Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”
SCSZ/13/207

BERAADSLAGING NR. 13/100 VAN 5 NOVEMBER 2013 TOT VASTSTELLING
VAN DE NIET-TUSSENKOMST VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID BIJ DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE
OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI
(FOREM) EN DE DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE DE L’ÉCONOMIE,
DE L’EMPLOI ET DE LA RECHERCHE (DGO6) VOOR DE TOEPASSING VAN
DIVERSE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE TEWERKSTELLING
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 14, vierde lid;
Gelet op de aanvraag van het Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
van 24 september 2013;
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid van 26 september 2013;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

Overeenkomstig het Waals decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen
ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de
plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de
niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector kan het Waals Gewest
onder bepaalde voorwaarden aan werkgevers een tegemoetkoming verlenen om de
kosten van de bezoldiging en de sociale bijdragen bij de indienstneming van nietwerkende werkzoekenden geheel of gedeeltelijk te dekken. Het betreft de maatregel
“Aide à la Promotion de l’Emploi” (APE).
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2.

Overeenkomstig het Waals decreet van 2 mei 2013 betreffende de financiële incentives
ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ondernemingen kan
het Waals Gewest onder bepaalde voorwaarden financiële incentives toekennen aan
werkgevers voor de indienstneming van werknemers. Het betreft de maatregel “Soutien
à l’Emploi dans les Secteurs d’Activités Marchand” (SESAM).

3.

Bij het beheer van de twee voormelde maatregelen dienen het Office wallon de la
Formation professionnelle et de l'Emploi (het FOREM, de Waalse dienst voor
arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding) en de Direction générale opérationnelle de
l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche (de DGO6, een onderdeel van de Waalse
overheidsdienst) onderling persoonsgegevens uit te wisselen. Beide instanties spelen
een specifieke rol bij de toepassing van de APE- en SESAM-maatregelen en dienen
elkaar daarover op de hoogte te houden.

4.

Aldus deelt de DGO6 persoonsgegevens inzake de identiteit van de werkgevers en hun
contactpersonen en persoonsgegevens inzake de tewerkstellingsprojecten mee aan het
FOREM en deelt het FOREM persoonsgegevens inzake de werknemers van de
tewerkstellingsprojecten en persoonsgegevens inzake de subsidies mee aan de DGO6.

5.

Het FOREM maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid, ingevolge een
beslissing van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, na
een gunstig advies van het sectoraal comité, overeenkomstig 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.

6.

Door zijn toetreding tot het netwerk van de sociale zekerheid is het FOREM ertoe
gehouden om, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
de mededelingen van persoonsgegevens waarbij hij betrokken is met de tussenkomst
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te laten geschieden. Artikel 14, vierde
lid, van de vermelde wet van 15 januari 1990 bepaalt evenwel dat de afdeling sociale
zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid op
voorstel van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan voorzien in een
vrijstelling van haar tussenkomst voor zover deze tussenkomst geen toegevoegde
waarde kan bieden.

7.

Vermits de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het FOREM en de DGO6 zich
louter op het Waals niveau situeert, stelt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
voor om ze zonder haar tussenkomst te laten verlopen.

8.

De uitwisseling van persoonsgegevens zou wel geschieden met de tussenkomst van het
gezamenlijk platform voor de uitwisseling van persoonsgegevens van het Waals Gewest
en de Federatie Wallonië-Brussel (de zogenaamde Banque Carrefour des Echanges de
Données, opgericht bij de decreten van 4 juli 2013 en 10 juli 2013).
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B.

BEHANDELING

9.

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt vast dat door
de toetreding tot het netwerk van de sociale zekerheid ook het artikel 15 van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid op het FOREM van toepassing is geworden en dat bijgevolg elke
mededeling van persoonsgegevens die hij verricht – ongeacht de bestemmeling ervan –
het voorwerp van een machtiging van het sectoraal comité moet uitmaken.

10.

Het sectoraal comité is van oordeel dat de mededeling van persoonsgegevens door het
FOREM aan de DGO6 een gerechtvaardigd doeleinde beoogt – te weten de toepassing
van de hogervermelde decreten en de APE- en SESAM-maatregelen – en dat de
persoonsgegevens, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig zijn.
De mededeling blijft beperkt tot het identificatienummer van de sociale zekerheid, de
naam, de voornaam, de begindatum van het project, de einddatum van het project, het
arbeidsregime, de subsidiepunten, de maximumpunten, de verloren punten, de
aanduiding van de vervanging, de reden van de vervanging, het bedrag van de subsidie,
de maand van de subsidie, het reële loon en het statuut van het dossier.

12.

De beschreven uitwisseling van persoonsgegevens vindt op louter Waals niveau plaats,
met de tussenkomst van de Banque Carrefour des Echanges de Données. Er is geen
sprake van een verband met de instellingen van sociale zekerheid of de andere actoren
van het netwerk van de sociale zekerheid. Het FOREM is, samen met de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, van oordeel dat deze laatste dienaangaande bijgevolg geen
toegevoegde waarde kan leveren en vraagt daarom aan het sectoraal comité de
machtiging om de persoonsgegevens rechtstreeks te mogen uitwisselen met de DGO6,
overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de hogervermelde wet van 15 januari 1990.
Het sectoraal comité verleent zijn goedkeuring.
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Om deze redenen, beslist
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
dat het Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi en de Direction générale
opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche de hogervermelde
persoonsgegevens rechtstreeks – zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid – mogen uitwisselen, met het oog op de toepassing van de hogervermelde
regelgeving inzake de toepassing van de tewerkstellingsbevorderende maatregelen.

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 : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2741 83 11).

