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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/22/474 

 

 

BERAADSLAGING NR. 22/264 VAN 28 OKTOBER 2022 OVER DE UITWISSELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE VLAAMSE DIENST VOOR 

ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) EN DE DIVERSE 

VERZEKERINGSINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET UITVOEREN VAN 

HET TRAJECT “TERUG NAAR WERK” (TNW) VAN ALS ARBEIDSONGESCHIKT 

OF INVALIDE ERKENDE GERECHTIGDEN 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder 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 het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij een traject Terug Naar Werk (TNW) van een arbeidsongeschikt of invalide erkende 

gerechtigde ondersteunt een coördinator van de verzekeringsinstelling de betrokkene bij 

het vinden van de gepaste begeleiding voor zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt, door 

aangepast of ander werk of door opleiding. De tussenkomst van de coördinator maakt het 

mogelijk om het aantal personen met een re-integratieplan te vergroten, om hun 

doorstroom naar een geschikte tewerkstelling te versnellen en te verhogen, om gerichter 

en persoonlijker te handelen en om doeltreffender gebruik te maken van de bestaande 

(federale en gewestelijke) diensten. Tijdens het traject is er een nauwe samenwerking 

tussen de betrokkene, de coördinator, de adviserend arts van de verzekeringsinstelling, de 

behandelende arts en desgevallend ook de arbeidsarts. 

 

2. Elke werknemer of werkloze die als arbeidsongeschikt of invalide is erkend, kan in een 

TNW-traject stappen voor zover hij nog beschikt over voldoende fysieke en psychische 

vermogens en vaardigheden die de terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk maken. Het 
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initiatief om een TNW-traject op te starten, kan komen van de adviserend arts van de 

verzekeringsinstelling (na een medisch onderzoek verwijst hij de betrokkene eventueel 

door naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment) of van de betrokkene zelf 

(hij neemt contact op met de TNW-coördinator van zijn verzekeringsinstelling om een 

eerste contactmoment te organiseren). Voortaan zou het traject echter ook, zij het wel 

steeds op verzoek van de betrokkene zelf, kunnen worden aangevraagd door de Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). 

 

3. Voor het uitvoeren van het TNW-traject zouden op een beveiligde wijze enkele 

persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen de VDAB en de verzekeringsinstelling van 

de betrokkene (de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, het Nationaal Verbond van 

Socialistische Mutualiteiten Solidaris, de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, de 

Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, de Landsbond van de Onafhankelijke 

Ziekenfondsen of desgevallend de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Het 

gaat steeds om persoonsgegevens van sociaal verzekerden, erkend als arbeidsongeschikt 

of invalide, die behoefte hebben aan een traject voor professionele re-integratie. De 

sociaal verzekerde kiest er zelf voor om de procedure op te starten door een afspraak bij 

de VDAB te plannen. 

 

4. Het proces zou als volgt verlopen. De sociaal verzekerde biedt zich aan bij de VDAB met 

de wens om een TNW-traject te beginnen. De VDAB-bemiddelaar stelt vervolgens ten 

behoeve van de sociaal verzekerde een aanmeldingsformulier op en bezorgt het aan de 

coördinator regionale arbeidsbemiddelingsdiensten van de VDAB. Die laatste verstuurt 

het via een beveiligd kanaal aan de bevoegde verzekeringsinstelling. De contactpersoon 

van die laatste zorgt onder meer voor de aanvulling van de contactinformatie van de 

TNW-coördinator en voor de interne verwerking en de terugzending van het (ingevulde) 

aanmeldingsformulier aan de coördinator regionale arbeidsbemiddelingsdiensten van de 

VDAB, die het op zijn beurt aan de VDAB-bemiddelaar bezorgt, waarna het TNW-traject 

een aanvang kan nemen. 

 

5. De regelgeving inzake het TNW-traject is vervat in artikel 100, §§ 1/1, 1/2 en 1/3, van de 

wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals ingevoegd bij de wet van 12 december 2021 tot 

invoering van het “Terug Naar Werk-traject” onder de coördinatie van de “Terug Naar 

Werk-coördinator” in de uitkeringsverzekering voor werknemers, en in de artikelen 

215octies tot en met 215septiesdecies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot 

uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals ingevoegd bij het 

koninklijk besluit van 19 januari 2022. Het systeem van het TNW-traject geldt sinds 1 

januari 2022. 

 

6. In het kader van het TNW-traject van de als arbeidsongeschikt of invalide erkende 

gerechtigde creëert de verzekeringsinstelling een elektronisch dossier, waartoe de TNW-

coördinator en de adviserend arts toegang hebben. De volgende categorieën van gegevens 

worden daarin geregistreerd: de identiteit van de betrokkene (onder meer het 

identificatienummer van de sociale zekerheid), gezondheidsgegevens met betrekking tot 

de inschatting van het functioneren van de gerechtigde en diens mogelijkheden om mits 

begeleiding terug aan het werk te gaan, loopbaangegevens van de gerechtigde en door de 

TNW-coördinator toegevoegde informatie over de verschillende contactmomenten en 
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acties in de loop van het TNW-traject, eventueel met inbegrip van het opgestelde 

multidisciplinair re-integratieplan. 

 

7. De verwerking van die persoonsgegevens beoogt onder meer de volgende doeleinden, na 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gerechtigde: het beheer van het traject 

door de coördinator (zoals de organisatie van de contactmomenten en de opvolging van 

de verschillende geregistreerde acties), de opvolging van het traject door de adviserend 

arts van de verzekeringsinstelling (in samenspraak met de coördinator), de uitwisseling 

van persoonsgegevens met de partijen die tussenkomen bij de uitvoering van het traject 

om na de instemming van de gerechtigde de verschillende stappen van het traject te zetten 

en in voorkomend geval het multidisciplinair re-integratieplan op te stellen en op te 

volgen en de uitwisseling van persoonsgegevens met de preventieadviseur-arbeidsarts in 

specifieke omstandigheden. 

 

8. De verzekeringsinstellingen treden, ieder in het kader van hun bevoegdheid, op als 

verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de hogervermelde persoonsgegevens. Die 

persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn van drie jaar, die ingaat op 1 

januari van het jaar na het afsluiten van het dossier van arbeidsongeschiktheid of 

invaliditeit door de verzekeringsinstelling. Met het oog op een jaarlijkse evaluatie van de 

tijdens het vorige kalenderjaar uitgevoerde trajecten bezorgt de verzekeringsinstelling de 

persoonsgegevens over de verschillende acties in het traject van de betrokken als 

arbeidsongeschikt of invalide erkende gerechtigden door middel van een elektronisch 

bericht aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), dat 

dienaangaande als “derde-ontvanger” van deze persoonsgegevens dienst doet. 

 

9. De VDAB en de bevoegde verzekeringsinstelling zouden de volgende persoonsgegevens 

uitwisselen, per persoon die als arbeidsongeschikt of invalide is erkend en in een TNW-

traject wenst te stappen. Dit zou geschieden zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid. 

 

- Persoonsgegevens waarvan de betrokkene zelf de bron is: de identiteit van de als 

arbeidsongeschikt of invalide erkende sociaal verzekerde (het identificatienummer 

van de sociale zekerheid, de naam en voornaam, de hoofdverblijfplaats, de taal, het 

telefoonnummer, het e-mailadres en de bevoegde verzekeringsinstelling), de 

verwachtingen van de VDAB, de problematieken die door de sociaal verzekerde zijn 

ervaren bij het uitvoeren van een job en de uitdrukkelijke toestemming met betrekking 

tot de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het TNW-dossier (met 

datum en handtekening); 

 

- Persoonsgegevens waarvan de verzekeringsinstelling de bron is: de begindatum van 

de arbeidsongeschiktheid/invaliditeit, contactgegevens (de naam en voornaam, het 

telefoonnummer en het e-mailadres van de TNW-coördinator, de naam en voornaam 

van de adviserend arts en de datum en de handtekening), de beslissing inzake “routing 

C” (de betrokkene behoort wel/niet tot de doelgroep) en de vraagstelling van de TNW-

coördinator en de adviserend arts (de verwachtingen over de dienstverlening van de 

VDAB en de functionele mogelijkheden/beperkingen van de betrokkene bij het 

uitvoeren van een job); 

 

- Persoonsgegevens waarvan de VDAB de bron is: de contactgegevens van de 

bemiddelaar (de naam en voornaam, de taal, het telefoonnummer en het e-mailadres). 
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10. Het aanmeldingsformulier wordt ingevuld en ondertekend door de adviserend arts of de 

TNW-coördinator van de verzekeringsinstelling (“routing A”1 of “routing B” 2) of door 

de bemiddelaar van de VDAB tijdens een eerste afspraak (“routing C”3). In dat laatste 

geval voegt de VDAB de identiteit van de betrokkene en de contactgegevens van de 

bemiddelaar toe. De betrokken sociaal verzekerde van zijn kant geeft zijn toestemming 

met de verwerking van de persoonsgegevens uit zijn TNW-dossier in het kader van zijn 

TNW-traject. Hij wordt daarbij uitdrukkelijk geïnformeerd over de aard van de te 

verwerken persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking van de 

persoonsgegevens (zie de randnummers 6 en 7). Hij dagtekent en ondertekent het 

aanmeldingsformulier. 

 

11. Vervolgens voegt de verzekeringsinstelling van de persoon die als arbeidsongeschikt of 

invalide is erkend en een TNW-traject wil starten de volgende informatie toe: de 

begindatum van de arbeidsongeschiktheid/invaliditeit van de sociaal verzekerde, de eigen 

contactinformatie (met datum en handtekening) en de beslissing inzake “routing C” (de 

sociaal verzekerde is wel/niet erkend als arbeidsongeschikt/invalide en behoort bijgevolg 

wel/niet tot de doelgroep van de maatregel). Optioneel wordt ook een beschrijving van 

de verwachtingen ten aanzien van de VDAB en de functionele mogelijkheden en/of 

beperkingen van de betrokkene voor het uitvoeren van een job verwerkt (hetzij op vraag 

van de TNW-coördinator of de adviserend arts van de verzekeringsinstelling, hetzij op 

initiatief van de VDAB en de betrokkene). 

 

12. De betrokkene wordt er in het aanmeldingsformulier ook van in kennis gesteld dat hij 

bijkomende informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens kan bekomen bij 

het RIZIV, bij zijn eigen verzekeringsinstelling, bij andere instanties die bij het TNW-

traject zijn betrokken en/of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Hij krijgt ook de 

boodschap dat hij te allen tijde aan de hand van een schriftelijk verzoek contact kan 

opnemen met de respectieve verwerkingsverantwoordelijken om toegang te krijgen tot de 

persoonsgegevens die zij over hem bewaren en om bepaalde rechten met betrekking tot 

zijn persoonsgegevens uit te oefenen (zoals het recht op toegang of verbetering). Tevens 

wordt hem gemeld dat hij op elk moment zijn eerder verstrekte toestemming kan 

intrekken. 

 

13. De aanvrager (het RIZIV) verzoekt het informatieveiligheidscomité om een 

beraadslaging die geldig is tot 31 december 2023. Er werd immers beslist om tot die 

datum een pilootproject met betrekking tot de uitvoering van het TNW-traject te 

organiseren. De VDAB zou de persoonsgegevens bijhouden tot maximaal tien jaar na het 

einde van de arbeidsbemiddeling (de betrokkenen hebben achteraf ingevolge hun statuut 

immers dikwijls recht op specifieke tewerkstellingsondersteunende maatregelen). De 

verzekeringsinstelling zou over de persoonsgegevens kunnen beschikken tot drie jaar na 

de afsluiting van het arbeidsongeschiktheidsdossier (volgens artikel 100, § 1/2, van de 

wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994). 

 

                                                 
1 Het traject wordt geïnitieerd door of op verzoek van de adviserend arts. De betrokkene ontvangt een kopie 

van het formulier, zodat hij zich tot een bemiddelaar kan richten. 
2 Het traject wordt geïnitieerd op vraag van de sociaal verzekerde bij zijn TNW-coördinator. De betrokkene 

ontvangt een kopie van het formulier, zodat hij zich tot een bemiddelaar kan richten. 
3 Het traject start door een spontane vraag van de sociaal verzekerde bij de VDAB. Zowel de VDAB als de 

verzekeringsinstelling vullen bepaalde velden van het aanmeldingsformulier in. 
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14. De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de bevoegde medewerkers van de VDAB en 

de verzekeringsinstelling van de persoon die als arbeidsongeschikt/invalide is erkend. Bij 

de VDAB gaat het om de bemiddelaar (hij stelt ten behoeve van de sociaal verzekerde 

het aanmeldingsformulier op) en de coördinator regionale arbeidsbemiddelingsdiensten 

(hij verstuurt het aanmeldingsformulier aan de verzekeringsinstelling). Bij de 

verzekeringsinstelling van de betrokkene gaat het om de contactpersoon (hij regelt de 

interne verwerking van het aanmeldingsformulier) en de TNW-coördinator en de 

adviserend arts (zij zijn wezenlijk betrokken bij de uitvoering van het TNW-traject). De 

persoonsgegevens zijn voorts enkel toegankelijk voor medewerkers van de Dienst 

Uitkeringen van het RIZIV (die voert een jaarlijkse evaluatie uit). 

 

 

B. BEHANDELING 
 

 Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité 

 

15. De VDAB is toegetreden tot het netwerk van de sociale zekerheid, met toepassing van 

het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale 

zekerheid tot sommige overheidsdiensten, openbare instellingen en meewerkende 

instellingen van privaatrecht 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. 

 

16. De respectieve verzekeringsinstellingen behoren tot het netwerk van de sociale zekerheid 

overeenkomstig artikel 2, eerste lid, 2°, b), van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Het gaat 

immers om meewerkende instellingen van sociale zekerheid (dat wil zeggen instellingen 

van privaatrecht die erkend zijn om mee te werken aan de toepassing van de sociale 

zekerheid. 

 

17. Het betreft aldus een uitwisseling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de 

sociale zekerheid (tussen de VDAB en de verzekeringsinstellingen), die volgens artikel 

15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een voorafgaande beraadslaging van de kamer 

sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité vergt. Het 

informatieveiligheidscomité is bijgevolg bevoegd om zich uit te spreken. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

18. Krachtens artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 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 is de verwerking van 

persoonsgegevens enkel rechtmatig indien en voor zover minstens één van de vermelde 

voorwaarden is vervuld. 

 

19. Dat is onder meer het geval indien de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven voor 

de verwerking van zijn persoonsgegevens voor specifieke doeleinden (artikel 6, 1, eerste 

lid, a), van de Verordening (EU) nr. 2016/679) of indien de verwerking van 

persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een verplichting die ingevolge de 
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geldende regelgeving op de verwerkingsverantwoordelijke rust (artikel 6, 1, eerste lid, c) 

van de Verordening (EU) nr. 2016/679). 

 

20. Het informatieveiligheidscomité stelt vast dat de betrokkene – een sociaal verzekerde die 

als arbeidsongeschikt/invalide is erkend en aan de VDAB meldt dat hij een TNW-traject 

wil volgen – in het aanmeldingsformulier uitdrukkelijk zijn toestemming moet geven 

voor de verwerking van de persoonsgegevens uit het TNW-dossier in het kader van het 

TNW-traject. Hij wordt expliciet op de hoogte gebracht van de aard van de te verwerken 

persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens. 

 

21. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt daarenboven voor de toepassing van 

artikel 100, §§ 1/1, 1/2 en 1/3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en de artikelen 

215octies tot en met 215septiesdecies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot 

uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

 

22. De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is aldus 

van oordeel dat de hogervermelde verwerking van persoonsgegevens door de VDAB en 

de diverse verzekeringsinstellingen – uitsluitend in het kader van het uitvoeren van het 

TNW-traject van als arbeidsongeschikt of invalide erkende gerechtigden die daartoe een 

beroep doen op hun gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding – 

wel degelijk rechtmatig is. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

23. Met toepassing van artikel 5 van 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 (beginsel van de doelbinding), moeten ze 

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

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de 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 

(beginsel van de opslagbeperking) en moeten ze zodanig worden verwerkt, met passende 

technische of organisatorische maatregelen, 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 (beginsel van de integriteit en 

de vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

24. De verwerking van de persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk 

het uitvoeren van het TNW-traject van als arbeidsongeschikt of invalide erkende 

gerechtigden. Het TNW-traject kan op verzoek van de betrokkene worden aangevraagd 

door de VDAB, in zijn hoedanigheid van gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en 
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beroepsopleiding. De betrokkene verschaft daartoe steeds vooraf zijn geïnformeerde 

toestemming, door het dagtekenen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

25. De te verwerken persoonsgegevens hebben uitsluitend betrekking op personen die eerder 

officieel als arbeidsongeschikt of invalide zijn erkend en bij de VDAB – louter op eigen 

initiatief – hebben verklaard zich te willen inschakelen in een TNW-traject. Ze worden 

uitgewisseld tussen de VDAB en de verzekeringsinstelling van de betrokkene. Daartoe 

wordt gebruik gemaakt van de eHealthBox of een ander communicatiesysteem met 

dezelfde waarborgen inzake informatieveiligheid als de eHealthBox. 

 

26. De door de betrokkene zelf ter beschikking gestelde persoonsgegevens blijken nodig met 

het oog op het identificeren en het contacteren van de betrokkene en het optimaliseren 

van diens TNW-traject. De betrokkene stemt uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn 

persoonsgegevens door het plaatsen van de datum en de handtekening op het 

aanmeldingsformulier. Die expliciete toestemming wordt eveneens uitgewisseld tussen 

de VDAB en de verzekeringsinstelling van de betrokkene. 

 

27. De begindatum van de arbeidsongeschiktheid/invaliditeit en de beslissing inzake “routing 

C” zijn nodig om te bepalen dat de betrokkene wel/niet tot de doelgroep behoort. De 

contactinformatie van de verzekeringsinstelling (TNW-coördinator en adviserend arts) 

maakt een vlot contact tussen de partijen mogelijk. De vragen inzake de verwachtingen 

over de VDAB-dienstverlening en de functionele mogelijkheden/beperkingen van de 

betrokkene bij het uitvoeren van een job zijn nodig voor het optimaliseren van het traject. 

 

28. De persoonsgegevens die door de VDAB ter beschikking worden gesteld, blijven beperkt 

tot de identiteit van de bemiddelaar (de naam en voornaam, de taal, het telefoonnummer 

en het e-mailadres, zoals opgenomen in het aanmeldingsformulier) en blijken eveneens 

noodzakelijk voor een efficiënte contact tussen de verschillende partijen die bij het TNW-

traject verbonden zijn (in het bijzonder tussen de VDAB en de TNW-coördinator en de 

adviserend arts van de verzekeringsinstelling). 

 

29. De TNW-coördinator regelt de TNW-trajecten van de arbeidsongeschikte/invalide leden 

van de verzekeringsinstelling en is het aanspreekpunt van de diverse actoren. Samen met 

de adviserend arts begeleidt, informeert en adviseert hij de betrokkenen. Hij werkt een 

plan voor hun professionele re-integratie uit, bespreekt dit met de adviserend arts en met 

het uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen contacteert hij elke natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die kan bijdragen tot de professionele re-integratie. 

 

30. Van zijn kant wordt de VDAB-bemiddelaar bij een TNW-traject betrokken indien een 

cliënt van de VDAB, erkend als arbeidsongeschikt of invalide, hem zelf vraagt om 

begeleiding en ondersteuning om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Hij vult het 

aanmeldingsformulier in ten behoeve van de betrokken sociaal verzekerde, die het 

vervolgens zelf aanvult met zijn uitdrukkelijke toestemming inzake de verwerking van 

bepaalde categorieën persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. 

 

31. De – buiten de scope van de aanvraag vallende – hogervermelde verdere mededeling van 

persoonsgegevens door de verschillende verzekeringsinstellingen aan het RIZIV, met het 

oog op het jaarlijks evalueren van de tijdens het vorig kalenderjaar uitgevoerde TNW-
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trajecten overeenkomstig artikel 100, § 1/3, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 

1994, vergt overigens geen beraadslaging van het informatieveiligheidscomité. 

 

32. Volgens het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van 

sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid vereist 

de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de verzekeringsinstellingen en het RIZIV 

geen beraadslaging van het informatieveiligheidscomité (artikel 2, § 1, 3°) maar moet ze 

wel door het RIZIV aan het informatieveiligheidscomité worden aangegeven (artikel 7, 

2°). 

 

 Opslagbeperking 

 

33. De VDAB houdt de informatie maximaal tien jaar na het einde van de arbeidsbemiddeling 

bij (de betrokkenen hebben gelet op hun statuut nadien immers vaak recht op bijzondere 

maatregelen). Ingevolge artikel 15 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de 

algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor 

de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van 

de controle door het Rekenhof gelden de verjaringsregels van het gemeen recht. 

 

34. De verzekeringsinstelling van de betrokken sociaal verzekerde houdt de 

persoonsgegevens zelf bij gedurende een periode van drie jaar, ingaand op 1 januari 

volgend op de afsluiting van het arbeidsongeschiktheidsdossier van de betrokken sociaal 

verzekerde, overeenkomstig artikel 100, § 1/2, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 

1994. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

35. De beschreven uitwisseling van persoonsgegevens geschiedt zonder de tussenkomst van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Die openbare instelling van sociale zekerheid 

heeft het informatieveiligheidscomité, met toepassing van artikel 14, vierde lid, van de 

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

de Sociale Zekerheid, immers laten weten dat haar tussenkomst dienaangaande geen 

toegevoegde waarde kan bieden. 

 

36. Voor de uitwisseling van de hogervermelde persoonsgegevens tussen de VDAB en de 

verzekeringsinstellingen wordt gebruik gemaakt van de eHealthBox of een ander 

communicatiesysteem dat dezelfde waarborgen inzake informatieveiligheid voor de 

beveiligde elektronische uitwisseling van vertrouwelijke persoonsgegevens tussen de 

Belgische actoren in de gezondheidszorg biedt. De VDAB en de verzekeringsinstellingen 

worden in het kader dit project als actoren in de gezondheidszorg beschouwd. 

 

37. Het RIZIV, de diverse verzekeringsinstellingen en de VDAB hebben elk een functionaris 

voor gegevensbescherming aangeduid, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 

37, 38 en 39 van de Verordening (EU) nr. 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. 
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38. Voor zover voor de realisatie van dit project een beroep wordt gedaan op een verwerker, 

wordt de relatie met die verwerker onverkort geregeld overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 28 van 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. 

 

39. De partijen houden bij de verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in het 

randnummer 9 steeds rekening met de door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vastgestelde maatregelen met betrekking tot de 

informatieveiligheid (de zogenaamde “minimale veiligheidsnormen”). Zij houden tevens 

rekening met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en met elke andere regelgeving tot bescherming 

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

 

40. Het informatieveiligheidscomité stelt vast dat de hogervermelde verwerking van 

persoonsgegevens, zoals ze zijn opgenomen in het aanmeldingsformulier met betrekking 

tot het TNW-traject, kadert in een pilootproject dat eindigt op 31 december 2023. Deze 

beraadslaging houdt aldus op uitwerking te hebben op 31 december 2023. 
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Gelet op het voorgaande besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

en Beroepsopleiding (VDAB) en de diverse verzekeringsinstellingen in het kader van het 

uitvoeren van het traject “Terug Naar Werk” (TNW) van als arbeidsongeschikt of invalide 

erkende gerechtigden, door middel van de eHealthBox of een ander communicatiesysteem dat 

dezelfde waarborgen inzake informatieveiligheid biedt, zoals beschreven in deze beraadslaging, 

is toegestaan mits er wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de 

persoonsgegevensbescherming. 

 

Deze beraadslaging houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 

 


