
 

 

 
 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid  

en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/17/251 

 

 

BERAADSLAGING NR. 17/111 VAN 5 DECEMBER 2017 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) EN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE 

SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ) AAN DE 

DIRECTIE BEROEPSOPLEIDING VAN HET OPERATIONEEL 

DIRECTORAAT-GENERAAL ECONOMIE, WERK EN ONDERZOEK (DGO6) 

VAN DE WAALSE OVERHEIDSDIENST VOOR HET BEHEER VAN DE 

SUBSIDIES VOOR DE LANDBOUWOPLEIDING 

 

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 het operationeel directoraat-generaal Economie, Werk en 

Onderzoek (DGO6) van de Waalse overheidsdienst; 

 

Gelet op het verslag van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De directie Beroepsopleiding van het operationeel directoraat-generaal Economie, 

Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse Overheidsdienst is belast met het beheer 

van de subsidies voor de landbouwopleiding, bedoeld in het decreet van 27 maart 

2014 betreffende het Waalse Landbouwwetboek (artikelen D.95-D.114), het besluit 

van de Waalse regering van 28 januari 2016  tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel 

IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding in de landbouw 
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en het ministerieel besluit van 28 januari 2016 betreffende de beroepsopleiding 

inzake landbouw. 

 

2. De bepalingen in kwestie vermelden de verplichtingen die de opleidingscentra 

dienen na te komen om recht te hebben op subsidiëring. De directie Beroepsopleiding 

van de Waalse Overheidsdienst subsidieert de opleidingscentra, die geselecteerd 

worden ingevolge een jaarlijkse oproep tot projecten en die belast zijn met de 

opleiding van personen die werkzaam zijn of willen worden in de landbouwsector. 

Deze opleidingen omvatten technische landbouwcursussen, cursussen inzake beheer 

en landbouweconomie, bijscholingen en stages. 

 

3. De directie Beroepsopleiding wenst persoonsgegevens te raadplegen die beheerd 

worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor 

de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) teneinde controles uit te voeren 

met betrekking tot de toelatingsvoorwaarden van de deelnemers aan de opleidingen 

en de berekening van het aantal stagedagen volbracht door een deelnemer over 

maximum drie jaar. 

 

4. Wat de toelatingsvoorwaarden van de deelnemer aan de opleidingen betreft, bepaalt 

de reglementering dat de beroepsopleiding gericht is op de landbouwer (met inbegrip 

van de medewerker, de meewerkende echtgenoot en de loontrekkende in de 

landbouwsector alsook de werkzoekende ingeschreven bij de Waalse dienst voor 

arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding), de personen die tewerkgesteld zijn bij een 

rechtspersoon die werkzaamheden verricht met het oog op de productie, verwerking 

en verkoop van producten afkomstig uit het bedrijf of die daar noodzakelijk voor 

zijn, de erkende liefhebbersvereniging in de landbouwsector, alle personen die 

moeten bewijzen dat zij een voldoende kennis hebben om een fytolicentie te krijgen 

en alle personen die landbouw als beroepsoriëntatie willen kiezen. Om tot de 

cursussen beheer en landbouweconomie toegelaten te worden, moet de deelnemer 

ofwel de cursussen landbouwtechnieken gevolgd hebben en daarvoor geslaagd zijn, 

ofwel minstens over een titel, een getuigschrift of een diploma met 

landbouwdoeleinden beschikken, ofwel één of meerdere gecumuleerde afdoende 

ervaringen van drie jaar hebben in de landbouw vóór de opleiding als  

landbouwbedrijfshoofd in hoofd- of bijkomend beroep voor een minimale duur van 

negenhonderd uur over twaalf maanden, als helper of als meewerkende 

echtgeno(o)t(e) van de voormelde exploitant voor zover de helper of de 

meewerkende echtgeno(o)t(e) over dit statuut beschikt of als werknemer of bediende 

als voltijds equivalent. Tot de stage worden onder meer toegelaten de personen die 

beschikken over een afdoende ervaring of die er uiterlijk voor het einde van de stage 

over zullen beschikken 

 

5. Voor de berekening van het aantal stagedagen die volbracht werden door een 

deelnemer over maximum drie jaar, bepaalt de reglementering dat de stage bestaat 

uit maximum zestig gesubsidieerde dagen prestaties uitgevoerd over een maximale 

duur van drie jaar en dat een stagedag bestaat uit minstens zeven uur werk per 
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stagiair.  De stage(s) uitgevoerd in één of meerdere vervangdiensten, in een bedrijf 

of instelling i.v.m. de landbouwsector hebben een maximale gecumuleerde duur die 

niet één derde van de totale duur van de stage overschrijdt. 

 

6. De DGO6 verzekert ook de opvolging van de opgeleide stagiairs en dient regelmatig 

statistieken mee te delen aan de Waalse regering met het oog op de evaluatie van het 

systeem (met betrekking tot de bevordering van activiteiten op de arbeidsmarkt). 

 

7. De bronnen op basis waarvan deze opvolging mogelijk is, zijn de RSZ (voor de 

tewerkstelling van de stagiair als bediende/arbeider in een onderneming) en het 

RSVZ (voor de tewerkstelling van de stagiair als zelfstandige). De opleidingscentra 

delen hun gegevens inzake opleidingsprestaties mee samen met de lijst van 

deelnemers aan de directie Beroepsopleiding, die de ontvangen bestanden opslaat en 

de nodige controles verricht met betrekking tot de voorwaarden vermeld in de 

reglementering, onder meer dankzij de toegang tot de gegevens van het netwerk van 

de sociale zekerheid, via de Banque Carrefour d’échange de données (BCED). In 

geval van vermoeden kan de directie Beroepsopleiding de directie Sociale Inspectie 

verwittigen en een sociale controle vragen. De informatie wordt vervolgens 

geglobaliseerd voor statistische doeleinden. De opvolging van de deelnemers aan de 

opleidingen wordt dus gerealiseerd aan de hand van gegevens van de RSZ en het 

RSVZ, op basis waarvan kan worden bepaald of de opleiding kon worden omgezet 

in een tewerkstelling als bediende/arbeider of zelfstandige. Elk jaar worden 

statistieken aangemaakt ten behoeve van de Waalse regering. 

 

8. De directie Beroepsopleiding wenst ook de volgende persoonsgegevens te verwerken 

met betrekking tot de personen die opgenomen zijn in een 

landbouwopleidingsdossier waarvoor subsidies aangevraagd worden. 

 

 DIMONA-gegevens (“onmiddellijke aangifte van tewerkstelling”) van de RSZ: alle 

tewerkstellingen van de betrokken persoon voor een bepaalde periode met de 

identificatie van de werkgever, de identificatie van de werknemer en de duur van de 

tewerkstelling (datum van indiensttreding en datum van uitdiensttreding). 

 

DmfA-gegevens (“multifunctionele aangifte”) van de RSZ1: de informatie over de 

tewerkstellingen en prestaties m.b.t. de tewerkstellingen voor een bepaalde periode. 

 

- blok "werkgeversaangifte”: het RSZ-nummer, het ondernemingsnummer en het 

kwartaal van de aangifte. 

 

                                                 
1  Bij beraadslaging nr. 13/126 van 3 december 2013 heeft het Sectoraal Comité beslist om de 

machtigingen voor de mededeling van DmfA-persoonsgegevens voortaan op het niveau van de 

gegevensblokken te verlenen. Overeenkomstig deze beslissing, zou de aanvrager bijgevolg toegang 

hebben tot de voormelde DmfA-persoonsgegevensblokken, zowel in hun huidige samenstelling als in 

hun toekomstige samenstelling, voor zover er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in 

beraadslaging nr. 13/126 van 13 december 2013. 
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- blok “natuurlijke persoon”: het identificatienummer van de sociale zekerheid en 

het adres van de werknemer. 

 

- blok “werknemerslijn": de werkgeverscategorie, de werknemerscode en de 

begin-/einddatum van het kwartaal voor de sociale zekerheid. 

 

- blok “tewerkstelling van de werknemerslijn” : de lokale eenheid, de periode, het 

aantal dagen en uren, het type contract, de toepasselijke maatregel, het statuut en 

het type leerling. 

 

- blok “prestatie van de tewerkstelling werknemerslijn”: de prestatiecode, het 

aantal dagen van de prestatie en het aantal uren van de prestatie. 

 

RSVZ-gegevens: alle tewerkstellingen als zelfstandige van de betrokkene voor een 

bepaalde periode met het ondernemingsnummer van de zelfstandige, de begindatum 

van de aansluiting en de einddatum van de aansluiting. 

 

9. De voormelde persoonsgegevens zijn nodig om de directie Beroepsopleiding in staat 

te stellen zijn controletaken uit te voeren met betrekking tot de voormelde 

reglementering en statistieken aan te maken ten behoeve van de Waalse regering in 

het kader van de evaluatie van de maatregel. 

 

10. De aanvrager schat het volume van de raadplegingen op 500 tot 1.000 op jaarbasis. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

11. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door de RSZ en het RSVZ 

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. 

 

12. De mededeling beantwoordt aan een wettig doeleinde, met name het beheer van de 

subsidies voor de landbouwopleiding door de directie Beroepsopleiding, en meer 

bepaald de realisatie van de controle inzake toelatingsvoorwaarden tot de 

opleidingen, de berekening van het aantal stagedagen die volbracht werden op 

maximum drie jaar en de aanmaak van statistieken voor de Waalse regering. De 

verwerking van de persoonsgegevens zou worden verricht in het kader van de 

uitvoering van de bepalingen van het decreet van 27 maart 2014 betreffende het 

Waalse Landbouwwetboek (artikelen D.95-D.114), het besluit van de Waalse 

regering van 28 januari 2016 tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het 

Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding in de landbouw en het 

ministerieel besluit van 28 januari 2016 betreffende de beroepsopleiding inzake 

landbouw. 
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13. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. De subsidies voor de landbouwopleiding worden 

enkel toegekend voor zover de deelnemer beantwoordt aan een aantal voorwaarden 

inzake voorafgaande beroepsactiviteit. De gevraagde informatie is noodzakelijk voor 

de DGO6 om het statuut van de betrokkene eenduidig te kunnen controleren. 

 

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

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de mededeling 

van persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

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. 

 

16. De verwerking van de persoonsgegevens moet tevens worden verricht met 

inachtneming van de minimale veiligheidsnormen die vastgesteld werden door het 

Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en die 

goedgekeurd werden door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid. 
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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 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor 

de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) voor de mededeling van de voormelde 

persoonsgegevens aan de directie Beroepsopleiding van het operationeel directoraat-

generaal Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse Overheidsdienst, 

uitsluitend voor het beheer van de subsidies voor de landbouwopleiding, en meer bepaald 

de realisatie van de controle inzake toelatingsvoorwaarden tot de opleidingen, de 

berekening van het aantal stagedagen die volbracht werden op maximum drie jaar en de 

aanmaak van statistieken voor de Waalse regering, overeenkomstig de bepalingen van het  

decreet van 27 maart 2014 betreffende het Waalse Landbouwwetboek (artikelen D.95-

D.114), het besluit van de Waalse regering van 28 januari 2016  tot uitvoering van 

hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding 

in de landbouw en het ministerieel besluit van 28 januari 2016 betreffende de 

beroepsopleiding inzake landbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


