
 

 

 

 

  

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/16/018 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/039 VAN 7 JULI 2015, GEWIJZIGD OP 2 

FEBRUARI 2016, BETREFFENDE DE UITWISSELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR 

ARBEIDSVOORZIENING EN DE OPENBARE 

ARBEIDSBEMIDDELINGSDIENSTEN IN HET KADER VAN DE 

BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT INZAKE CONTROLE VAN DE 

BESCHIKBAARHEID VAN JONGE WERKZOEKENDEN 

 

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 22 mei 2015; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 26 mei 2015 

en 14 januari 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Tot dusver beheerde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening alle bevoegdheden 

inzake controle van de beschikbaarheid van jonge werkzoekenden. De Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening was belast met de evaluatie van de jonge werkzoekenden 

in beroepsinschakelingstijd, die twee positieve evaluaties moeten krijgen om in 

aanmerking te komen voor het recht op uitkeringen. De Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening betaalt hen inschakelingsuitkeringen indien alle 

toelaatbaarheidsvoorwaarden en uitkeringsvoorwaarden voldaan zijn. Met 

toepassing van artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking 

tot de Zesde Staatshervorming, werden deze bevoegdheden inzake controle van de 

beschikbaarheid echter grotendeels overgedragen aan de gewesten, meer bepaald de 
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openbare arbeidsbemiddelingsdiensten. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

behoudt enkel de bevoegdheden inzake uitbetaling van de inschakelingsuitkeringen.  

 

2. Voortaan dient de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dus kennis te kunnen 

nemen van de beslissingen die genomen werden door de 

arbeidsbemiddelingsdiensten naar aanleiding van de evaluaties van de jonge 

werkzoekenden (met inbegrip van de wijzigingen en annulaties van deze 

beslissingen). In het kader hiervan dient er een nieuwe gegevensstroom te worden 

ontwikkeld tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de 

arbeidsbemiddelingsdiensten via de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid. 

Bovendien moeten de bestaande dossiers bij de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening worden overgedragen aan de bevoegde 

arbeidsbemiddelingsdiensten. 

 

3. Wanneer een jonge werkzoekende van gewest verandert is het ook noodzakelijk dat 

de arbeidsbemiddelingsdiensten kennis kunnen nemen van de historiek van het 

dossier. Aangezien de beslissingen systematisch worden doorgestuurd naar de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zou deze laatste worden beschouwd als de 

authentieke bron inzake beschikbaarheid van de jonge werkzoekenden en aldus 

worden belast met het beheer van de databank "resultaten van de evaluaties in het 

kader van de procedure inzake beschikbaarheid van de jonge werkzoekenden".  

 

4. Echter, indien de arbeidsbemiddelingsdienst van een gewest de omstandigheden 

wenst te kennen die tot een bepaalde beslissing hebben geleid bij de 

arbeidsbemiddelingsdienst van een ander gewest, dan zal die contact moeten 

opnemen met deze laatste aangezien deze informatie moeilijk via een stroom kan 

worden meegedeeld.  

 

5. De volgende persoonsgegevens zouden worden uitgewisseld: het 

rijksregisternummer, de naam en voornaam, het identificatienummer van de 

arbeidsbemiddelingsdienst die de beslissing genomen heeft, de datum van de 

beslissing, het type beslissing en de code met betrekking tot de reden van de 

beslissing.  

 

6. Deze geregionaliseerde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door de VDAB 

voor het Vlaamse Gewest, door Actiris voor het Brusselse Gewest, door de Forem 

via de Banque Carrefour d'échange de données (BCED) voor het Waalse Gewest en 

door het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) voor de 

Duitstalige Gemeenschap.  

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens 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 
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Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid vereist is. 

 

8. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de realisatie van de nieuwe 

opdrachten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de openbare 

arbeidsbemiddelingsdiensten met betrekking tot de hierboven vermelde 

bevoegdheden. De mee te delen persoonsgegevens lijken, uitgaande van die 

doeleinden, relevant en niet overmatig.  

 

9. 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.  

 

10. 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. 

 

11. Deze machtiging wordt verleend met inachtneming van de aanbeveling van de 

Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer nr. 03/2015 van 

25 februari 2015 betreffende de te volgen werkwijze inzake machtigingen door de 

sectorale comités in het kader van de bevoegdheidsoverdrachten naar aanleiding 

van de Zesde Staatshervorming. 
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Om deze redenen, verleent 

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

van de Gezondheid 
 

een machtiging aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de 

arbeidsbemiddelingsdiensten voor de onderlinge uitwisseling van de voormelde 

persoonsgegevens voor de realisatie van hun opdrachten inzake controle van de 

beschikbaarheid van de jonge werkzoekenden. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


