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SCSZ/06/143

BERAADSLAGING NR 06/079 VAN 17 OKTOBER 2006 MET BETREKKING TOT
DE UITWISSELING VAN GEGEVENS TUSSEN DE OASIS-GEGEVENSBANK EN
DE GENESIS-GEGEVENSBANK
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 10 oktober 2006;
Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Bij beraadslaging nr. 01/06 van 6 maart 2001 en bij beraadslaging nr. 05/01 van 18
januari 2005 werden de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
en de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg door het
Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid respectievelijk het
sectoraal comité van de sociale zekerheid gemachtigd om de OASIS-gegevensbank
(“Organisation Anti-fraude des Services d’Inspection Sociale”) te raadplegen.
De OASIS-gegevensbank bevat gegevens aangaande geïdentificeerde werkgevers
(zowel
natuurlijke
personen
als
rechtspersonen)
uit
de
bestaande
persoonsgegevensbanken (waaronder de DMFA-persoonsgegevensbank en de
DIMONA-persoonsgegevensbank), die worden gerangschikt en samengevoegd. De
persoonsgegevens op werknemersniveau worden evenwel gecodeerd.
Bij het OASIS-project wordt meer bepaald volgende werkwijze toegepast.
Enerzijds wordt door de betrokken inspectiediensten vanuit de OASIS-gegevensbank,
via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een vraag om informatie met
betrekking tot een bepaalde werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
overgemaakt. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zoekt in zijn
persoonsgegevensbanken alle beschikbare informatie over de betrokken werkgever
(geïdentificeerd aan de hand van diens inschrijvingsnummer) en diens werknemers op
en deelt deze informatie na een aantal transformaties mee aan de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid, die de INSZ van de betrokken werknemers codeert en de
werkgevers- en werknemersinformatie doorstuurt naar de OASIS-gegevensbank. De
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid staat tevens in voor het beheer van de
conversietabel tussen de gecodeerde INSZ en de niet-gecodeerde INSZ.

Anderzijds maakt de OASIS-gegevensbank via de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een bijkomende vraag om
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inlichtingen met betrekking tot bepaalde gecodeerde INSZ over. De in deze vraag
opgenomen gecodeerde werknemers-INSZ worden door de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid aan de hand van de door haar beheerde conversietabel gedecodeerd,
waarna de vraag aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt doorgezonden. De
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening deelt vervolgens een aantal persoonsgegevens uit
zijn werklozenrepertorium mee aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die de
betrokken INSZ opnieuw codeert en het resultaat naar de OASIS-gegevensbank
verzendt.
Door middel van OASIS kunnen fraudescenario’s blootgelegd worden. Indien de
betrokken inspectiediensten aan de hand van de OASIS-gegevensbank
onregelmatigheden aangaande een bepaalde werkgever op het spoor komen, zullen zij
de voormelde conversietabel bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
raadplegen, teneinde de INSZ van de betrokken werknemers te achterhalen en aan de
hand van deze INSZ doelgerichte raadplegingen van werknemersinformatie te
verrichten in de operationele persoonsgegevensbanken, overeenkomstig de bestaande
machtigingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid.
1.2. Bij beraadslaging nr. 04/44 van 7 december 2004 werden de inspectiediensten van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de
federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de federale overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg door het sectoraal comité van de sociale
zekerheid gemachtigd om het “kadaster van onderzoeken” te raadplegen en aldus per
betrokken werkgever (geïdentificeerd aan de hand van diens inschrijvingsnummer)
diens historiek inzake onderzoeken na te gaan, met inbegrip van de resultaten van die
onderzoeken.
Het “kadaster van onderzoeken” werd gecreëerd in het kader van het project GENESIS
(“Gathering Evidences from National Enquiries for Social Inspection Services”) en
bevat uitsluitend algemene informatie op werkgeversniveau (onder meer de reden van
het onderzoek, de datum van opening en sluiting van het onderzoek, de identiteit van de
betrokken inspecteur, de identiteit van de onderzochte werkgever en het resultaat van
het onderzoek).
In het “kadaster van onderzoeken” kunnen de hogervermelde inspectiediensten elk
afzonderlijk algemene informatie (dus geen gedetailleerde informatie) op
werkgeversniveau (dus niet op werknemersniveau) inbrengen aangaande de door hen
gevoerde onderzoeken. Door raadpleging van het “kadaster van onderzoeken” kunnen
de andere inspectiediensten dan nagaan of er al dan niet reeds onderzoeken werden
uitgevoerd met betrekking tot een bepaalde werkgever en bijgevolg dubbelwerk
vermijden.
Aldus wordt de informatie die door elk van de vier hogervermelde inspectiediensten
wordt verzameld op een uniforme wijze ter beschikking gesteld van de andere drie
inspectiediensten. De inspectiediensten kunnen met name voor een bepaalde werkgever
diens historiek inzake onderzoeken nagaan, met inbegrip van de resultaten van die
onderzoeken.
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Volgende informatie over gevoerde onderzoeken kan worden achterhaald: het
referentienummer van het onderzoek, de betrokken inspectiedienst, de reden van het
onderzoek, de instantie die om het onderzoek heeft verzocht, de datum van opening van
het onderzoek, de datum van sluiting van het onderzoek, de naam en voornaam van de
betrokken inspecteur, de contactgegevens van de betrokken inspecteur, het betrokken
gewestelijk kantoor, de contactgegevens van het betrokken gewestelijk kantoor, de
benaming en het adres van de onderzochte werkgever (rechtspersoon), de naam en
voornaam van de onderzochte werkgever (natuurlijke persoon), het INSZ van de
onderzochte werkgever (natuurlijke persoon), de geboortedatum van de onderzochte
werkgever (natuurlijke persoon), het geslacht van de onderzochte werkgever
(natuurlijke persoon), de nationaliteit van de onderzochte werkgever (natuurlijke
persoon), de wettelijke/reglementaire bepalingen waarop het onderzoek gegrond is en
het resultaat van het onderzoek.
1.3. Voortaan zouden bepaalde gegevens op werkgeversniveau worden uitgewisseld tussen
de OASIS-gegevensbank en de GENESIS-gegevensbank.
De uitwisseling zou plaats vinden aan de hand van het inschrijvingsnummer van de
werkgevers (zowel voor de werkgevers met de hoedanigheid van natuurlijke persoon
als voor de werkgevers met de hoedanigheid van rechtspersoon).
Vanuit de OASIS-gegevensbank zou een overzicht van de achterhaalde
fraudescenario’s per werkgever worden overgemaakt aan de GENESIS-gegevensbank.
Aldus zouden de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en
de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het
“kadaster van onderzoeken” kunnen vaststellen dat de OASIS-gegevensbank bij een
bepaalde werkgever een onregelmatigheid heeft opgespoord (opeenvolgende
faillissementen, zwartwerk, onrechtmatige detacheringen,…).
Vanuit de GENESIS-gegevensbank zouden de resultaten van de afgesloten
onderzoeken worden overgeheveld naar de OASIS-gegevensbank, met vermelding van
het referentienummer van het onderzoek, de periode van het onderzoek, de code die het
resultaat van het onderzoek aangeeft en het identificatienummer van de werkgever.
Aldus zou de OASIS-gegevensbank bij het opsporen van fraudescenario’s rekening
kunnen houden met een bijkomend element, met name het feit dat de werkgever reeds
het voorwerp uitmaakte van een onderzoek, al dan niet met gunstig gevolg.
1.4. Het weze opgemerkt dat de vier hogervermelde inspectiediensten nu reeds aan de hand
van beveiligde toepassingen toegang hebben tot beide gegevensbanken, zowel de
OASIS-gegevensbank als de GENESIS-gegevensbank.
De uitwisseling van gegevens tussen beide gegevensbanken dient bij te dragen tot de
efficiënte uitvoering van de opdrachten van de respectieve inspectiediensten.
B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
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2.1. De inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de federale
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben nu reeds toegang
tot zowel de OASIS-gegevensbank als de GENESIS-gegevensbank.
2.2. De uitwisseling tussen beide gegevensbanken vergt enkel, overeenkomstig artikel 15,
eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een principiële machtiging van het sectoraal
comité van de sociale zekerheid voor zover de gegevens betrekking hebben op een
werkgever met de hoedanigheid van natuurlijke persoon.
Het weze overigens opgemerkt dat beide gegevensbanken momenteel gezamenlijk
worden beheerd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de federale
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
2.3. De onderlinge uitwisseling van de hogervermelde gegevens op werkgeversniveau
beoogt een wettig doeleinde, met name de efficiënte uitvoering van de opdrachten van
de inspectiediensten.
De uitgewisselde gegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet
overmatig.
2.4. De machtiging tot uitwisseling van gegevens tussen beide gegevensbanken doet voor
het overige geen afbreuk aan de hogervermelde machtigingen, die onverkort van
toepassing blijven.

Om deze redenen, verleent
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid
de machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de federale
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om de hogervermelde
gegevens uit te wisselen tussen de OASIS-gegevensbank en de GENESIS-gegevensbank

De inspectiediensten van voormelde instellingen van sociale zekerheid mogen voorts worden
gemachtigd om de aldus uitgewisselde gegevens te raadplegen volgens de modaliteiten
bedoeld in enerzijds de beraadslagingen nr. 01/06 van 6 maart 2001 en nr. 05/01 van 18
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januari 2005 (OASIS) en anderzijds de beraadslaging nr. 04/44 van 7 december 2004
(GENESIS).

Willem DEBEUCKELAERE
Voorzitter

