Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”
SCSZG/16/082

BERAADSLAGING NR. 16/037 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN
PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
(RSZ), DE DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS
(DIBISS), DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING (RVA) EN DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID (KSZ) AAN HET VLAAMS
DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VOOR HET UITVOEREN VAN
ZIJN OPDRACHTEN BETREFFENDE HET MAATWERK BIJ COLLECTIEVE
INSCHAKELING
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op het artikel 15;
Gelet op de aanvraag van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

A.

ONDERWERP

1.

Bij beraadslaging nr. 13/21 van 5 maart 2013 en bij beraadslaging nr. 14/13 van 4 februari
2014 heeft het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid het Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie gemachtigd om bepaalde
persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid te gebruiken voor het vervullen
van zijn opdrachten betreffende het maatwerk bij collectieve inschakeling. Het Vlaams
decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling behelst een
tussenkomst in de loonkosten voor werkgevers die doelgroepwerknemers in dienst nemen.

2.

Het sectoraal comité heeft er kennis van genomen dat de Raad van State heeft beslist om de
tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014 tot
uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve
inschakeling en het ministerieel besluit van 26 maart 2015 tot uitvoering van artikel 13 en
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51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het
decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 13
van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale
diensteneconomie van 22 november 2013 te schorsen.
3.

Sinds de betekening van het arrest van de Raad van State aan de Vlaamse overheid is de
uitvoering van de hogervermelde besluiten geschorst (het decreet van 12 juli 2013 wordt
overigens gehandhaafd) en is de oude regelgeving over de sociale werkplaatsen en de
beschutte werkplaatsen opnieuw in voege. Dat houdt ook in dat de beide hogervermelde
beraadslagingen van het sectoraal comité hun grondslag hebben verloren en dus in beginsel
geen uitwerking meer hebben.

4.

Het Departement Werk en Sociale Economie (de rechtsopvolger dienaangaande van het
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie) verzoekt het sectoraal comité
echter om, in afwachting van de uitwerking van nieuwe regelgeving, te mogen blijven
gebruik maken van de persoonsgegevens bedoeld in die beraadslagingen. Het wil immers
bij de uitwerking van de nieuwe regels kunnen beschikken over relevante actuele
persoonsgegevens om simulaties over de subsidies in het kader van het maatwerk bij
collectieve inschakeling te kunnen bewerkstelligen. Tijdens de schorsingsperiode zou het
Departement Werk en Sociale Economie de berekeningen voor de uitvoering van het
systeem van het maatwerk bij collectieve inschakeling blijven verrichten. Het betreft een
overgangsperiode waarin de overstap naar een vernieuwde regelgeving over het maatwerk
bij collectieve inschakeling zou worden voorbereid.

B.

BEHANDELING

5.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die 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.

6.

Het sectoraal comité oordeelde eerder, in de hogervermelde beraadslagingen, dat de
toegang van de Vlaamse overheid tot enkele persoonsgegevensbanken uit het netwerk van
de sociale zekerheid – meer bepaald het Rijksregister van de natuurlijke personen en de
Kruispuntbankregisters, de DMFA, de DIMONA, het personeelsbestand en de
vervangingsinkomsten uit werkloosheid – beantwoordt aan een gerechtvaardigd doeleinde,
namelijk de verwerking van aanvragen betreffende het maatwerk bij collectieve
inschakeling, en dat de persoonsgegevens uitgaande van dat doeleinde relevant en niet
overmatig zijn. Het sectoraal comité dient zich nu uit te spreken over het al dan niet
handhaven van zijn eerdere machtigingen nu de uitvoering van de Vlaamse regelgeving
over het maatwerk bij collectieve inschakeling gedeeltelijk is geschorst.

7.

Volgens het Departement Werk en Sociale Economie werkt de bevoegde Vlaamse minister
momenteel samen met de administratie verschillende scenario’s uit die gericht zijn op een
doorstart van het vernieuwde stelsel van maatwerk bij collectieve inschakeling. Daarbij
wordt bijzondere aandacht besteed aan de inrichting van een voor de sector aannemelijk en
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coherent overgangsstelsel dat binnen de begrotingsperken blijft. Dit zou echter maar
mogelijk zijn indien het Departement Werk en Sociale Economie tijdens de periode van de
schorsing de berekeningen van de subsidie kan blijven uitvoeren. Zo kan aan de sociale
werkplaatsen en aan de beschutte werkplaatsen met een uitgebreid rapportagemechanisme
een duidelijk beeld geboden worden van de (financiële) gevolgen van het nieuwe stelsel.
De subsidie zou berekend worden voor de huidige groep van doelgroepwerknemers van de
sociale werkplaatsen en de beschutte werkplaatsen opdat hun werkgever de impact van de
nieuwe regelgeving correct zou kunnen inschatten.
8.

Het sectoraal comité erkent de noodzaak voor het Vlaams Gewest om ook na de schorsing
van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014 en
het ministerieel besluit van 26 maart 2015 gebruik te kunnen maken van de
persoonsgegevens van de instellingen van sociale zekerheid. Voor zover dat nodig is voor
de ontwikkeling van nieuwe regelgeving, waarin terdege rekening wordt gehouden met de
bemerkingen van de Raad van State, mag het Departement Werk en Sociale Economie zich
blijven beroepen op die beraadslagingen.

9.

Het sectoraal comité beslist aldus dat de machtigingen vervat in beraadslaging nr. 13/21
van 5 maart 2013 en in beraadslaging nr. 14/13 van 4 februari 2014 vanaf het ogenblik van
de betekening van het betrokken arrest van de Raad van State aan de Vlaamse overheid
enkel nog gebaseerd zijn op het Vlaams decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij
collectieve inschakeling en niet langer op de besluiten waarvan de tenuitvoerlegging
geschorst werd.

10.

Het Departement Werk en Sociale Economie mag de persoonsgegevens in kwestie
uitsluitend aanwenden voor het ontwikkelen van nieuwe regelgeving over het maatwerk bij
collectieve inschakeling. Zodra deze nieuwe regelgeving in voege is, en dus de grondslag
kan vormen voor een mededeling van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale
zekerheid, moet zij aan het sectoraal comité worden voorgelegd voor het toekennen van een
nieuwe machtiging. De machtiging verleend bij de voorliggende beraadslaging (dus met de
verwijzing naar beraadslaging nr. 13/21 van 5 maart 2013 en beraadslaging nr. 14/13 van 4
februari 2014) zal op dat ogenblik ophouden uitwerking te hebben.

11.

Voor het overige blijven de bepalingen van de hogervermelde beraadslagingen (met
inbegrip van de veiligheidsmaatregelen) onverkort van kracht.

12.

Vanzelfsprekend moet de verwerking van de persoonsgegevens blijvend geschieden
volgens de geldende regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in
het bijzonder 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 en hun
uitvoeringsbesluiten.
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Om deze redenen, machtigt
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels (DIBISS), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) tijdelijk om aan het Vlaams Departement Werk
en Sociale Economie de persoonsgegevens bedoeld in beraadslaging nr. 13/21 van 5 maart 2013
en in beraadslaging nr. 14/13 van 4 februari 2014 mee te delen, ter uitvoering van het Vlaams
decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en ter voorbereiding
van een nieuwe regelgeving inzake het maatwerk bij collectieve inschakeling.
Deze beraadslaging en de hogervermelde beraadslagingen nr. 13/21 van 5 maart 2013 en nr.
14/13 van 4 februari 2014 houden op uitwerking te hebben zodra de nieuwe regelgeving
aangaande het maatwerk bij collectieve inschakeling in voege treedt. Op dat ogenblik moet het
sectoraal comité opnieuw worden gevat voor het verlenen van een machtiging voor de
mededeling van persoonsgegevens op basis van die nieuwe regelgeving.

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. 32-2-741 83
11).

