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SCSZ/05/105 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/038 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE UITWISSELING VAN 
PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR 
ARBEIDSVOORZIENING EN DE GEWESTELIJKE DIENSTEN VOOR 
ARBEIDSBEMIDDELING MET HET OOG OP DE ACTIEVE BEGELEIDING EN 
OPVOLGING VAN WERKLOZEN – UITBREIDING VAN DE MACHTIGING 
VERVAT IN BERAADSLAGING NR. 04/21 VAN 6 JULI 2004 
 
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 26 mei 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 1 juli 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 
 
1. Bij beraadslaging nr. 04/21 van 6 juli 2004 werden de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening (RVA), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), het 
“Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi” (FOREM), de Brusselse 
Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA), het “Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft” (ADG) en het “Institut Bruxellois Francophone 
pour la Formation Professionnelle” (IBFFP) gemachtigd om bepaalde 
persoonsgegevens uit te wisselen, met het oog op de actieve begeleiding en opvolging 
van werklozen. 

 
2.1. De Minister van Werk heeft de RVA verzocht om aanvullende initiatieven te nemen 

om in contact te treden met de personen die geen gevolg geven aan een oproeping voor 
een gesprek in het kader van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen.  

 
 Dit zou betekenen dat de RVA over contactgegevens beschikt (telefoonnummer, 

mailadres,…) van betrokkenen, die bij de diverse gewestelijke diensten voor 
arbeidsbemiddeling voorhanden zijn. 

 
Eveneens in het kader van de bestrijding van de werkloosheid en de versterkte 
begeleiding en opvolging van werklozen zou het noodzakelijk zijn dat de gewestelijke 
diensten voor arbeidsbemiddeling de RVA op de hoogte brengen van elke beslissing tot 
schrapping van de inschrijving als werkzoekende, met precisering van de datum en de 
reden van de schrapping. 

 
2.2. Vermits de machtiging vervat in hogervermelde beraadslaging nr. 04/21 van 6 juli 2004 

geen betrekking heeft op de mededeling van de onder 2.1. bedoelde persoonsgegevens, 
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verzoekt de RVA het sectoraal comité van de sociale zekerheid om de machtiging 
dienovereenkomstig uit te breiden. 

 
 
B. BESCHRIJVING VAN DE BEOOGDE MEDEDELING EN 

VOORGESCHIEDENIS 
 
3.1. Wanneer de bevoegde gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling een 

diagnosegesprek met een werkloze dan wel een collectieve informatiesessie plannen, 
deelt zij de datum daarvan aan de RVA mee. Vervolgens deelt zij, in voorkomend 
geval, ook mee dat de werkloze zich niet heeft aangemeld dan wel elke medewerking 
heeft geweigerd. 

 
In geval van een trajectvoorstel wordt aan de RVA de start- en einddatum van het 
traject meegedeeld, met een beschrijving van de acties of modules en de voorziene 
planning. In voorkomend geval worden ook persoonsgegevens meegedeeld over 
afwezigheden, weigeringen of vroegtijdige beëindigingen. Ook de datum van elk 
opvolgingsgesprek in het kader van het trajectvoorstel wordt meegedeeld, evenals het 
feit dat de betrokkene zich vervolgens niet aanmeldt voor dit gesprek. 

 
 Indien de actie bestaat uit een vorming van de betrokkene worden enige 

persoonsgegevens dienaangaande aan de RVA meegedeeld (de aard en modaliteiten 
van de actie maar ook, in voorkomend geval, afwezigheden, weigeringen of 
vroegtijdige beëindigingen). 

 
 Indien de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling een werkaanbod doet, 

wordt dat eveneens gemeld aan de RVA (identiteit van de werkgever, resultaten van de 
sollicitatie, eventuele afwezigheden en weigeringen,…). 

 
 Ook de persoonsgegevens met betrekking tot de eerste inschrijving als werkloze 

worden aan de RVA meegedeeld. 
 
 Ten slotte worden een aantal acties, die wijzen op de bereidheid van de betrokkene, aan 

de RVA gemeld. 
 
3.2. Voortaan zouden ook, in geval betrokkene geen gevolg geeft aan een uitnodiging voor 

een gesprek, diens contactgegevens aan de RVA worden meegedeeld. De RVA zou 
aldus zelf met betrokkene in contact kunnen treden. 

 
 Een dergelijke mededeling zou bijdragen tot het optimaal afstemmen van de federale 

acties van begeleiding en opvolging van werklozen op gelijkaardige acties van de 
deelstaten. 

 
 Indien de RVA over deze contactgegevens beschikt, zou de bereikbaarheid van de 

werkloze uit de doelgroep verhogen en zou kunnen worden vermeden dat deze in het 
kader van de voorziene opvolgingsprocedure (zie de artikelen 59quater en 59quinquies 
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering) een onderbreking van zijn uitkeringen wordt opgelegd, 
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enkel en alleen omdat de RVA er niet in geslaagd is hem te contacteren voor een 
opvolgingsgesprek (zie artikel 70 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering). 

 
De mededeling zou bijgevolg aan elke werkloze waarborgen bieden voor een gepaste 
opvolging van zijn dossier. 

 
3.3. De RVA zou tevens wensen in kennis te worden gesteld van elke beslissing tot 

schrapping van de inschrijving als werkzoekende, met precisering van de datum en de 
reden van de schrapping. 

 
 Ingevolge artikel 58, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende 

de werkloosheidsreglementering dient de volledig werkloze, om uitkeringen te 
genieten, actief te zoeken naar werk en dient hij als werkzoekende ingeschreven te zijn 
en blijven. De werkloze kan niet langer genieten van uitkeringen vanaf de dag waarop 
zijn inschrijving als werkzoekende ambtshalve werd geschrapt door de bevoegde 
gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, onder meer ten gevolge van het feit dat 
hij zich niet bij deze dienst heeft aangemeld wanneer hij opgeroepen werd. 

 
Het zou bijgevolg noodzakelijk zijn voor de RVA om over de schrappingen van de 
inschrijvingen te kunnen beschikken, teneinde na te gaan of de werkloze nog steeds 
voldoet aan de voorwaarden om werkloosheidsuitkeringen te genieten. 

 
Ook in het kader van de opvolgingsgesprekken die met de werkloze gevoerd worden, 
zou de schrapping van de inschrijving een belangrijk element vormen. Zij zou immers 
een beeld bieden van de inspanning van de werkloze om zich opnieuw op de 
arbeidsmarkt in te schakelen. 

 
 
C.  BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
4. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens, die, overeenkomstig artikel 15 van 

de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, een principiële machtiging van het sectoraal comité van de 
sociale zekerheid vergt. 

 
De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling werden immers, met toepassing van 
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, in het netwerk van de sociale zekerheid ingeschakeld. 

 
5.1. De aanvraag beantwoordt aan een wettig doeleinde, met name de actieve begeleiding 

en opvolging van werklozen, overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord tussen de 
Gewesten en Gemeenschappen en de federale Staat, en de toepassing van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. 
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De mededeling wordt beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk blijken voor 
dat doeleinde. 
 

5.2. Onverminderd de opmerkingen van het sectoraal comité in de considerans 6.1. van zijn 
voormelde beraadslaging 04/021 van 6 juli 2004, kan het verzoek worden ingewilligd. 

 
 
Om deze redenen, verleent  
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid  
 
de machtiging aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, het “Office wallon de la 
formation professionnelle et de l'emploi”, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling, het “Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft” en het “Institut 
Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle” om de hogervermelde 
persoonsgegevens mee te delen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, met het oog op 
de actieve begeleiding en opvolging van werklozen en de toepassing van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


