
 

 

 
 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 

 

 

SCSZ/14/089 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/044 VAN 3 JUNI 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS OVER VOORMALIGE WERKNEMERS VAN GENERAL 

MOTORS EN ENKELE TOELEVERANCIERS, DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

ARBEIDSVOORZIENING (RVA) AAN DE VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDS-

BEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB), IN HET KADER VAN EEN 

AUDIT VAN DE EUROPESE COMMISSIE 
 

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

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

 

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB) van 20 mei 2014; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid (KSZ) van 21 mei 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) heeft bij de 

Europese Commissie een subsidiedossier ingediend in het kader van het Europees 

Globalisatiefonds. Werknemers die werkloos zijn geworden door een economische crisis 

of door een geglobaliseerde markt kunnen een beroep doen op het Europees 

Globalisatiefonds, dat tot doel heeft om werknemers opnieuw op de arbeidsmarkt te 

krijgen. De steun is eenmalig en specifiek gericht op individuele werknemers. Het 

Europees Globalisatiefonds bekostigt aldus gedeeltelijk (voor maximaal vijftig procent) 

opleiding, herscholing, begeleiding bij het starten van een eigen zaak, opvolging bij het 

zoeken van nieuw werk,… Aanvragen moeten voldoende gemotiveerd zijn (zie daartoe het 

specifieke formulier “application for a contribution from the European Globalisation 

Adjustment Fund”). 
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2. Het door de VDAB ingediende subsidiedossier heeft betrekking op een aantal acties ten 

gunste van 2.832 ex-werknemers van General Motors en enkele toeleveranciers (Wisag 

Produktionsservice GMBH, Dussmann, SCA Service Center Antwerpen en Johnson 

Controls Automotive), om hen te reïntegreren op de arbeidsmarkt. 

 

3. In het kader van een audit dienaangaande vraagt de Europese Commissie om 

persoonsgegevens over de betrokken werknemers. Deze persoonsgegevens blijken 

evenwel te worden beheerd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 

 

4. Het subsidiedossier maakt melding van de diverse acties die de VDAB ten opzichte van de 

betrokkenen gepland heeft. De Europese Commissie vraagt nu naar het bewijs dat zij (de 

ex-werknemers van General Motors en enkele toeleveranciers) daadwerkelijk werden 

ontslagen. De RVA houdt de ontslagbrieven individueel per persoon bij en zou de nodige 

persoonsgegevens kunnen leveren. 

 

5. De voorliggende aanvraag betreft aldus de mededeling van de ontslagbrieven (of de 

persoonsgegevens die erin zijn vervat) van de ex-werknemers van General Motors en 

enkele toeleveranciers door de RVA aan de Europese Commissie, met de tussenkomst van 

de VDAB, uitsluitend voor het verrichten van een audit over een subsidiedossier van het 

Europees Globalisatiefonds. 

 

6. De mededeling zou geschieden zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, vermits deze laatste geen toegevoegde waarde kan bieden. Dit is 

mogelijk op grond van artikel 14, vierde lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mits 

goedkeuring van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, tweede lid, 

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 

vergt. 

 

8. Het Europees Globalisatiefonds wordt geregeld door de verordening (EU) nr. 1309/2013 

van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees 

fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1927/2006. 

 

9. Uit de overwegingen van de verordening blijkt dat de financiële bijdragen uit het 

Europees Globalisatiefonds moeten gericht zijn op actieve arbeidsmarktmaatregelen die 

een snelle en duurzame terugkeer van de begunstigden op de arbeidsmarkt beogen en 

dat de lidstaten voor een snelle en doeltreffende ondersteuning van de begunstigden 

alles in het werk moeten stellen om volledige aanvragen voor financiële bijdragen in te 

dienen. 
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10. De verordening zelf stelt de financiële controle inzake de financiële bijdragen uit het 

Europees Globalisatiefonds in. In eerste instantie zijn de lidstaten dienaangaande 

verantwoordelijk. In het kader van haar verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 

algemene begroting stelt de Europese Commissie alles in het werk om na te gaan of de 

gefinancierde acties zijn uitgevoerd volgens de principes van goed en efficiënt 

financieel beheer. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvragende lidstaat om zorg 

te dragen voor een goed functionerend controlesysteem en de Europese Commissie gaat 

na of het daadwerkelijk aanwezig is. De Europese Commissie mag de door het Europees 

Globalisatiefonds gefinancierde acties ter plaatse controleren. De betrokken lidstaat 

zorgt ervoor dat bewijsstukken ter beschikking van de Europese Commissie worden 

gehouden. 

 

11. Uit het voorgaande blijkt dat de Europese Commissie beschikt over een recht van 

controle ten opzichte van de financiële bijdragen die door het Europees 

Globalisatiefonds aan de begunstigden worden toegekend. Zij moet alle persoonsgegevens 

nodig voor de behandeling van een subsidiedossier kunnen raadplegen. 

 

12. De gevraagde mededeling van persoonsgegevens beantwoordt aldus aan een 

gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de controle (door de Europese Commissie) op de 

toekenning van financiële bijdragen (door het Europees Globalisatiefonds) aan personen 

die werkloos zijn geworden door een economische crisis of door een geglobaliseerde 

markt. 

 

13. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en 

niet overmatig. Zij blijven per betrokkene beperkt tot de aanduiding dat hij in de beoogde 

periode ontslagen werd als werknemer van General Motors of één van de hogervermelde 

toeleveranciers. 

 

14. Het sectoraal comité stelt vast dat het een eenmalige mededeling van persoonsgegevens 

betreft waarbij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geen toegevoegde waarde kan 

bieden. De persoonsgegevens zullen aan de Europese Commissie worden meegedeeld op 

papieren of elektronische drager. 

 

15. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient voor het overige rekening te 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, 

hun respectieve uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgevende bepaling tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

16. De Europese Commissie van haar kant dient de persoonsgegevens te verwerken 

overeenkomstig de bepalingen van de verordening nr. 45/2001 van het Europees 

Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de 

communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens. 
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Gelet op het voorgaande, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de hogervermelde persoonsgegevens met de 

tussenkomst van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding mee te delen 

aan de Europese Commissie, uitsluitend voor de controle op de toekenning van financiële 

bijdragen door het Europees Globalisatiefonds aan de ex-werknemers van General Motors en 

enkele toeleveranciers (Wisag Produktionsservice GMBH, Dussmann, SCA Service Center 

Antwerpen en Johnson Controls Automotive). 

 

 

 

 

 

 

 

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 volgend adres : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-

741 83 11). 

 


