Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/08/050
ADVIES NR. 08/04 VAN 4 MAART 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN
ANONIEME GEGEVENS AAN DE FOREM EN AAN HET OVERLEGPLATFORM
MET BETREKKING TOT DE ERKENDE UITZENDBUREAUS IN WALLONIË EN DE
WERKNEMERS DIE ZIJ TEWERKSTELLEN
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 1;
Gelet op de aanvraag van de Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
(FOREM) en het overlegplatform, opgericht bij artikel 22 van het decreet van 13 maart 2003
betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus, van 6 februari 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 februari
2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. De Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM), die optreedt in
naam van het overlegplatform opgericht bij artikel 22 van het decreet van 13 maart 2003
betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus, wenst te kunnen beschikken
over bepaalde anonieme gegevens met betrekking tot de erkende uitzendbureaus in
Wallonië en de werknemers die zij tewerkstellen.
1.2. Het overlegplatform werd opgericht binnen het Institut wallon de l’évaluation, de la
prospective et de la statistique bij artikel 22 van het decreet van 13 maart 2003 betreffende
de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus.

Het overlegplatform heeft als doel de structurering van het overleg tussen de Office wallon
de la formation professionnelle et de l’emploi, opgericht bij het decreet van 6 mei 1999
betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst
voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), en de arbeidsbemiddelingsbureaus in de
volgende deelgebieden:
1° de uitwisseling van inlichtingen die de arbeidsbemiddelingsbureaus en de FOREM
wensen uit te wisselen,
2° de samenwerking in deelgebieden die voor beide partijen van belang zijn.
Krachtens artikel 20 van het voormelde decreet zijn de arbeidsbemiddelingsbureaus immers
ertoe verplicht, op de door de Regering bepaalde wijze, de FOREM de inlichtingen te
verstrekken die dienstig zijn voor de vervulling van de opdracht bestaande in het actieve
beheer en de verspreiding van kennis en informatie over de arbeidsmarkt.
Als dienstig worden de beschouwd de anoniem gemaakte inlichtingen die onder één van de
volgende deelgebieden vallen:
1° vraag en aanbod inzake arbeidsplaatsen,
2° contracten met betrekking tot de dienstverlening inzake arbeidsbemiddeling,
3° de werknemers die voor de dienstverlening inzake arbeidsbemiddeling in aanmerking
komen,
4° de werkgevers die voor de dienstverlening inzake arbeidsbemiddeling in aanmerking
komen,
5° de toegewezen arbeidsplaatsen.
Het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 13
maart 2003 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus, waarvan afdeling 2
handelt over de transparantie van de regionale arbeidsmarkt, stelt de modaliteiten vast voor
de mededeling van de informatie door de arbeidsbemiddelingsbureaus aan de FOREM en,
via deze laatste, aan het overlegplatform.
Na overleg werd er beslist om, met het oog op een administratieve vereenvoudiging, een
beroep te doen op de KSZ voor het verkrijgen van een aantal van deze gegevens.
Meer bepaald is het de bedoeling om één keer per jaar informatie in te zamelen over het
activiteitenvolume van de werknemers en de werkgevers die een beroep doen op
uitzendkrachten. Deze volumes dienen te worden opgesplitst naar geslacht, leeftijd,
opleidingsniveau, beroep en activiteitensector. De gegevens hebben betrekking op
verschillende aspecten van uitzendarbeid, waarvan het belangrijkste aspect de
arbeidsovereenkomsten betreft. Een subregionale analyse binnen het Waalse Gewest is
eveneens noodzakelijk.
1.3. De doelstelling van de mededeling aan het overlegplatform van anonieme gegevens
betreffende de erkende uitzendbureaus in Wallonië en de werknemers die zij tewerkstellen,
bestaat erin de transparantie op de regionale arbeidsmarkt te waarborgen, in de mate dat er

verschillende operatoren op de arbeidsmarkt actief zijn. Dit kan door informatie en kennis
over de arbeidsmarkt te verspreiden met het oog op de opvolging en de analyse van
evoluties en tendensen op de arbeidsmarkt. In casu bestaat de doelstelling van de
mededeling erin het “binnenlandse” volume aan uitzendarbeid in het Waalse Gewest zo
goed mogelijk te definiëren.
De voormelde gegevens zijn voor een groot deel reeds beschikbaar bij de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid (RSZ). Om te vermijden dat de uitzendbureaus dubbel werk zouden
moeten verrichten, wenst het overlegplatform een beroep te kunnen doen op een
gedetailleerde gegevensstroom met het oog op het realiseren van verschillende analyses van
geaggregeerde volumes. Een meerderheid van de uitzendkrachten blijkt immers ook
werkzoekende te zijn (of geweest te zijn). Voor deze personen beschikt de FOREM over
het door het besluit vereiste opleidingsniveau en beroep.
Concreet wenst de FOREM voor alle uitzendkrachten van de erkende uitzendbureaus in
Wallonië die gedomicilieerd zijn in een gemeente van het Waalse Gewest of in een
gemeente van het Brusselse of Vlaamse Gewest waarvan de geografische afstand tot
Wallonië niet groter is dan 30 kilometer, per trimester van het referentiejaar, een kruistabel
per aantal personen en een kruistabel per aantal uitzendcontracten te ontvangen, opgesteld
op basis van de volgende criteria:
-

-

-

-

-

de NIS-code in 5 digits van de gemeente van de gebruiker van een uitzendkracht (voor
zover dit mogelijk is en anders een code die aangeeft dat de gemeente niet bepaald is),
de NIS-code in 5 digits van de gemeente van de hoofdverblijfplaats van de
uitzendkracht (voor zover dit mogelijk is en anders een code die aangeeft dat de
gemeente niet bepaald is),
de NACE-code (op 3 posities) van de gebruiker van een uitzendkracht (voor zover dit
mogelijk is en anders een code die aangeeft dat de NACE-code niet gekend is),
de categorie van het aantal dagen tewerkstelling met een uitzendcontract (deze
categorieën zullen worden vastgesteld in functie van de analyse van de distributie van
de waardes vastgesteld bij de eerste verwerking). Wat dit betreft, dient erop gewezen te
worden dat de tewerkstellingsduur niet afgeleid kan worden uit de begin- en einddatum
van het contract. Het gebruik van de code «µ», die het tewerkstellingsniveau van de
werknemer aangeeft in functie van de prestatiebreuk, lijkt noodzakelijk,
de categorie van het aantal uitzendcontracten in het trimester (deze categorieën zullen
worden vastgesteld in functie van de analyse van de distributie van de waardes
vastgesteld bij de eerste verwerking),
de leeftijdsklasse van de werknemer (20>, <20-25<, <25-30<, enz., telkens per 5 jaar),
geslacht (M - V),
categorie van het opleidingsniveau opgegeven bij de inschrijving bij de FOREM. Het
gaat om de volgende categorieën: getuigschrift basisonderwijs of lager secundair
onderwijs, hoger secundair onderwijs, bachelor, master, andere studies, onbepaald. De
waarde “onbepaald” zal worden gebruikt voor personen die niet ingeschreven zijn bij
de FOREM,
beroepsgroep opgegeven bij de inschrijving bij de FOREM.

1.4. De voormelde mededeling zou op de volgende manier gebeuren.

1.4.1. Eén keer per jaar deelt het overlegplatform aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(KSZ), via de FOREM, een lijst mee met de identificatienummers van de Kruispuntbank
Ondernemingen (KBO) van de erkende uitzendbureaus in Wallonië en de begindatum van
de erkenning.
1.4.2. De FOREM deelt voorts aan de KSZ, voor alle ingeschreven werkzoekenden in het
referentiejaar, een lijst mee met het rijksregisternummer, het opgegeven opleidingsniveau
en het voordien uitgeoefende beroep.
1.4.3. Van zijn kant selecteert de RSZ alle personen die een uitzendcontract hebben gehad tijdens
het referentiejaar en voegt hieraan de nodige gegevens toe. Alle personen die uitzendwerk
hebben gedaan worden in aanmerking genomen, dus niet alleen de personen die
ingeschreven zijn bij de FOREM.
1.4.4. In de gegevens die haar door de FOREM en de RSZ meegedeeld werden, selecteert de KSZ
de werknemers waarvan het paritair comité 322 is (paritair comité voor de uitzendarbeid en
de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren). De KSZ treft de nodige
maatregelen om een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in de uitzendarbeid van
personen met de Belgische nationaliteit en grensarbeiders.
Enkel de werknemers van wie de postcode van de hoofdverblijfplaats voorkomt op de lijst
die meegedeeld werd door het overlegplatform (via FOREM) worden geselecteerd. Een
werknemer wordt in aanmerking genomen als één van de postcodes voor het trimester
voorkomt op de lijst die meegedeeld werd door het platform.
De lijst van postcodes omvat de gemeenten van het Waalse grondgebied alsook de
gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaamse Gewest waarvan de
geografische afstand tot Wallonië niet groter is dan 30 kilometer.
Ten slotte selecteert de KSZ enkel de werknemers die ter beschikking gesteld worden door
de erkende uitzendbureaus in Wallonië die voorkomen op de lijst van KBO-nummers die ze
van de FOREM ontvangen heeft.
1.4.5. Na de vereiste verwerkingen door de KSZ, deelt de KSZ een kruistabel per aantal personen
en een kruistabel per aantal uitzendcontracten mee, per trimester van het referentiejaar, op
basis van een combinatie van de voormelde variabelen.
De KSZ staat aldus in voor de koppeling van de gegevens van de FOREM, van het
Rijksregister en van de RSZ en voor de berekening van de gevraagde tabellen.

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 sociale 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 de voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vooraf een advies te
verlenen, behalve indien de mededeling wordt verricht aan de Ministers die de sociale
zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare
instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de
Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau.
2.2. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens die door de bestemmeling niet
omgezet kunnen worden in gegevens van persoonlijke aard.
De KSZ zal aanvullende maatregelen treffen om een heridentificatie van de betrokken
personen te vermijden. Als in de geaggregeerde tabellen 3 of minder personen
beantwoorden aan een welbepaalde combinatie van gegevens, zal het exacte aantal niet
opgegeven worden, maar zal dit aantal vervangen worden door de vermelding “3 of minder
dan 3”.
2.3. Het overlegplatform wenst een machtiging voor de jaarlijkse elektronische mededeling via
de FOREM.
Voor de eerste mededeling, in 2008, wenst het overlegplatform de gegevens voor de jaren
2006 en 2007. De gegevensmededeling zal eenmaal per jaar plaatsvinden maar zal
betrekking hebben op de historiek van elk trimester. De KSZ zal de belangrijkste operator
zijn die de mededeling organiseert.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
een gunstig advies voor de mededeling van de voormelde anonieme gegevens aan de Office
wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM) en het overlegplatform,
opgericht bij artikel 22 van het decreet van 13 maart 2003 betreffende de erkenning van
arbeidsbemiddelingsbureaus.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2741 83 11)

