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BERAADSLAGING NR. 13/059 VAN 4 JUNI 2013, GEWIJZIGD OP 20 DECEMBER 2019, 

INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) EN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE 

VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ) AAN DE VLAAMSE DIENST 

VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) MET HET OOG 

OP HET TOEKENNEN VAN LOOPBAANCHEQUES 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1, eerste lid; 

 

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 aanvragen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van 

15 mei 2013 en 10 december 2019; 

 

Gelet op de rapporten van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 23 mei 2013 en 12 december 2019; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, 

laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2019, regelt de 

tegemoetkoming in de kosten van de loopbaanbegeleiding voor professioneel actieve 

personen (zowel werknemers als zelfstandigen). De Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wordt belast met een aantal opdrachten 

dienaangaande. 

 

2. Een onderneming die loopbaanbegeleiding wil verrichten, verzoekt daartoe om een mandaat 

bij de VDAB, die een advies formuleert en na de mandatering ook verdere controle uitoefent. 
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Een persoon die een beroep wil doen op de tegemoetkoming in de kosten van de 

loopbaanbegeleiding voor professioneel actieve personen, vraagt daartoe een 

loopbaancheque aan bij de VDAB, die onderzoekt of hij voldoet aan de gestelde 

voorwaarden, de loopbaancheque uitreikt en de betrokkene verder opvolgt. De betrokkene 

moet op het ogenblik van de aanvraag van de loopbaancheque en de loopbaanbegeleiding 

professioneel actief zijn in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

ofwel als werknemer ofwel als zelfstandige. Voorts moet de betrokkene beschikken over een 

opgebouwde werkervaring van minstens vierentachtig maanden. De individuele 

beroepsopleiding bedoeld in titel III, hoofdstuk III, van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding 

en de tewerkstelling krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 

betreffende de werkervaring worden gelijkgesteld met de hogervermelde werkervaring. De 

werkervaring in het buitenland wordt aangetoond met een attest van de werkgever of met een 

gelijkwaardig attest. 

 

3. Voor het vervullen van zijn opdrachten inzake de loopbaanbegeleiding wil de VDAB kunnen 

beschikken over bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid, 

beschikbaar bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de 

Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Het betreft meer bepaald 

persoonsgegevens uit de DIMONA-persoonsgegevensbank, het personeelsbestand en het 

attest “begin en einde van een zelfstandigenactiviteit”. De betrokkenen zouden vooraf door 

de VDAB met een specifieke hoedanigheidscode worden opgenomen in het 

verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). 

 

4. Aangaande elke betrokkene moet de VDAB in de DIMONA-persoonsgegevensbank en in 

het personeelsbestand van de RSZ de volledige gewerkte periode kunnen raadplegen, om na 

te gaan of de betrokkene effectief voldoet aan de voorwaarde van vierentachtig maanden 

werkervaring. Daartoe zou hij de identiteit van de werknemer (identificatienummer van de 

sociale zekerheid), de werkgever (inschrijvingsnummer, ondernemingsnummer, deelentiteit, 

vestigingsnummer en paritair comité) en de gebruiker van de diensten van uitzendkrachten 

(idem) raadplegen alsook de aard van de overeenkomst en de periode (datum van 

indiensttreding en datum van uitdiensttreding). Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk 

voor het controleren van de tewerkstelling in Vlaanderen of in Brussel (desgevallend als 

uitzendkracht) en voor het vaststellen van de werkervaring van vierentachtig maanden. 

 

5. Dezelfde redenering geldt voor de activiteiten als zelfstandige. De VDAB zou bij het RSVZ 

de volledige gewerkte periode nagaan en controleren of de betrokkene voldoet aan de 

voorwaarde van vierentachtig maanden werkervaring. Zouden aldus worden opgevraagd: de 

identiteit van de betrokkene (identificatienummer van de sociale zekerheid), de effectieve 

periode (begindatum en einddatum) van de zelfstandigenactiviteit (noodzakelijk om na te 

gaan of de voorwaarden inzake tewerkstelling en werkervaring vervuld zijn) evenals de 

bijdragereeks en de soort verschuldige bijdrage (om na te gaan of het een daadwerkelijke 

bedrijvigheid betreft). 

 

6. De persoonsgegevens zouden uitsluitend toegankelijk zijn voor de VDAB-medewerkers die 

instaan voor het behandelen en opvolgen van loopbaanbegeleidingsdossiers. 
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B. BEHANDELING 
 

7. De VDAB werd op advies van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid (advies nr. 02/18 van 3 december 2002) door het Beheerscomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het netwerk van de sociale zekerheid opgenomen, 

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. Het 

betreft aldus een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale 

zekerheid, die ingevolge artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 

en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de 

kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité vergt. 

 

 Volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 

2016 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 moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (doelbinding), 

moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (minimale gegevensverwerking), moeten ze 

worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te 

identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is (opslagbeperking) en moeten 

ze met passende technische of organisatorische maatregelen zodanig worden verwerkt dat 

een passende beveiliging gewaarborgd is en dat ze onder meer beschermd zijn tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of 

beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

8. De VDAB werd reeds bij diverse beraadslagingen door het (destijds bevoegde) sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (de voorganger van de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité) gemachtigd om mededeling 

van de voormelde persoonsgegevens te bekomen, evenwel voor andere doeleinden (zie 

daartoe in het bijzonder de beraadslaging nr. 04/35 van 5 oktober 2004, de beraadslaging nr. 

05/42 van 6 september 2005, de beraadslaging nr. 06/43 van 16 mei 2006, de beraadslaging 

nr. 08/32 van 3 juni 2008 en de beraadslaging nr. 13/37 van 2 april 2013). 

 

9. De mededeling van de hogervermelde persoonsgegevens door de RSZ en het RSVZ aan de 

VDAB, met de tussenkomst van de KSZ, beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name 

het uitvoeren van de Vlaamse regelgeving met betrekking tot de loopbaanbegeleiding en 

meer in het bijzonder het besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2013 betreffende de 

loopbaanbegeleiding, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 6 

december 2019. 

 

10. De persoonsgegevens in kwestie zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 

overmatig. De VDAB dient aangaande elke betrokkene te kunnen nagaan hoe het gesteld was 

met diens professionele activiteiten (als werknemer of als zelfstandige) in de loop van de 



 

 

4 

volledige periode van die professionele activiteiten, om zo te kunnen controleren of er wel 

degelijk aan de voorwaarde van de vereiste werkervaring van vierentachtig maanden is 

voldaan bij de aanvraag van de loopbaancheque. 

 

11. De mededeling heeft enkel betrekking op personen die door de VDAB in het 

verwijzingsrepertorium van de KSZ werden geïntegreerd, dat wil zeggen personen van wie 

de VDAB zelf uitdrukkelijk heeft verklaard dat zij de loopbaancheque en de 

loopbaanbegeleiding hebben aangevraagd. 

 

12. Voor het overige verwijst de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité naar enkele informatieveiligheidsmaatregelen. De verwerking 

van de persoonsgegevens moet geschieden onder het toezicht van de functionaris voor 

gegevensbescherming van de VDAB. De VDAB moet rekening houden met de minimale 

veiligheidsnormen zoals bepaald door het Algemeen Coördinatiecomité van de KSZ. De 

toegang tot de persoonsgegevens moet worden voorbehouden aan de personeelsleden van de 

VDAB die belast zijn met het behandelen en opvolgen van loopbaanbegeleidingsdossiers en 

een systematisch geactualiseerde lijst van deze personeelsleden moet ter beschikking worden 

gehouden. 

 

13. Tevens moeten er loggings worden bijgehouden met betrekking tot de raadpleging van de 

persoonsgegevens in kwestie, met per raadpleging een aanduiding van wie wanneer over wie 

welke persoonsgegevens heeft verkregen voor welke doeleinden, en ze moeten gedurende 

minstens tien jaren worden beheerd met het oog op het behandelen van eventuele klachten 

of het achterhalen van eventuele onregelmatigheden met betrekking tot de verwerking van 

de persoonsgegevens. 

 

14. Ten slotte moet de VDAB bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening houden met 

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

de Sociale Zekerheid en met elke andere 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 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. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van de hogervermelde persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan de Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, uitsluitend met het oog op het toepassen 

van de Vlaamse regelgeving inzake de loopbaancheque en de loopbaanbegeleiding, zoals in deze 

beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter 

waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van 

doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

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 volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 

83 11). 


