Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”
SCSZG/18/015

BERAADSLAGING NR. 18/006 VAN 9 JANUARI 2018 INZAKE DE MEDEDELING VAN
PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID (KSZ) EN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) AAN
HET VLAAMS DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE (DWSE), DOOR
MIDDEL VAN DE TOEPASSING DOLSIS, VOOR HET VERVULLEN VAN DE
BEHEERSTAKEN BETREFFENDE HET EUROPEES SOCIAAL FONDS
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;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

Het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) staat in voor het uitvoeren van diverse
maatregelen van de Vlaamse overheid tot bevordering van de werkgelegenheid, regulering
van de arbeidsmarkt en facilitering van de overgangen op de arbeidsmarkt. Het behandelt
ook de dossiers met betrekking tot het Europees Sociaal Fonds, overeenkomstig het (daartoe
gewijzigde) Vlaams decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de vzw ESFAgentschap. Aldus is het sinds 1 januari 2016 bevoegd voor het Operationeel Programma
Europees Sociaal Fonds (het staat in voor het beheer, de voortgangsbewaking, de monitoring,
de evaluatie en de bijsturing) en voor het Vlaams integratieluik van het Europees Fonds voor
Asiel, Migratie en Integratie (het staat als gedelegeerde autoriteit in voor het beheer). Voor
het vervullen van die opdrachten wil het DWSE toegang tot enkele persoonsgegevensbanken
uit het netwerk van de sociale zekerheid, door middel van de DOLSIS-toepassing. Het betreft
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het Rijksregister, de Kruispuntbankregisters en het personeelsbestand van de werkgevers
ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
2.

Het Rijksregister, bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, en de Kruispuntbankregisters, bedoeld in artikel 4
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, bevatten persoonsgegevens ter eenduidige identificatie van de
betrokkenen.

3.

In zijn beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid geoordeeld dat het gerechtvaardigd en aangewezen is dat
instanties die toegang tot het Rijksregister hebben ook toegang tot de (complementaire en
subsidiaire) Kruispuntbankregisters krijgen, voor zover en voor zolang zij aan de gestelde
voorwaarden voldoen.

4.

In de mate dat het DWSE door het sectoraal comité van het Rijksregister gemachtigd is om
voor de hogervermelde doeleinden toegang tot het Rijksregister te hebben (zie daartoe de
beraadslaging nr. 54/2017 van 4 oktober 2017 van het sectoraal comité van het Rijksregister)
mag het volgens de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid ook toegang tot de Kruispuntbankregisters hebben mits
eerbiediging van de beginselen vastgesteld in de hogervermelde beraadslaging nr. 12/13 van
6 maart 2012. Door de raadpleging van het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters kan
het DWSE de identiteit van de betrokkenen controleren en de subsidiëring opvolgen.

5.

De DIMONA-persoonsgegevensbank en het personeelsbestand van de werkgevers
ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gevoed door de
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, een elektronisch bericht waarmee een werkgever
het begin van een arbeidsrelatie en het einde van een arbeidsrelatie kan meedelen. Zij
bevatten enkele administratieve persoonsgegevens, aangevuld met persoonsgegevens ter
identificatie van de partijen die bij de arbeidsrelatie betrokken zijn en persoonsgegevens over
de tewerkstelling.
Identificatie van de werkgever (met eventueel afzonderlijke aanduiding van de
studententewerkstelling): het inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer, het
identificatienummer van de sociale zekerheid, de benaming (voor rechtspersonen) dan wel
de naam en de voornaam (voor natuurlijke personen), het adres, de taalcode, de rechtsvorm,
het maatschappelijk doel, de werkgeverscategorie, het identificatienummer van de hoofdzetel
van het sociaal secretariaat, het identificatienummer van het kantoor van het sociaal
secretariaat en het aansluitingsnummer bij het sociaal secretariaat.
Identificatie van de gebruiker van de diensten van een uitzendbureau: het
inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer, de benaming (voor rechtspersonen) dan
wel de naam en de voornaam (voor natuurlijke personen) en het adres van de gebruiker van
de diensten van een uitzendbureau. In geval van tewerkstelling van uitzendkrachten wordt de
DIMONA-aangifte weliswaar verricht door het uitzendbureau, dat optreedt als werkgever,
maar ook de klant van het uitzendbureau, bij wie de daadwerkelijke tewerkstelling gebeurt,
moet gekend zijn.

3
Identificatie van de werknemer (met eventueel afzonderlijke aanduiding van de
studententewerkstelling): het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam en de
voornaam, de geboortedatum, het geslacht, de landcode en de validatiecode.
Persoonsgegevens over de tewerkstelling: de plaats van de tewerkstelling, het nummer van
de deelentiteit, de datum van indiensttreding, de datum en het tijdstip waarop de aangifte van
indiensttreding werd verricht, de datum van uitdiensttreding, het bevoegde paritair comité,
het type werknemer, het type prestatie (horeca), het aantal werkdagen waarvoor studenten
een verminderde bijdrage inzake sociale zekerheid genieten (het zogenaamde contingent) en
het nummer van de controlekaart C3.2A (bouw).
6.

De persoonsgegevens uit het personeelsbestand zouden het DWSE in staat stellen om de
dossiers financieel te controleren en te rapporteren aan Europa.

7.

Met het ESF-programma wil Vlaanderen de werkgelegenheid, de sociale inclusie, de
innovatie en de transnationale samenwerking stimuleren. De afdeling ESF van het DWSE
lanceert met het oog op het efficiënt uitgeven van de toegewezen middelen op geregelde
tijdstippen oproepen tot het indienen van projecten, die na goedkeuring resulteren in de
gedeeltelijke terugbetaling van de gemaakte kosten, in de vorm van subsidies. Vóór de
terugbetaling verricht de afdeling ESF een financiële controle, waarbij de kennis van de
werkrelatie essentieel is. De Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement
en van de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad stelt dienaangaande dat een
vast percentage van maximaal 40% van de subsidiabele directe personeelskosten in rekening
kan worden genomen.

8.

Om een beeld te kunnen schetsen over de voortgang van het programma, heeft de Europese
Unie enkele gemeenschappelijke output- en resultaatsindicatoren vastgesteld, die betrekking
hebben op de investeringsprioriteit en het soort actie dat wordt ondersteund. Het DWSE moet
rapporteren en daartoe een systeem opzetten waarbij persoonsgegevens van deelnemers op
een bepaalde wijze worden geregistreerd en opgeslagen. Daarnaast stelt Europa sommige
investeringsprioriteiten enkel open voor werkzoekenden of inactieven en andere enkel voor
werkenden. Het correct toepassen van de indicatoren is ook een criterium bij de audits (het
DWSE kan financiële sancties opgelegd krijgen als het de foutenmarges overschrijdt).

9.

De toegang tot de hogervermelde persoonsgegevensbanken zou geschieden door middel van
de toepassing DOLSIS. Het DWSE moet daarbij worden beschouwd als een gebruiker van
het tweede type (administratieve dienst) in de zin van de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei
2012 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid met betrekking
tot de webtoepassing DOLSIS.

10.

De persoonsgegevens zouden voor het DWSE permanent toegankelijk moeten zijn vermits
de ESF-taken doorheen het ganse jaar worden uitgevoerd. De personeelsleden van de
afdeling ESF die belast zijn met de uitvoering van de vermelde taken zouden een verklaring
op eer ondertekenen waarin ze zich akkoord verklaren om de veiligheid en het vertrouwelijk
karakter van de persoonsgegevens te respecteren. Een systematisch geactualiseerde lijst van
die personeelsleden zou ter beschikking worden gehouden van het sectoraal comité.
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B.

BEHANDELING

11.

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.

12.

Het DWSE is bevoegd voor het Operationeel Programma Europees Sociaal Fonds en het
Vlaams integratieluik van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. Het
sectoraal comité meent dat de toegang tot de hogervermelde persoonsgegevensbanken
beantwoordt aan een gerechtvaardigd doeleinde en, uitgaande van dat doeleinde, relevant en
niet overmatig is.

13.

De toegang tot de hogervermelde persoonsgegevensbanken kan bijgevolg worden toegestaan
op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen vervat in de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei
2012 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid met betrekking
tot de webtoepassing DOLSIS worden gerespecteerd. Het DWSE kan worden beschouwd als
een “administratieve dienst” in de zin van deze aanbeveling.

14.

De toegang tot de voormelde persoonsgegevens zal, overeenkomstig artikel 14 van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid, gebeuren met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.

15.

Het sectoraal comité herinnert eraan dat de webtoepassing DOLSIS tot doel heeft om
bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid te visualiseren in het
kader van de verwezenlijking van de opdrachten van de gebruiker. De webtoepassing
DOLSIS voorziet niet in de functionaliteit om deze gegevens op te slaan in eigen
gegevensbanken. Voor zover een instantie persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale
zekerheid wil opslaan, is het wenselijk om niet de webtoepassing DOLSIS te gebruiken, maar
wel (mits voorafgaande machtiging van het sectoraal comité) de gestandaardiseerde
webservices van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

16.

Het DWSE moet bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening houden 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, hun uitvoeringsbesluiten
en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
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Om deze redenen, machtigt
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van de Vlaamse overheid om door middel
van de DOLSIS-toepassing toegang te hebben tot de hogervermelde persoonsgegevensbanken,
uitsluitend met het oog op het vervullen van zijn opdrachten inzake het Europees Sociaal Fonds en
het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.

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).

