Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/08/079

BERAADSLAGING NR. 08/026 VAN 6 MEI 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET PERSONEELSBESTAND AAN
DE
RIJKSDIENST
VOOR
ARBEIDSVOORZIENING
EN
DE
UITBETALINGSINSTELLINGEN
VOOR
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN
(ELEKTRONISCH BERICHT A950L)
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 de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 1 april 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 7 april 2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Om uitkeringen te kunnen genieten, dient een werkloze overeenkomstig artikel 44 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon te zijn.
De uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen dienen aldus te kunnen nagaan
of een werkloze wel degelijk zonder arbeid en zonder loon is en wensen daartoe gebruik te
maken van de persoonsgegevens uit het Personeelsbestand van de bij de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en
Plaatselijke Overheidsdiensten aangesloten werkgevers.

1.2. Door gebruik te maken van de persoonsgegevens uit het Personeelsbestand kunnen de
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen voorkomen dat ze onterecht
uitkeringen toekennen aan sociaal verzekerden (zowel werklozen als bruggepensioneerden)
en deze uitkeringen vervolgens dienen terug te vorderen.
Door per betrokkene na te gaan of deze zich al dan niet in een arbeidsrelatie bevindt,
kunnen de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen gevallen van cumulatie
van loon en uitkeringen vermijden.
1.3. Het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten beheerde Personeelsbestand wordt
gevoed door de DIMONA-aangiften (de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling) en
bevat, naast enkele louter administratieve gegevens (de Oriolusvalidatiecode, de code
“laatste aangifte”,…), volgende persoonsgegevens.
Identificatie van de werknemer: het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid.
Identificatie van de werkgever: het uniek ondernemingsnummer, het inschrijvingsnummer,
de aanduiding of het een inschrijvingsnummer van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
dan wel van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten betreft, de aanduiding dat de tewerkstelling bij een deelentiteit van de
werkgever gebeurt en het identificatienummer van de lokale eenheid.
Identificatie van de gebruiker van de diensten van een uitzendbureau: het uniek
ondernemingsnummer, het inschrijvingsnummer en de benaming.
Tewerkstelling van de betrokkene: de datum van indiensttreding, de datum van
uitdiensttreding, het DIMONA-nummer, het bevoegde paritair comité en het type
werknemer.
Deze persoonsgegevens zitten vervat in het elektronisch bericht A950L.
1.4. De mededeling van de persoonsgegevens gebeurt met tussenkomst van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid zal nagaan of over de betrokkene wiens persoonsgegevens
worden opgevraagd wel degelijk een dossier wordt bijgehouden binnen de sector van de
werkloosheid (controle van de opname van de betrokkene in het verwijzingsrepertorium
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens 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.

2.2. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening werd al bij beraadslaging 02/110 van 3 december
2002 door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd
om mededeling te bekomen van de persoonsgegevens uit het Personeelsbestand van de bij
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten aangesloten werkgevers, met het oog op het
behandelen van aanvragen tot het bekomen van uitkeringen.
Overeenkomstig artikel 2, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot
organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen
instellingen van sociale zekerheid is voor de mededeling van persoonsgegevens tussen
instellingen van sociale zekerheid die tot eenzelfde secundair netwerk behoren (zoals de
Rijksdienst
voor
Arbeidsvoorziening
en
de
uitbetalingsinstellingen
voor
werkloosheidsuitkeringen) geen voorafgaande machtiging van het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid vereist, voor zover de mededeling nodig is voor het
uitvoeren van taken die aan de betrokken instellingen van sociale zekerheid zijn opgelegd
door of krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling betreffende de sociale zekerheid.
De machtiging ten gunste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening behelst aldus
impliciet een machtiging ten gunste van de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen.
2.3. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde.
De uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen zullen bij het behandelen van
een uitkeringsaanvraag nagaan of de betrokkene zich al dan niet in een arbeidsrelatie
bevindt. Om uitkeringen te kunnen genieten, dient de betrokkene immers onvrijwillig
zonder arbeid en zonder loon te zijn.
Indien zij een dergelijke arbeidsrelatie vaststellen en alsnog overgaan tot het betalen van
uitkeringen zijn zij verantwoordelijk voor het terugvorderen ervan.
2.4. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van hogervermeld doeleinde, ter zake
dienend en niet overmatig.
De uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen hebben nood aan, enerzijds,
correcte identificatiegegevens met betrekking tot de betrokken partijen (zowel werknemer
als werkgever) en, anderzijds, een precieze aanduiding van de periode van de arbeidsrelatie.
2.5. De mededeling vindt overeenkomstig artikel 14 van de hogervermelde wet van 15 januari
1990 plaats met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Om deze redenen, machtigt
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten om de hogervermelde persoonsgegevens met
tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid en de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening mee te delen aan de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen.

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2741 83 11)

