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BERAADSLAGING NR. 07/019 VAN 8 MEI 2007 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE PROVINCIE LIMBURG IN
HET KADER VAN HET PROJECT “DROOMJOBFABRIEK”
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 brief van de provincie Limburg van 1 maart 2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. In 2005 en 2006 organiseerde de provincie Limburg het project “Droomjobfabriek”,
aan de hand waarvan zij langdurig werklozen, ouderen, laaggeschoolden en personen
met een handicap door middel van een systeem van aanmoedigingspremies voor
werkgevers aan een duurzame job wenste te helpen. Werkgevers die van de
aanmoedigingspremie gebruik wensten te maken, dienden aan een aantal voorwaarden
te voldoen, waaronder de voorwaarde dat de tewerkstelling in het kader van het project
“Droomjobfabriek” in de provincie Limburg diende plaats te vinden. De omvang van
de aanmoedigingspremie hing voorts af van het aantal uren dat door de betrokken
werknemer gepresteerd werd.
De provincie Limburg wenst nu over te gaan tot een controle op het naleven van
hogervermelde voorwaarden en wil daartoe vanwege de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid mededeling bekomen van bepaalde persoonsgegevens inzake arbeidsplaats
en arbeidsregime. Het zou om ongeveer tweehonderdvijftig werkgevers gaan.
De machtiging zou dienen te gelden tot het einde van het project “Droomjobfabriek”,
dat wil zeggen tot eind 2007.
1.2. De mededeling, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op vraag van de provincie
Limburg, zou gebeuren op elektronische wijze, met tussenkomst van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid.
De provincie Limburg deelt bij wijze van input, op elektronische wijze, aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het identificatienummer van de betrokken
werkgever, het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid van de betrokken
werknemer, diens periode van tewerkstelling en de aard van diens tewerkstelling
(contractueel of interimwerk) mee. Het betreft gevallen van tewerkstelling waarvoor de
werkgever in kwestie zich heeft ingeschakeld in het project “Droomjobfabriek”.
Vervolgens deelt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgende persoonsgegevens
mee aan de provincie Limburg (voor elk betrokken kwartaal).
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Identificatie van de werknemer: de naam, de voornaam, het Identificatienummer van de
Sociale Zekerheid en het geslacht.
Identificatie van de werkgever: de benaming,
ondernemingsnummer en het inschrijvingsnummer.

het

adres,

het

uniek

Tewerkstelling: de betrokken periode, het arbeidsregime (aantal dagen en uren per
week), het aantal gepresteerde dagen en uren en het aantal gelijkgestelde dagen en uren.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1,
tweede lid, 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.
2.2. De mededeling beoogt wettige doeleinden, met name de controle door de provincie
Limburg op het naleven van de voorwaarden tot het bekomen van een
aanmoedigingspremie in het kader van het het project “Droomjobfabriek”.
Voor zover een werkgever om een aanmoedigingspremie verzoekt, dient hij de
provincie Limburg mee te delen wanneer de betrokken werknemer in dienst is getreden.
Hij dient voorts te bevestigen dat de betrokken werknemer gedurende minstens zes
maanden ononderbroken bij hem is tewerkgesteld geweest.
Artikel 1 van het besluit van de provincieraad van Limburg van 19 oktober 2005
bepaalt dat de provincie Limburg aan werkgevers een eenmalige subsidie verleent per
voltijdsequivalent tewerkstelling van een doelgroepwerkzoekende gedurende een
ononderbroken periode van minstens zes maanden.
2.3. De meegedeelde persoonsgegevens lijken, uitgaande van voormeld doeleinde, ter zake
dienend en niet overmatig.
De persoonsgegevens tot identificatie van de werkgever en de werknemer vormen het
uitgangspunt van de mededeling. Om na te kunnen gaan of de voorwaarden tot het
bekomen van een aanmoedigingspremie zijn vervuld, dient de provincie Limburg eerst
en vooral zekerheid te hebben over de identiteit van de betrokken actoren.
Overeenkomstig artikel 3 van hogervermeld besluit van de provincieraad van Limburg
van 19 oktober 2005 wordt onder “ononderbroken tewerkstelling van zes maanden”
verstaan: een effectieve tewerkstelling gedurende zes maanden binnen een
ononderbroken periode van acht maanden bij dezelfde eigenlijke werkgever, waarbij de
onderbreking het gevolg is hetzij van een collectief verlof van de werkgever of de
afdeling waar de betrokkene werkt hetzij van economische werkloosheid bij de
werkgever of in de afdeling waar de betrokkene werkt. De provincie Limburg dient

3
aldus te beschikken over het aantal gepresteerde dagen en uren en over het aantal
gelijkgestelde dagen en uren om de ononderbroken tewerkstelling van zes maanden,
zoals hiervoor gedefinieerd, te kunnen verifiëren.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om de hogervermelde
persoonsgegevens op de hogervermelde wijze mee te delen aan de provincie Limburg met het
oog op de controle door de provincie Limburg op het naleven van de voorwaarden tot het
bekomen van een aanmoedigingspremie in het kader van het project “Droomjobfabriek”.
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