
 

 

 

 

 
 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/082 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/037 VAN 3 JUNI 2014 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE GEWESTELIJKE 

DIENSTEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING AAN DE OPENBARE CENTRA 

VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OCMW) VIA DE KRUISPUNTBANK 

VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN HET KADER VAN HUN OPDRACHTEN 

INZAKE MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING 

 

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

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

 

Gelet op de aanvraag van de OCMW's van 7 april 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 10 

april 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In het kader van hun begeleidingsopdracht en naar aanleiding van het akkoord van 

de regering moeten de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) 

nagaan of de personen die te hunnen laste zijn en die beschikbaar zijn voor de 

arbeidsmarkt, wel degelijk ingeschreven zijn als werkzoekende bij een gewestelijke 

dienst voor arbeidsbemiddeling. Deze taak berust zowel op artikel 1 van de 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, die verder onder de bevoegdheid van de federale Staat vallen en waarbij 

hen de toekenning van deze hulp werd toevertrouwd, als op artikel 3 van de wet 

van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, waarin wordt 

bepaald dat de persoon die maatschappelijke integratie geniet onder meer 

werkbereid moet zijn. 
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2. In het kader van hun begeleidingsopdracht moeten de OCMW's “randsituaties” 

kunnen opsporen om deze beter te kunnen opvolgen. Deze situaties hebben onder 

meer betrekking op personen die als gevolg van een beperkt aantal arbeidsdagen 

zouden kunnen evolueren van een bijstandsregeling naar een verzekeringssysteem 

via een tewerkstelling door het OCMW of op personen die gelet op hun traject 

mogelijk een sanctie kunnen oplopen of kunnen worden uitgesloten van 

werkloosheidsuitkeringen. 

 

3. Bij de raadpleging van de gegevens die door de gewestelijke diensten voor 

arbeidsbemiddeling worden overgemaakt, zouden de OCMW's voor een persoon 

die als werkzoekende is ingeschreven te weten komen sinds wanneer hij is 

ingeschreven, bij welke dienst en de soort begeleiding die hij geniet en zouden ze 

de elementen in zijn traject kunnen raadplegen. Wanneer een persoon niet meer is 

ingeschreven als werkzoekende zouden de OCMW's ook inzicht kunnen krijgen in 

de reden ervan (werkhervatting, hervatting van studies,...). 

 

4. De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling zouden aldus de volgende 

gegevens overmaken aan de OCMW's. 

 

5. De identificatiegegevens van de persoon: het INSZ, de arbeidsbemiddelingsdienst 

waarbij de persoon is gekend, het contactadres, het (de) telefoonnummer(s) en het 

e-mailadres. 

 

6. De inschrijvingsgegevens: de datum waarop de door de arbeidsbemiddelingsdienst 

aan de werkzoekende verleende categorie van kracht is geworden, de RVA-

categorie van de persoon, de door de arbeidsbemiddelingsdienst aan de 

werkzoekende verleende categorie en de beschrijving ervan in het Frans, 

Nederlands of Duits en de datum waarop de teller voor de berekening van de 

werkloosheidsduur op nul werd gezet. 

 

7. De gegevens met betrekking tot het traject van de werkzoekende: deze gegevens 

worden opgesplitst in de hierna beschreven gegevensblokken. 

 

Gegevensblok met betrekking tot het diagnosegesprek: de datum van het gesprek, 

de aanduiding van het al dan niet aanwezig zijn voor het gesprek, de reden van de 

afwezigheid en de beschrijving van deze reden in het Frans, het Nederlands of het 

Duits. 

 

Gegevensblok met betrekking tot het voorgestelde traject: de begindatum en de 

einddatum van het traject en de aanduiding van het ontwerp van contract. 

 

Gegevensblok met betrekking tot de collectieve informatiesessie: de datum van de 

sessie, de naam van de sessie, de beschrijving van de sessie in het Frans, het 

Nederlands of het Duits, de aanduiding van het al dan niet aanwezig zijn voor de 

sessie, de reden van de afwezigheid en de verklaring. 
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Gegevensblok met betrekking tot de maatregelen: de aard van de maatregel en de 

beschrijving ervan, de datum van de aanvraag, de begindatum en de einddatum van 

de maatregel, de intensiteit van de maatregel, de aanduiding van het al dan niet 

aanwezig zijn voor de maatregel, de reden van de afwezigheid en de verklaring 

ervan, de aanduiding met betrekking tot de einddatum, de eventuele vroegtijdige 

afsluiting van de maatregel, de reden van de vervroegde afsluiting van de maatregel 

en de beschrijving ervan en het vervolg op de maatregel en de beschrijving ervan. 

 

Gegevensblok met betrekking tot de aangeboden job: de datum van de mededeling 

ervan aan de werkzoekende, de aanduiding van het bestaan van de aangeboden job, 

de reden van de afwezigheid en de beschrijving ervan, het circuit van de 

aangeboden job, het arbeidsstelsel van de aangeboden job, de datum van het 

jobaanbod bij de werkgever, het resultaat van het aanbod en de beschrijving van het 

resultaat en het inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ. 

 

Gegevensblok met betrekking tot de werkgever van de aangeboden job: het 

ondernemingsnummer van de werkgever, de naam en het adres. 

 

Gegevensblok met betrekking tot de niet-samenwerking: de aanduiding van de niet-

samenwerking en de commentaar. 

 

Gegevensblok met betrekking tot de uitnodiging: de datum van de verzending, de 

datum van de uitnodiging, de code "type" en de beschrijving van de uitnodiging. 

 

8. De lijst met beroepen die de werkzoekende bereid is uit te oefenen: de code beroep 

en de beschrijving ervan. 

 

9. De gegevens betreffende de taal: de taalcode met de talen waarvoor de 

arbeidsbemiddelingsdiensten validatietesten aanbieden, het bewezen 

competentieniveau en het competentieniveau aangegeven door de werkzoekende. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

10. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) voor wat hun 

opdrachten inzake maatschappelijke hulpverlening betreft en de 

arbeidsbemiddelingsdiensten werden in het netwerk van de sociale zekerheid 

opgenomen. Het betreft dus een uitwisseling van persoonsgegevens binnen het 

netwerk van de sociale zekerheid (tussen de OCMW's en de 

arbeidsbemiddelingsdiensten) waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling Sociale Zekerheid 

van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist 

is. 
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11. De mededeling beoogt gerechtvaardigde doeleinden, namelijk de vervulling door de 

OCMW's van hun opdrachten inzake maatschappelijke hulpverlening.  

 

12. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op personen die bij de 

OCMW's zijn gekend, ongeacht of ze maatschappelijke steun genieten of die 

aanvragen, en die tevens bij de arbeidsbemiddelingsdiensten zijn gekend.  

 

13. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en 

via de "Banque Carrefour des échanges de données". 

 

14. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening worden gehouden 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid 
 

de machtiging aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) om van de 

arbeidsbemiddelingsdiensten via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de 

voormelde persoonsgegevens te krijgen in het kader van hun opdrachten inzake 

maatschappelijke hulpverlening. 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de 

kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


