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TC/03/57 

 
 

BERAADSLAGING NR. 03/46 VAN 6 MEI 2003 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RVA AAN DE 
OPENBARE DIENSTEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING (VDAB/BGDA/FOREM) 
MET HET OOG OP DE WEDERTEWERKSTELLING VAN BEPAALDE OUDERE 
WERKLOZEN 
  
 
Gelet op de Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 
de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2e lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 11 april 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Bij beraadslaging nr. 02/112 van 3 december 2002 werd de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA) gemachtigd om bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard mee 
te delen aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), met het oog op de 
bevordering van de tewerkstelling van oudere werklozen. 
 
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 en maken ze 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 heeft de RVA aan de 
VDAB van Oostende bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard meegedeeld om 
laatstgenoemde in staat te stellen 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 een bepaalde onderneming. 
 
De voorliggende aanvraag heeft tot doel de mogelijkheid tot mededeling uit te breiden tot het 
gehele territorium, voor alle openbare diensten voor arbeidsbemiddeling, dus eveneens de 
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) en het “Office 
communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi” (FOREM). 
 
Volgende werkwijze zou worden gevolgd. 
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De RVA creëert een bestand van de werklozen tussen 50 en 55 jaar oud die gerechtigd zijn op 
de anciënniteitstoeslag en maakt dit bestand vervolgens – per gemeente en door middel van 
etiketten – over aan zijn ambtenaren die tewerkgesteld zijn in de lokalen van de plaatselijke 
werkgelegenheidsagentschappen (PWA). 
 
De betrokken RVA-ambtenaren nodigen de betrokkenen uit voor een informatievergadering 
waarop de voordelen van werkhervatting (de zogenaamde werkhervattingstoeslag) worden 
uitgelegd. De uitnodiging is louter vrijblijvend; de betrokkenen dienen er niet op in te gaan. 
 
Indien een oudere werkloze een informatievergadering bijwoont en interesse betoont, worden de 
openbare diensten voor arbeidsbemiddeling door de RVA (met name de ambtenaren van de 
RVA die tewerkgesteld zijn in de PWA-lokalen) van diens identiteit op de hoogte gebracht 
opdat ze voor hem een passend bemiddelingstraject zouden kunnen uitwerken. 

 
 
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 van sociale gegevens van persoonlijke aard – met name het INSZ, de naam en 
het adres van de werklozen tussen 50 en 55 jaar oud die gerechtigd zijn op de 
anciënniteitstoeslag – door de RVA aan de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling 
beantwoordt aan een wettig doeleinde, 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. 
 
De reglementaire basis voor de mededeling is terug te vinden in het hogervermeld besluit van de 
Vlaamse Executieve van 21 december 1988 houdende de organisatie van de 
arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, in de ordonnantie van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de 
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling en in het decreet van de Waalse 
Gewestraad van 6 mei 1999 betreffende “l’Office wallon de la formation professionnelle et 
de l’emploi”. 
 
De RVA-ambtenaren die tewerkgesteld zijn in de PWA-lokalen ontvangen de identiteit van de 
betrokken oudere werklozen onder de vorm van zelfklevende adresetiketten. De mededeling van 
sociale gegevens van persoonlijke aard door de RVA aan de bevoegde openbare diensten voor 
arbeidsbemiddeling heeft enkel betrekking op de sociaal verzekerden uit de doelgroep die aan 
het wedertewerkstellingsproject wensen mee te werken en er uitdrukkelijk in toestemmen dat 
hun identiteit aan de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling wordt meegedeeld. 
 
Gelet op de beperkte doelgroep, het eenmalig karakter en de hogervermelde werkwijze van de 
mededeling lijkt een tussenkomst van de Kruispuntbank terzake geen meerwaarde op te leveren. 
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Om deze redenen, verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging aan de RVA om de onder 2. bedoelde sociale gegevens van persoonlijke aard mee te 
delen aan de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling, met het oog op de bevordering van de 
tewerkstelling van oudere werklozen. 
 
De ontvangen sociale gegevens van persoonlijke aard dienen te worden vernietigd zodra het betrokken 
werkhervattingsproject wordt beëindigd (dit is voorzien voor december 2003).  De machtiging is 
bijgevolg beperkt tot 2003. 
 
In de contacten met de betrokkenen dienen de RVA-ambtenaren duidelijk aan te geven dat het aanbod 
van wedertewerkstelling vrijblijvend is en dienen ze de betrokkenen duidelijk te informeren over de 
gevolgen van een eventuele werkhervatting voor hun statuut. De betrokkenen dienen hun toestemming 
te verlenen voor het overmaken van hun identiteit aan de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling. 
 
De Kruispuntbank dient niet tussen te komen. 
 
 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 


