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

SCSZ/08/114
BERAADSLAGING NR. 08/029 VAN 3 JUNI 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING AAN ACTIRIS VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET
WERKGEVERSREPERTORIUM DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE
ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE
PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN
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 het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 19 mei 2008;
Gelet op het verslag van de Voorzitter.

A.

SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

1.1

De Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, Actiris genaamd, werd
opgericht bij de Ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van
de Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.
Het is een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid. Zijn bevoegdheden
zijn vastgesteld in de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking
van de Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (artikel 4) en in de
ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze instelling is onder meer bevoegd voor de bevordering en de organisatie van de
aanwerving en de plaatsing van werknemers, het tussenkomen in het ontwerpen, het
uitvoeren en opvolgen van de tewerkstellingsprogramma's voor werklozen, de
inschrijving, de controle en de gecentraliseerde verwerking van de persoonlijke
gegevens over de werkzoekenden die aan de instellingen van sociale zekerheid worden
meegedeeld, de tegemoetkoming in de uitgaven die inherent zijn aan de selectie, de
beroepsopleiding of het opnieuw installeren van het personeel dat door de werkgevers
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wordt in dienst genomen met het oog op de inrichting, de uitbreiding of de reconversie
van ondernemingen.
Om deze opdrachten te volbrengen heeft Actiris bepaalde persoonsgegevens met
betrekking tot de werkgevers nodig die beschikbaar zijn in het werkgeversrepertorium
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO), dat
geraadpleegd kan worden via het elektronisch bericht A701 (raadpleging van het
werkgeversrepertorium en mededeling van mutaties).
De raadpleging A701 laat toe om diverse gegevens op te vragen met betrekking tot een
bepaalde werkgever, op basis van diens inschrijvingsnummer bij de RSZ of de RSZPPO
of op basis van zijn uniek ondernemingsnummer.
Actiris wenst toegang tot de volgende gegevens uit de stroom A701 en tot de mutaties
van die gegevens:
- identificatiegegevens: het RSZ- of RSZPPO-inschrijvingsnummer, het unieke
ondernemingsnummer, de naam en het adres van de maatschappelijke zetel, de
gemeentecode van de maatschappelijke zetel, het e-mailadres (zoals geregistreerd op
de portaalsite door de lokale beheerder), het identificatienummer van het (huidige en
vroegere) sociaal secretariaat, de datum van curatele en de naam en het adres van de
curator / mandataris, de identificatie van de dienstverlener (INSZ of uniek
ondernemingsnummer en datum van aansluiting), de rechtsvorm, het INSZ, het type
werkgever, het BTW-nummer en de code « immobiliënsector ».
- administratieve gegevens: een code die aangeeft of het gaat om een werkgever
aangesloten bij de RSZ of bij de RSZPPO, het administratief stelsel, het taalstelsel,
de datum van inschrijving en van schrapping, het trimester van aansluiting, de datum
van de laatste bijwerking en het aantal gevonden werkgeverscategorieën (maximum
15).
-

per gevonden werkgeverscategorie: de werkgeverscategorie, de datum van
inschrijving, de datum van schrapping, de categorie van oorsprong en van
bestemming, de NACE-code, de gemeentecode van de exploitatiezetel, de
belangrijkheidscode, de code regionalisatie, de code taaldecreet, de code FSO, de
code uitsluitend leerlingen en het aantal gevonden overdrachten (maximum 10).

- per gevonden overdracht: het oorspronkelijke en uiteindelijke inschrijvingsnummer
bij de RSZ of de RSZPPO, de datum van invoering van de overdracht en de reden
van de overdracht.
1.2. Actiris rechtvaardigt deze behoefte op grond van de volgende wetteksten en
reglementaire teksten waarin zijn opdrachten worden beschreven:
Enerzijds, artikel 4 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en
werking van de Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.
Anderzijds, artikel 2 - dat voorziet in een informatie-uitwisseling over de
werkaanbiedingen en de vragen naar werk - van het samenwerkingsakkoord van 24
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februari 2005 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het
Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse
Gemeenschapscommunautaire Commissie betreffende de interregionale mobiliteit van
de werkzoekenden, dat bepaalt dat Actiris de werkzoekenden in contact dient te brengen
met de werkgevers die op zoek zijn naar kandidaten voor vacatures van werkgevers uit
Brussel en omgeving.
1.3. In de stroom A701, waarmee ook de mutaties van het werkgeversrepertorium worden
meegedeeld, zullen ook de identificatiegegevens van de werkgevers worden
opgenomen. Via de stroom wordt iedere wijziging in de identificatie van de werkgevers
meegedeeld. Wat dat betreft, wenst Actiris de volgende gegevens te ontvangen:
- de informatie met betrekking tot de identificatie van de werkgever. Actiris zal de
identificatie van de werkgever registreren in zijn database op basis van de gegevens
uit het werkgeversrepertorium. De overeenstemming tussen de registratie in het
werkgeversrepertorium en de informatie die opgeslagen is in de databases zal worden
gecontroleerd op basis van het unieke ondernemingsnummer als dit beschikbaar is en
anders op basis van het inschrijvingsnummer bij de RSZ(PPO). Deze gegevens zijn
beschikbaar in het werkgeversrepertorium.
- momenteel gebeurt het beheer van de relaties tussen Actiris en de werkgevers
volgens een gesegmenteerde aanpak die gebaseerd is op twee criteria: enerzijds de
grootte van het personeelsbestand van de onderneming en anderzijds de activiteit van
de onderneming. Deze twee gegevens zijn beschikbaar in het werkgeversrepertorium.
De belangrijkste activiteit van de onderneming wordt aangeduid via de belangrijkste
NACE-code van de werkgever, de nevenactiviteiten via de bijkomstige NACE-code
en de grootte van het personeelsbestand via klasse personeelsbestand van de
onderneming. Aan de hand van de belangrijkste NACE-code kan Actiris sneller en
met meer zekerheid informatie verkrijgen over de activiteitssector van de nieuw
aangeworven werknemer. Er dient op gewezen te worden dat een beter geüpdatete en
meer betrouwbare database van de vacatures ook een betere dienstverlening aan de
werkzoekenden zal toelaten. De belangrijkste NACE-code 2008 heeft dezelfde
kenmerken als de gewone belangrijkste NACE-code, met dat verschil dat de codes in
deze zone worden geregistreerd in functie van de nieuwe definities van de editie
2008, waardoor Actiris de oude en nieuwe codes en de oude en nieuwe definities in
parallel zal kunnen gebruiken.
- het adres van de werkgever laat toe aan Actiris om de betrouwbaarheid van de
werkgevergegevens te garanderen bij het opstellen en verspreiden van een vacature
en dit zowel voor het klassieke circuit van werkaanbiedingen als voor de
tewerkstellingsprogramma’s. Op basis van het adres van de werkgevers zullen de
diensten van Actiris ook beter in staat zijn om de naleving van de sociale bepalingen
in de bouwsector na te gaan.
- op basis van het type werkgever kunnen de diensten die instaan voor de implementatie
en de opvolging van tewerkstellingsprogramma’s zich ervan vergewissen dat de
betrokken werkgevers wel degelijk onder het toepassingsgebied van de
reglementering vallen. Aan de hand van dit gegeven kan Actiris gemakkelijk de
overheidsbedrijven identificeren en met name die bedrijven die vallen onder de
Brusselse lokale overheden die onderworpen zijn aan het taalhoffelijkheidsakkoord.
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- de informatie over de activiteiten van de ondernemingen zal ook waarborgen dat de
werkgever die deelneemt aan tewerkstellingsprogramma’s wel degelijk de
voorwaarden uit de reglementering vervult. Het gaat hier meer bepaald om de
rechtsvorm.
- de tewerkstellingsprogramma’s die door Actiris beheerd worden, richten zich de
laatste jaren bovendien meer en meer op de sociale economie. De code
immobiliënsector / bouw is dus een belangrijk gegeven. Hetzelfde geldt voor de
dienst “Observatorium van de Arbeidsmarkt en de Kwalificaties” die specifieke
studies in de bouwsector verricht.
Zoals hierboven reeds vermeld, is Actiris belast met de identificatie van de
ondernemingen die onderworpen zijn aan de sociale bepalingen in de bouwsector.
- de gegevens over de verschillende exploitatiezetels van de ondernemingen vormen
een nuttige aanvulling van de werkgeversdatabase van Actiris. Ze laten toe om na te
gaan of de exploitatiezetel van een werkgever die gebruik maakt van een
tewerkstellingsprogramma zich wel degelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bevindt.
- het e-mailadres en het fax- en telefoonnummer van de werkgevers / curatoren en
mandatarissen beantwoordt aan de behoeften van de verschillende diensten van
Actiris (Werkgevers, Tewerkstellingsprogramma's, Observatorium, ...) met het oog
op tevredenheidsenquêtes, enquêtes in ondernemingen, e-mailcampagnes om de
werkgevers aan te zetten tot de aanwerving van werkzoekenden ingeschreven bij
Actiris. De informatie zal sneller en correcter worden ingezameld, waardoor de
contacten met de werkgevers vlotter zullen verlopen.
- de belangrijkheidscode zal eveneens de gesegmenteerde benadering van de
werkgevers vergemakkelijken. Bij de tewerkstellingsprogramma’s zal men kunnen
nagaan of de werkgever de verplichting tot aanwerving in het kader van een
startbaanovereenkomst naleeft.
- de code regionalisatie is nuttig voor het aanmaken van statistieken door het
Observatorium van de Arbeidsmarkt en de Kwalificaties. Het is een indicator voor de
mobiliteit.
- de gegevens met betrekking tot de curatoren en de mandatarissen zullen correcter en
sneller beschikbaar zijn, waardoor Actiris gemakkelijker contact met deze personen
zal kunnen leggen.
- tot slot zal het secretariaat of “full service”-bureau toelaten aan de diensten die zich
bezighouden met tewerkstellingsprogramma’s (GESCO - gesubsidieerde
contractuelen) om na te gaan of de bijdragen die aan de werkgever gestort werden in
het kader van het GESCO-programma inderdaad aangewend werden om - onder
meer - de kosten van het sociaal secretariaat te betalen.
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B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is een principiële
machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
slechts vereist voor zover de gegevens van het werkgeversrepertorium betrekking
hebben op natuurlijke personen (het gaat dan om sociale gegevens van persoonlijke
aard). Voor zover het gaat om gegevens met betrekking tot werkgevers-rechtspersonen
is een dergelijke machtiging niet vereist.
Bij beraadslaging nr. 98/15 van 10 februari 1998 heeft het Toezichtscomité een
algemene machtiging verleend aan de RSZ voor de mededeling van bepaalde
persoonsgegevens uit het werkgeversrepertorium. Het Toezichtscomité heeft toen
geoordeeld dat het werkgeversrepertorium in feite openbaar was geworden en dat het
niet langer gerechtvaardigd was om het gebruik van het werkgeversrepertorium te
beperken tot de doeleinden vervat in beraadslaging nr. 95/57 van 24 oktober 1995, met
name de strikte toepassing van de sociale wetgeving of de realisatie van sociaaleconomische studies. Bij beraadslaging nr. 03/54 van 6 mei 2003 heeft het
Toezichtscomité de RSZ en de RSZPPO bovendien gemachtigd om via het portaal van
de sociale zekerheid bepaalde persoonsgegevens uit het werkgeversrepertorium ter
beschikking te stellen van het publiek. Het ging om het inschrijvingsnummer, het
ondernemingsnummer, de benaming en het adres van de maatschappelijke zetel, de
NIS-gemeentecode van de maatschappelijke zetel, de rechtsvorm, de taalcode, de datum
van de eerste tewerkstelling van personeel, de code van aansluiting, de datum van
schrapping, de belangrijkheidscode, de code “bouwsector”, de datum van laatste
bijwerking van de gegevens, de datum van de aanvraag tot inschrijving, de benaming en
het adres van de mandataris of de curator, de datum van curatele, het oorspronkelijke
inschrijvingsnummer of ondernemingsnummer in geval van overdracht, het
uiteindelijke inschrijvingsnummer of ondernemingsnummer in geval van overdracht, de
reden van de overdracht en de datum van invoegetreding ervan, de NACE-codes en de
NIS-gemeentecode van de belangrijkste exploitatiezetel.
De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de bijscholing en omscholing
van personeel en de plaatsing van werknemers.
De gevraagde (hierboven vermelde) persoonsgegevens zijn uitgaande van dit doeleinde
relevant en niet overmatig. De voormelde gegevensuitwisseling is immers noodzakelijk
voor Actiris met het oog op de uitoefening van zijn voormelde opdrachten.

2.2

De mededeling van persoonsgegevens en technische gegevens in dat verband zal
geschieden via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
een machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten voor de mededeling van de
voormelde gegevens aan Actiris met het oog op de uitvoering van diens wettelijke en
reglementaire opdrachten.

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. 32-2-741 83 11)
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