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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 
 

 

SCSZ/14/138 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/073 VAN 7 OKTOBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN 

GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS 

(FSO) AAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING (RVA) VOOR 

CONTROLEDOELEINDEN 
 

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 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 27 augustus 2014; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 28 augustus 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen 

werknemers (FSO) werd opgericht bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), 

overeenkomstig artikel 27 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 

ondernemingen, maar bezit een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. Het kent, onder 

bepaalde voorwaarden, vergoedingen toe aan werknemers die worden getroffen door de 

sluiting of de herstructurering van hun onderneming. 

 

2. De Centrale Controledienst van de RVA is in de eerste plaats belast met het toezicht op 

de naleving van de regelgeving aangaande het toekennen van diverse uitkeringen 

ingevolge werkloosheid maar is daarnaast ook bevoegd voor het controleren van de 

toepassing van de regelgeving met betrekking tot het sluiten of het herstructureren van 

ondernemingen en de tussenkomst van het FSO. 

 

3. Voor het uitvoeren van de voormelde opdracht en in het kader van een geïntegreerd 

controlebeleid dat is gericht op het doeltreffend opsporen van onregelmatigheden (zoals 
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het aanvragen van vergoedingen op basis van een louter fictieve tewerkstelling), wenst 

de RVA een structurele toegang tot de persoonsgegevens van het FSO, ten behoeve van 

een tiental sociaal inspecteurs en administratieve medewerkers van de cel datamining 

van de Centrale Controledienst. De betrokken partijen achten het noodzakelijk om het 

geheel van de anomalieën systematisch en gestructureerd aan te pakken en zouden 

aldus samenwerken bij het selecteren van de dossiers die met voorrang onderzocht 

moeten worden gelet op hun hoog risico op onregelmatigheid. 

 

4. Het FSO zou een beveiligde kopie van zijn centrale persoonsgegevensbank op de 

centrale server van de RVA plaatsen, met een beperkte toegang (enkel voor de 

hogervermelde sociaal inspecteurs en administratieve medewerkers). Met het oog op 

datamining (het gericht zoeken naar verbanden) zouden de volgende persoonsgegevens 

ter beschikking worden gesteld (per jaar, te beginnen met het jaar 2004): de identiteit 

van de werknemers die bij het FSO een aanvraag tot tussenkomst hebben ingediend 

(naam, voornaam, identificatienummer van de sociale zekerheid, woonplaats, 

nationaliteit, werknemerscategorie, bevoegd paritair comité, datum van indiensttreding 

en datum van uitdiensttreding), aangevuld met de datum van de aanvraag tot 

tussenkomst, het brutobedrag van de betaalde vergoeding en in voorkomend geval het 

ondernemingsnummer van de nieuwe werkgever, de identiteit van de betrokken 

onderneming (het ondernemingsnummer, de benaming en de werkgeverscategorieën), 

de identiteit van de verantwoordelijken, de identiteit van de curatoren, de aard van het 

dossier (de sector), de aard van de sluiting, de datum van de sluiting, de datum van de 

beslissing van het beheerscomité, de aard van de beslissing en in voorkomend geval de 

aanduiding dat het dossier al werd onderzocht in het kader van de fraudebestrijding. 

 

5. De bevindingen van de cel datamining, na het kruisen van de persoonsgegevens van de 

RVA en het FSO, zouden uitsluitend worden overgemaakt aan de bevoegde inspecteurs 

en controleurs, voor het verrichten van verder onderzoek, overeenkomstig artikel 25 

van het Sociaal Strafwetboek. 

 

6. De mededeling van de persoonsgegevens door het FSO aan de RVA zou gebeuren 

zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die, overeenkomstig 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 vergt. 

 

8. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het bestrijden van 

fraude en het achterhalen van onregelmatigheden bij de afhandeling van de sluiting of 

de herstructurering van ondernemingen. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 
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9. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990, moet de mededeling van 

persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

geschieden, behalve indien het sectoraal comité vaststelt dat deze laatste geen 

toegevoegde waarde kan bieden. Dat laatste is hier het geval. 

 

10. De verwerking van de persoonsgegevens moet voorts gebeuren met naleving van de 

wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens, haar uitvoeringsbesluiten en elke andere 

regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Gelet op het voorgaande machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

Het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen 

werknemers om de hogervermelde persoonsgegevens ter beschikking te stellen van de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, uitsluitend voor het selecteren, door middel van 

datamining, van de dossiers die met voorrang onderzocht moeten worden in het kader van de 

fraudebestrijding. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


