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BERAADSLAGING NR. 18/126 VAN 2 OKTOBER 2018 MET BETREKKING TOT 

DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS (SOCIALE SCHULDEN) 

DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FOREM VIA 

DE “BANQUE CARREFOUR D’ÉCHANGE DE DONNÉES” EN DE 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN HET KADER VAN 

VERSCHILLENDE MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING/BEVORDERING 

VAN DE TEWERKSTELLING 

 

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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité 

en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van Verordening (EU) 

2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de aanvraag van de FOREM; 

 

Gelet op het verslag van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De FOREM heeft een reeks maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling 

ingevoerd, waarvan de beschrijving hierna volgt, waarbij de werkgever aan een 

aantal voorwaarden dient te voldoen en die de context vormen van deze 

machtigingsaanvraag. 

 

Opleidingscheque 
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2. De opleidingscheque wordt geregeld door het decreet van 10 april 2003 betreffende 

de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming 

in dienst zijn en het uitvoeringsbesluit ervan van 1 april 2004. Via deze maatregel 

subsidieert de FOREM ondernemingen die opleidingen aanbieden aan sommige van 

hun werknemers onder bepaalde voorwaarden waaronder geen sociale schulden 

hebben. Dankzij de opleidingscheques kan een onderneming een lagere prijs betalen 

voor een opleiding die door haar werknemers gevolgd wordt. Het aantal cheques dat 

een onderneming mag aankopen hangt af van haar grootte. 

 

Aanpassingskrediet 

 

3. Het aanpassingskrediet wordt geregeld door het decreet van 10 april 2003 betreffende 

de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming 

in dienst zijn en het uitvoeringsbesluit ervan van 1 april 2004. Het betreft een 

maatregel voor de subsidiëring van werkgevers die hun werknemers een opleiding 

wensen te geven. Om in aanmerking te komen voor deze maatregel moeten een aantal 

voorwaarden vervuld zijn zowel wat de werkgever als wat de gevolgde opleiding 

betreft. Deze maatregel neemt de vorm aan van een forfaitaire uurvergoeding per 

werknemer in functie van de grootte van de onderneming en de geografische ligging 

ervan. In het kader van de controle op de naleving van de verschillende voorwaarden 

moet de FOREM zich ervan vergewissen dat de onderneming geen sociale schulden 

heeft. 

 

APE 

 

4. Bij het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering 

van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, 

gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-

commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector en het besluit van de 

Waalse regering van 19 december 2002 werd een systeem van tegemoetkomingen 

ter bevordering van de tewerkstelling ("aide à la promotion de l'emploi" - APE) 

ingevoerd, waarbij de FOREM een subsidie uitkeert aan de ondernemingen die aan 

een aantal voorwaarden voldoen. Een van deze voorwaarden is geen schulden hebben 

of indien er toch schulden zijn, een afbetalingsplan hebben dat strikt wordt nageleefd. 

 

SESAM 

 

5. In het kader van het decreet van het Waalse Parlement van 2 mei 2013 betreffende 

de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij 

sommige ondernemingen, ook gekend als SESAM-decreet ("Soutien à l'Emploi dans 

les Secteurs d'Activités Marchandes)", kent de FOREM een financiële incentive toe 

aan bepaalde werkgevers voor zover ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om deze 

financiële incentive te ontvangen moet de onderneming onder meer voldoen aan de 

voorwaarden met betrekking tot de sociale schulden. De onderneming mag immers 

geen sociale schulden hebben. 
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Doorstromingsprogramma (PTP) 

 

6. In het kader van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een 

doorstromingsprogramma keert de FOREM een subsidie uit aan de werkgever mits 

hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. De onderneming moet aan bepaalde 

voorwaarden voldoen om PTP-betrekkingen te kunnen aanbieden. Een van deze 

voorwaarden is de afwezigheid van schulden of indien er toch schulden zouden zijn, 

het bestaan van een afbetalingsplan dat strikt wordt nageleefd. 

 

Dienstenscheques  

 

7. In het kader van de maatregel met betrekking tot de dienstenscheques bepaalt de wet 

van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen in artikel 2, § 2, dat 

voor het bekomen van de erkenning de onderneming onder meer moet voldoen aan 

de volgende voorwaarde: “e. de onderneming is geen achterstallige belastingen, nog 

achterstallige bijdragen te innen door een instelling belast met de inning van de 

sociale Zekerheidsbijdragen (...) verschuldigd”. Voorts wordt in het koninklijk 

besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques in artikel 2nonies, § 1, 

bepaald dat “een onderneming ambtshalve haar erkenning verliest wanneer ze a) niet 

voldoet aan de voorwaarde bedoeld in artikel 2, § 2, eerste lid, e, van de wet, behalve 

voor de bedragen waarvoor een aflossingsplan werd opgesteld dat wordt 

geëerbiedigd en voor de verschuldigde sommen beneden de 2.500 EUR, die voor de 

toepassing van de ambtshalve intrekking niet als achterstallen worden beschouwd”. 

 

Ervaringsfonds 

 

8. In artikel 22 van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde 

Staatshervorming en in het koninklijk besluit van 1 juli 2006 worden de voorwaarden 

bepaald waaraan een onderneming in het Waals Gewest moet voldoen om subsidies 

te verkrijgen voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van haar werknemers 

ouder dan 45 jaar. Om deze subsidie te krijgen moet de onderneming haar 

socialezekerheidsbijdragen, haar directe belastingen en de btw hebben betaald 

 

9. In het kader van al deze maatregelen moet de FOREM nagaan of de onderneming 

die subsidies krijgt geen sociale schulden heeft. De FOREM wenst in dat kader de 

informatie automatisch in te zamelen. Dankzij die informatie zou de FOREM kunnen 

bepalen of een onderneming al dan niet sociale schulden heeft en bijgevolg de 

reglementering met betrekking tot de toekenning van subsidies kunnen naleven. 

 

10. De FOREM wenst dus de volgende gegevens te ontvangen met betrekking tot de 

betrokken werkgevers (dat wil zeggen de ondernemingen die een beroep doen op één 

van de voormelde subsidies) die afkomstig zijn van de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ) via de “Banque Carrefour d’échange de données” (BCED) en de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ): het ondernemingsnummer en het 

RSZ-nummer van de werkgever over wie de FOREM gegevens wenst te ontvangen, 

informatie over de schuld van de onderneming (met vermelding van het type 
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document, van de directie die het document heeft opgemaakt, van de datum tot 

wanneer de rekeningen werden onderzocht en van het laatste kwartaal tot wanneer 

de rekeningen werden onderzocht), het totaalbedrag van de verschuldigde bijdragen, 

de al dan niet naleving van een afbetalingsplan en informatie over het type betwisting 

en het bedrag ervan. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

11. Op advies van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

(advies nr. 04/23 van 7 september 2004) werd de FOREM door het Beheerscomité 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid opgenomen in het netwerk van de 

sociale zekerheid, overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot 

uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten 

en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van 

artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. 

 

12. Enkel wanneer de betrokkene werkgever een natuurlijke persoon is, gaat het om een 

mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid een voorafgaande beraadslaging vereist van de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité. 

 

13. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de controle op de afwezigheid 

van sociale schulden in geval van toekenning van subsidies in het kader van de 

tegemoetkoming ter bevordering van de tewerkstelling ("APE") in het Waalse 

Gewest, waarbij de afwezigheid van sociale schulden één van de 

toekenningsvoorwaarden is. 

 

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

ter zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op werkgevers die 

één van de voormelde subsidies genieten. Bovendien krijgt de FOREM enkel de 

informatie over de sociale schulden van een onderneming. De verwerking van de 

gegevens voldoet aldus aan het principe van de minimale gegevensverwerking. 

 

15. 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. Ze verloopt 

tevens via de “Banque Carrefour d’échange de données”. 

 

16. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de 

wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
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bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 

 

Om deze redenen, 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

besluit dat de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ) aan de FOREM via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de 

“Banque Carrefour d’échange des données” met het oog op de controle van de sociale 

schulden bij de toekenning van subsidies voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen 

zoals beschreven in deze beraadslaging toegestaan is mits wordt voldaan aan de 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder 

de maatregelen op het vlak van doelbinding en minimale gegevensverwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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). 


