
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/13/241 

 

 

BERAADSLAGING NR. 13/112 VAN 5 NOVEMBER 2013 BETREFFENDE DE 

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE 

PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE EN DE FOREM VIA DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID IN HET KADER VAN DE INSCHRIJVING EN DE OPVOLGING 

VAN WERKZOEKENDEN EN VOOR STATISTISCHE DOELEINDEN 

 

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 de aanvraag van de FOREM van 16 oktober 2013; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 17 

oktober 2013; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De opdrachten van de FOREM zijn beschreven in de volgende decreten: het decreet 

van 6 mei 1999  betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de 

l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), het decreet 

van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, het decreet 

van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers 

die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien en het 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. Deze decreten 
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vertrouwen aan de FOREM een reeks opdrachten toe onder meer op het vlak van 

inschrijving en opvolging van de werkzoekenden en opdrachten inzake statistiek. 

 

2. In het kader hiervan wenst de FOREM, in de volgende twee contexten, een 

elektronische toegang te krijgen tot de multifunctionele attesten die ingediend 

werden door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's): 

- de medewerkers die instaan voor de inschrijving van werkzoekenden zouden op 

die manier op de hoogte zijn dat de betrokkene een leefloon ontvangt van het 

OCMW. Deze situatie heeft immers een impact op de hulp waarop de 

betrokkene aanspraak kan maken. 

- de dienst "Analyse du marché de l'emploi et de la formation" (Amef), die deel 

uitmaakt van de FOREM, zou deze gegevens kunnen gebruiken voor 

statistische doeleinden, teneinde een longitudinale opvolging te kunnen 

verzekeren en meer informatie te verkrijgen over het traject van de 

werkzoekenden. 

 

3. De gevraagde gegevens zouden dus worden gebruikt in het kader van het 

onderzoek van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om aanspraak te 

maken op hulp en om een beter inzicht te verwerven in de arbeidsmarkt.  

 

4. De raadplegingen zouden betrekking hebben op de geconsolideerde attesten die 

ingediend werden door de OCMW's en die betrekking hebben op cliënten van de 

FOREM (in die hoedanigheid ingeschreven in het verwijzingsrepertorium van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). De uitwisseling zou betrekking hebben 

op de volgende gegevens: 

 

Gegevens van de request vanwege de FOREM: de unieke referentie van de 

aanvrager, de systeemdatum waarop de aanvrager de request heeft gegenereerd, de 

identificatie van de aanvrager, het rijksregisternummer van de werkzoekende en de 

periode van raadpleging (begindatum en eventuele einddatum).  

 

Het antwoord van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) omvat de 

volgende twee types van gegevens: 

 

Informatie m.b.t. de uitwisseling zelf: de unieke referentie die oorspronkelijk 

opgegeven werd door de aanvrager, de systeemdatum die gegenereerd werd door de 

request van de aanvrager, de KSZ-referentie, het unieke ticketnummer binnen de 

sociale zekerheid, de systeemdatum waarop de KSZ de request van de aanvrager 

heeft ontvangen en de systeemdatum waarop ze het definitieve antwoord naar de 

aanvrager heeft verstuurd en de identificatie van de aanvrager. Het betreft eerder 

technische en administratieve gegevens in verband met de elektronische berichten 

die door de OCMW's verstuurd werden. 

 

Informatie m.b.t. het statuut van de werkzoekende: het rijksregisternummer van de 

sociaal verzekerde, de ingangsdatum van het attest, de einddatum van het recht en 
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het ondernemingsnummer van het OCMW op basis waarvan het OCMW van 

verzending kan worden geïdentificeerd. 

 

5. De FOREM wenst aldus te weten of de werkzoekende een financiële hulp ontvangt 

van het OCMW en vooral ook voor welke periode dit recht werd toegekend. De 

raadpleging zal gebeuren op basis van een rijksregisternummer en een periode. 

Deze periode omvat de periode van inschrijving als werkzoekende en een periode 

van maximum één jaar vóór de integratie van de werkzoekende en maximum 18 

maanden erna.  

 

6. De informatie met betrekking tot de ontvangen financiële hulp is noodzakelijk 

aangezien in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen - zoals de 

doorstromingsprogramma's, de hulp voor tewerkstellingsbevordering of de 

programma's voor opleiding en inschakeling - de periodes waarin de werkzoekende 

gerechtigd is op een leefloon gelijkgesteld worden met periodes als 

uitkeringsgerechtigde volledige werkloze en dus ook in aanmerking worden 

genomen om te bepalen of de werkzoekende beantwoordt aan de voorwaarden van 

deze tewerkstellingsmaatregelen. 

 

7. De FOREM zou evenwel slechts één raadpleging verrichten voor zijn twee 

opdrachten inzake toekenning van voordelen aan bepaalde categorieën van 

personen en aanmaak van statistieken. De ingezamelde informatie zou worden 

opgeslagen om vervolgens te worden verdeeld over de verschillende betrokken 

medewerkers, waarbij de toegang beperkt wordt in functie van de behoeften van 

elkeen. Voorts zouden de gegevens gedurende tien jaar worden bewaard na de 

schrapping van de werkzoekende bij de FOREM, zoals alle gegevens met 

betrekking tot de werkzoekenden waarover de FOREM beschikt. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

8. Op advies van het Sectoraal Comité (advies nr. 04/23 van 7 september 2004), werd 

de FOREM door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid opgenomen in het netwerk van de sociale zekerheid, 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. 

 

9. Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de 

sociale zekerheid (tussen de FOREM en de POD Maatschappelijke Integratie) 

waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een 

principiële machtiging van de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité 

van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist is. 
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10. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de toekenning van 

voordelen aan bepaalde categorieën van personen en het verwerven van een beter 

inzicht in de arbeidsmarkt in het Waalse Gewest. 

 

11. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze hebben uitsluitend betrekking op 

personen die zowel door de FOREM als door een Belgisch OCMW gekend zijn. 

Bovendien gaat het enkel om persoonsgegevens die de FOREM nodig heeft voor 

het uitvoeren van de hierboven vermelde opdrachten.  

 

12. De FOREM zal slechts één enkele raadpleging verrichten voor de twee voormelde 

opdrachten. De ingezamelde informatie zal worden opgeslagen om vervolgens te 

worden verdeeld over de verschillende betrokken medewerkers, waarbij de toegang 

beperkt wordt in functie van de behoeften van elkeen. Voorts zullen de gegevens 

gedurende tien jaar worden bewaard na de schrapping van de werkzoekende bij de 

FOREM, zoals alle gegevens met betrekking tot de werkzoekenden waarover de 

FOREM beschikt. 

 

13. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De 

betrokkenen worden daartoe ingeschreven in het verwijzingsrepertorium van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 6 van de voormelde 

wet van 15 januari 1990, zowel als werkzoekende gekend door de FOREM als in de 

hoedanigheid van cliënt van een Belgisch OCMW. 

 

14. De persoonsgegevens zijn enkel voor intern gebruik bestemd. Bovendien moet de 

FOREM zowel de wettelijke als de contractuele verplichtingen inzake veiligheid 

naleven waaraan hij onderworpen is.  

 

15. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening gehouden worden 

met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Om deze redenen, verleent 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid 
 

een machtiging aan de FOREM en de programmatorische overheidsdienst  

Maatschappelijke Integratie voor de onderlinge uitwisseling van de voormelde 

persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het kader van de 

toekenning van voordelen aan bepaalde categorieën van personen en het verwerven van 

een beter inzicht in de arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


