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BERAADSLAGING NR.  02/112 VAN 3 DECEMBER 2002 M.B.T. DE MEDEDELING 
VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING (RVA) AAN DE VLAAMSE DIENST VOOR 
ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) MET HET OOG OP 
HET INFORMEREN VAN BEPAALDE OUDERE WERKLOZEN OVER DE 
MOGELIJKHEID VAN WERKHERVATTING 
 
 
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 de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 25 oktober 2002; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 18 november 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Krachtens artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1988 
houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding prospecteren 
de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling de arbeidsmarkt teneinde zoveel mogelijk 
vacatures te kennen en maken ze deze vacatures bekend aan de werkzoekenden; voor de 
werkzoekenden met een verminderde competitiviteitsgraad op de arbeidsmarkt kunnen 
deze diensten bijzondere stappen aanwenden teneinde de opname van betrokkenen in het 
economisch circuit te bevorderen. 
 
In dit verband wenst de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), meer bepaald 
het kantoor van Oostende, de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met een 
anciënniteitstoeslag uit de regio Oostende en omstreken via een gepersonaliseerde mailing 
te informeren over de mogelijkheid om het werk te hervatten bij de NV Daikin. Deze 
laatste produceert airconditioninginstallaties en wordt elk jaar geconfronteerd met een 
tijdelijke verhoging van de productie, waarvoor werknemers voor een beperkte periode 
(maart tot september) in dienst worden genomen via een arbeidsovereenkomst voor 
uitzendkrachten.  
 
De VDAB zou voor het verstrekken van deze informatie gebruik maken van sociale 
gegevens van persoonlijke aard afkomstig van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
(RVA), met name het rijksregisternummer, de naam en de voornaam, de NIS-
gemeentecode, het adres en de code “dagbedrag” van de uitkeringsgerechtigde volledig 
werklozen uit de regio Oostende en omstreken die op basis van de toegekende 
werkloosheidscode recht hebben op de bij artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering voorziene anciënniteitstoeslag. 
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Aan de hand van de code “dagbedrag” wordt aangeduid dat betrokkene wel degelijk recht 
heeft op de anciënniteitstoeslag. 
 
De uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met een anciënniteitstoeslag die op het 
aanbod wensen in te gaan, kunnen sinds 1 juli 2002 aanspraak maken op een 
werkhervattingstoeslag. 
 
De mededeling kadert in een project waarbij de VDAB, de RVA en de NV Daikin de 
aanwerving van werknemers van vijftig jaar en ouder wensen te bevorderen. Indien het 
project slaagt, zal de VDAB waarschijnlijk ook ten behoeve van andere werkgevers de 
werkhervattingstoeslag hanteren als instrument voor de wedertewerkstelling. 
 
De mededeling zou éénmaal per jaar gebeuren, via informaticadrager. De VDAB zou de 
ontvangen sociale gegevens van persoonlijke aard bewaren tijdens de duur van het project 
(tot aan het ogenblik van de aanwerving van het voorziene contingent werknemers) 
waarna ze vernietigd zouden worden. 
 

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waarvoor 
krachtens artikel 15 van de Kruispuntbankwet een principiële machtiging van het 
Toezichtscomité vereist is. 
 
De mededeling gebeurt voor wettige doeleinden, met name de bevordering van de 
tewerkstelling van oudere werklozen. De meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke 
aard lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 
 

 
 
Om deze redenen verleent 
 
het Toezichtscomité 

 
de machtiging aan de RVA om bovenvermelde sociale gegevens van persoonlijke aard mee te 
delen aan de VDAB, met het oog op de bevordering van de tewerkstelling van oudere 
werklozen. 
 
De VDAB dient de ontvangen sociale gegevens van persoonlijke aard te vernietigen zodra het 
betrokken werkhervattingsproject wordt beëindigd. 
 
In de brief aan de betrokkenen dient uitdrukkelijk te worden vermeld hoe de VDAB aan hun 
sociale gegevens van persoonlijke aard is geraakt. Er moet ook duidelijk worden aangegeven dat 
het aanbod van wedertewerkstelling vrijblijvend is. De betrokkenen dienen duidelijk 
geïnformeerd te worden over de gevolgen van een eventuele werkhervatting voor hun statuut. 

 
 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 
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