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BERAADSLAGING NR. 18/162 VAN 6 NOVEMBER 2018 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) AAN DE DIRECTIE 

BEROEPSOPLEIDING VAN HET OPERATIONEEL DIRECTORAAT-

GENERAAL ECONOMIE, WERK EN ONDERZOEK (DGO6) VAN DE WAALSE 

OVERHEIDSDIENST MET HET OOG OP HET BEHEER VAN DE CENTRA 

VOOR SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING 

 

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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité 

en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 

2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97; 

 

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 Bart Viaene. 

 

 

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 de 

uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor 

socioprofessionele inschakeling en van het besluit van de Waalse Regering van 15 

december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra 

voor socioprofessionele inschakeling. 
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2. De centra voor socioprofessionele inschakeling leiden stagiairs zonder werk op en 

doen hierbij een beroep op een specifieke onderwijsmethode waarbij ze de stagiairs 

algemene en technische vaardigheden aanleren en een psychosociale ondersteuning 

verlenen. De opleidingstrajecten hebben onder meer betrekking op de alfabetisering, 

de bijscholing, de zelfontplooiing en diverse beroepssectoren (zoals hulp aan 

personen, de bouw, de horeca, beroepen uit de groene sector, secretariaat en handel) 

en hebben als voornaamste doelstelling beroepsoriëntatie, basisopleiding en 

beroepsopleiding. 

 

3. Om deze opleidingen te kunnen verstrekken, moeten de centra voor 

socioprofessionele inschakeling die opgericht worden in de vorm van vzw’s, 

OCMW’s of verenigingen van OCMW’s worden erkend. De erkenningen worden 

verleend door de Minister voor Werk van het Waals Gewest en worden op voorhand 

onderzocht door de Directie Beroepsopleiding van de Waalse Overheidsdienst. 

 

4. De centra voor socioprofessionele inschakeling maken de lijst met de stagiairs die 

bij hen opleidingen volgen over aan de DGO6. De DGO6 controleert vervolgens of 

de stagiairs wel voldoen aan de criteria voorzien in de reglementering waarin onder 

meer wordt bepaald dat als stagiairs worden beschouwd (onder andere) alle niet-

leerplichtige personen die bij de FOREM zijn ingeschreven als niet-werkende 

werkzoekende gedurende minstens 18 maanden tijdens de 24 maanden die 

voorafgaan aan de begindatum van de opleiding. Op basis van de DIMONA-

persoonsgegevens zou de DGO6 kunnen nagaan of de persoon aan de voorwaarde 

inzake niet-tewerkstelling voldoet. 

 

5. De DGO6 is tevens belast met de opvolging van het inschakelingspercentage op de 

arbeidsmarkt van de opgeleide stagiairs en met de regelmatige overmaking van de 

statistieken aan de Waalse Regering en aan de Waalse Sociaal-Economische Raad 

met het oog op de evaluatie van de maatregel. Om deze opvolging te kunnen 

verrichten, wenst de Directie (globale) anonieme gegevens te verwerken die moeten 

worden aangemaakt op basis van persoonsgegevens uit het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming met betrekking tot de tewerkstelling van 

opgeleide stagiairs (de DIMONA-gegevens voor de tewerkstelling van de stagiair als 

bediende/arbeider van een onderneming en de RSVZ-gegevens voor de opleiding 

van de stagiair als zelfstandige). Het betreft meer bepaald een percentage van 

inschakelingen op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld de relatie tussen het aantal in 2015 

opgeleide personen en het aantal in 2015 opgeleide personen die tot de arbeidsmarkt 

zijn toegetreden sinds de opleiding). Voor zover de mededeling van deze anonieme 

gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Directie 

Beroepsopleiding geschiedt volgens de regels vastgelegd door de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité in zijn beraadslaging 

nr. 18/140 van 6 november 2018, vereist ze met toepassing van artikel 46,  § 1, 2°, 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid geen nieuwe beraadslaging van het 

informatieveiligheidscomité. 
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6. De Directie Beroepsopleiding is gemachtigd om toegang te hebben tot het 

Rijksregister en om het rijksregisternummer te gebruiken voor het beheer van de 

erkende centra voor beroepsinschakeling in het raam van de opvolging en de controle 

van de gesubsidieerde kandidaten en stagiairs, overeenkomstig beraadslaging nr. 

27/2017 van 17 mei 2017 van het Sectoraal comité van het Rijksregister. 

 

7. De centra voor socioprofessionele inschakeling zouden hun persoonsgegevens 

betreffende de opleidingsprestaties samen met de lijst van de stagiairs overmaken 

aan de Directie Beroepsopleiding. Ze zou de ontvangen gegevens opslaan en de 

voorwaarden van de reglementering controleren, onder meer door toegang te hebben 

tot de DIMONA-persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

en de “Banque Carrefour d’échange de données”. In geval van vermoeden kan de 

Directie Beroepsopleiding de directie Sociale Inspectie verwittigen en een sociale 

controle vragen. De gegevens zouden vervolgens worden samengevoegd en anoniem 

gemaakt om statistieken te kunnen overmaken aan de Waalse Regering en de Sociaal-

Economische Raad met het oog op de evaluatie van de maatregel. 

 

8. De DIMONA-gegevensbank bevat naast enkele louter administratieve, technische en 

opvolgingsgegevens met betrekking tot de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling 

identificatiepersoonsgegevens van de partijen bij de arbeidsovereenkomst 

(hoofdzakelijk de werknemer en de werkgever), de datum van indiensttreding en de 

datum van uitdiensttreding. De Directie Beroepsopleiding zou de persoonsgegevens 

raadplegen met betrekking tot de tewerkstelling en de overeenkomst van de sociaal 

verzekerden over wie is gekend dat ze een opleiding volgen of hebben gevolgd in de 

centra voor socioprofessionele inschakeling. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid die overeenkomstig artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité vereist. 

 

10. De mededeling beantwoordt aan een wettig doeleinde, namelijk het beheer van de 

centra voor de socioprofessionele inschakeling in het kader van het decreet van 10 

juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling en van het 

besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet 

van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling. De 

DIMONA-persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de Directie Beroepsopleiding 

om de controle met betrekking tot de desbetreffende reglementering te verrichten. 

De verwerking beantwoordt aldus aan het beginsel van de doelbinding. 

 

11. De betrokken persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat 

noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij worden verwerkt. De verwerking 
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van persoonsgegevens door de personeelsleden van de Directie Beroepsopleiding die 

zijn belast met de controles, voldoet immers aan het principe van minimale 

gegevensverwerking. Om een dossier te behandelen moet de verzoekende partij de 

niet-tewerkstelling van de stagiair als bediende/arbeider in een onderneming kunnen 

nagaan. 

 

12. De Directie Beroepsopleiding zou de persoonsgegevens uit het netwerk van de 

sociale zekerheid (DIMONA) in een geschikt systeem kopiëren en zou ze dus 

bewaren voor de duur nodig voor het beheer van de stagiairs (5 jaar). De 

persoonsgegevens zouden tevens worden omgezet in anonieme gegevens voor 

statistische doeleinden en zouden in die vorm voor onbepaalde duur worden bewaard. 

De verzoekende partij leeft op die manier het principe van de opslagbeperking na. 

 

13. 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. De 

mededeling verloopt tevens via de “Banque Carrefour d’échange de données” als 

vertrouwensderde van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en als 

dienstenintegrator voor het Waalse Gewest die verschillende controleopdrachten 

moet uitvoeren (onder andere nagaan of de directie wel degelijk over een dossier 

voor de persoon beschikt van wie de persoonsgegevens worden gevraagd, nagaan of 

de directie toegang mag hebben tot die bron voor het vermelde doeleinde en de van 

de bron ontvangen gegevens filteren opdat de directie enkel die gegevens krijgt die 

ze voor dat doeleinde mag krijgen). 

 

14. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient er rekening te worden gehouden 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 

het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 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. 
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Om deze redenen besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

(RSZ) aan de Directie Beroepsopleiding van het operationeel directoraat-generaal 

Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse overheidsdienst met het oog op het 

beheer van de centra voor socioprofessionele inschakeling, zoals beschreven in deze 

beraadslaging, is toegestaan mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder 

de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking en 

opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in 

de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Quai de Willebroeck, 

38 - 1000 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11). 


