
 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/18/033 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/016 VAN 6 FEBRUARI 2018 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) AAN HET DEPARTEMENT WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING VAN HET OPERATIONEEL DIRECTORAAT-

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

OVERHEIDSDIENST VOOR DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN 

OPLEIDINGSINSTANTIES IN HET KADER VAN HET PROJECT “PMTIC” 
 

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 Departement Werk en Beroepsopleiding van 

het operationeel directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de 

Waalse Overheidsdienst is belast met de implementatie van het “PMTIC”-plan 

(sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën) 

overeenkomstig het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan 

inzake de informatie- en communicatietechnologieën en het besluit van de Waalse 

Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 

betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en 

communicatietechnologieën. 
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2. Het “PMTIC” is een plan om de personen zonder werk te sensibiliseren voor de 

informatie- en communicatietechnologieën en ze op dit vlak op te leiden. Het is 

bedoeld voor niet-werkende werkzoekenden en voor gerechtigden op een leefloon of 

op een sociale bijstand. Het Waals Gewest (meer bepaald de Directie 

Beroepsopleiding) erkent de operatoren die opleidingen in dat verband organiseren. 

Zodra ze door het Waalse Gewest zijn erkend, kunnen ze bepaalde subsidies krijgen. 

 

3. De begunstigde die in het “PMTIC” wordt bedoeld is de niet-werkende 

werkzoekende ingeschreven bij de FOREM of de persoon die in aanmerking komt 

voor het leefloon of voor de sociale bijstand die aan één van de volgende 

voorwaarden voldoet: niet beschikken over een getuigschrift van het hoger secundair 

onderwijs, werkzoekende zijn met een werkloosheidsduur van minstens twaalf 

maanden, opnieuw op de arbeidsmarkt treden na een onderbreking van minstens 

twaalf maanden, ouder dan veertig jaar zijn (zonder enige diplomavereiste) of een 

vreemdeling zijn die op wettige wijze op het Belgisch grondgebied verblijft en die 

hoogstens beschikt over een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs. De 

opleidingsoperatoren sturen de lijst van de stagiairs die bij hen een opleiding volgen 

door naar het DGO6, dat nagaat of deze stagiairs wel degelijk aan de vastgelegde 

criteria voldoen. 

 

4. Om de verschillende controles die in de reglementering zijn voorzien, te kunnen 

verrichten en meer bepaald om na te gaan of de betrokkene effectief een niet-

werkende werkzoekende sinds meer dan twaalf maanden is, wenst de Directie 

Beroepsopleiding toegang te krijgen tot de persoonsgegevens uit de onmiddellijke 

aangifte van tewerkstelling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (DIMONA). 

Op basis van de persoonsgegevens DIMONA zou de Directie Beroepsopleiding 

kunnen nagaan of de persoon de voorwaarde inzake niet-tewerkstelling vervult. Het 

DGO06 moet de opgeleide stagiairs tevens opvolgen en regelmatig statistieken 

overmaken aan de Waalse Regering en aan de Sociaal-Economische Raad van het 

Waalse Gewest om het plan te kunnen evalueren (aangezien enkel het aantal door het 

Waals Gewest opgeleide personen moeten worden berekend, zou het DGO6 zich 

kunnen baseren op de persoonsgegevens die worden ingezameld tijdens de controle 

en zou het geen toegang moeten krijgen tot persoonsgegevens buiten de periode van 

opvolging van het dossier). De DIMONA-raadpleging zou op de historiek (twee jaar) 

van de persoonsgegevens moeten kunnen worden verricht voor de a posteriori 

controle van de niet-tewerkstelling. 

 

5. De aanvragen zouden als volgt worden verwerkt. De operatoren maken de 

overzichten van de prestaties (met de lijsten van de betrokken stagiairs) over aan de 

Directie Beroepsopleiding, die de voorwaarden die van toepassing zijn controleert, 

o.a. via de toegang tot de DIMONA met tussenkomst van de “Banque Carrefour 

d’Echange de Données” en van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. In geval 

van vermoeden kan de Directie Beroepsopleiding de Inspectie verwittigen en een 

sociale controle vragen. De informatie wordt vervolgens voor statistische doeleinden 

veralgemeend en anoniem gemaakt. 

 



 3 

6. De DIMONA bevat behalve een reeks louter administratieve, technische en 

opvolgingsgegevens, de identiteit van de werknemer (waaronder het 

identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, het geslacht, de 

geboortedatum, de geboorteplaats en het adres), de identiteit van de werkgever 

(waaronder het inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer, het 

identificatienummer van de sociale zekerheid, het paritair comité, de taalcode, de 

naam, de juridische vorm, het maatschappelijk doel, het adres, de plaats van 

tewerkstelling, het nummer van de vestigingseenheid, de categorie werkgever, het 

nummer van het sociaal secretariaat en het aansluitingsnummer bij het sociaal 

secretariaat), de identiteit van de gebruiker van de diensten van een uitzendbureau 

(waaronder het inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer, de naam en het 

adres) en de kenmerken van de tewerkstelling en van de overeenkomst (waaronder 

de datum van indiensttreding, de datum van uitdiensttreding en de hoedanigheid van 

de werknemer). De Directie Beroepsopleiding wenst aldus voor een bepaald 

identificatienummer van de sociale zekerheid alle tewerkstellingen van de betrokken 

persoon te achterhalen voor een bepaalde periode met de identificatie van de 

werkgever, de identificatie van de werknemer en de tewerkstelling (datum van 

indiensttreding en datum van uitdiensttreding). 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

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

Zekerheid 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. 

 

8. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name het toekennen van subsidies 

aan opleidingsinstanties in het kader van het project “PMTIC” door het DGO6, 

overeenkomstig het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan 

inzake de informatie- en communicatietechnologieën en het besluit van de Waalse 

Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 

betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en 

communicatietechnologieën. 

 

9. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, 

ter zake dienend en niet overmatig. Voor de toekenning van de subsidies moeten de 

stagiairs aan bepaalde voorwaarden voldoen. Indien het om een werkzoekende gaat, 

moet hij minstens twaalf maanden werkloos zijn geweest. Deze voorwaarde zal in de 

DIMONA worden gecontroleerd. 

 

10. 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. 
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11. 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. 

 

12. 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. 

 

 

Om deze redenen verleent 

 

de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid 

 

de machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voor de mededeling van 

voormelde persoonsgegevens aan het Departement Werk en Beroepsopleiding van het 

operationeel directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse 

overheidsdienst, enkel voor de toekenning van subsidies aan de opleidingsinstanties in het 

kader van het project “PMTIC”. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


