde persoon nagaat of hij al dan niet als werkzoekende bij de FOREM 
ingeschreven is. 

 
 Ten slotte maakt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de gevonden inlichtingen 

onder de vorm van anonieme gegevens over aan de FOREM, die ze op zijn beurt aan 
het overlegplatform bezorgt. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gegevens bij de instellingen van sociale 
zekerheid, slaat ze op, voegt ze samen en deelt ze mee aan de personen die ze nodig 
hebben voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de 
conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. Voor zover voormelde mededeling 
betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid vooraf een advies te verlenen. 

 
2.2. De voorliggende mededeling heeft betrekking op louter anonieme gegevens, zoals 

gedefinieerd in artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter 
uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, dat wil zeggen 
gegevens die niet met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband 
kunnen worden gebracht en derhalve geen persoonsgegevens zijn. 

 
 Het betreft immers louter een tabel waarin de groep van personen wonend in Wallonnië 

die in de loop van het jaar 2006 minstens één uitzendcontract hadden wordt ingedeeld 
volgens geslacht, leeftijdsklasse, aantal uitzendcontracten en FOREM-statuut. 

 
2.3. Voor zover de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid toch vaststelt dat er een risico 

bestaat op heridentificatie van de betrokkenen dient zij bij het samenstellen van de tabel 
de gepaste maatregelen te treffen om te garanderen dat deze wel degelijk van anonieme 
aard is, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van 
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de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 
2.4. De mededeling heeft tot doel het overlegplatform in staat te stellen de opportuniteit van 

een eventuele uitwisseling van persoonsgegevens met het netwerk van de sociale 
zekerheid na te gaan. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een gunstig advies met betrekking tot de mededeling van de hogervermelde anonieme 
gegevens aan de FOREM en het overlegplatform bedoeld in artikel 22 van het Waalse 
Decreet van 13 maart 2003 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus met 
het oog op het evalueren van de opportuniteit van een eventuele uitwisseling van 
persoonsgegevens met het netwerk van de sociale zekerheid. 
 
 
 
 
 
 
 

Willem DEBEUCKELAERE 
Voorzitter 

 


