
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/15/188 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/069 VAN 3 NOVEMBER 2015 OVER DE 

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR 

ARBEIDSVOORZIENING EN DE GEWESTELIJKE DIENSTEN VOOR 

ARBEIDSBEMIDDELING VOOR HET VERRICHTEN VAN HUN OPDRACHTEN 

INZAKE DE PLAATSELIJKE WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAPPEN (PWA) 
 

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 het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 14 oktober 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het stelsel van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) biedt de 

mogelijkheid om langdurig werklozen activiteiten te laten uitoefenen die door hun aard 

niet in het gewone arbeidscircuit uitgevoerd worden. Een PWA is een vereniging 

zonder winstoogmerk, opgericht door een gemeente of door een groep gemeenten, die 

met de betrokkenen een PWA-overeenkomst sluit en hen onder haar toezicht bepaalde 

activiteiten laat uitvoeren bij de gebruikers (huishoudelijke taken, tuinonderhoud, 

opvang van zieken of kinderen, administratieve taken,…). Om als PWA-arbeider te 

kunnen werken moet de betrokkene uitkeringsgerechtigde volledig werkloze zijn sinds 

twee jaar (voor de personen tot 45 jaar) of sinds zes maanden (voor de personen vanaf 

45 jaar) of als niet-werkende werkzoekende leefloon of bijstand van een openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn ontvangen. Door de PWA-arbeid verkrijgt de 

betrokkene een verhoging van zijn werkloosheidsuitkering of zijn leefloon of bijstand. 
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2. De bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming 

heeft de bevoegdheden met betrekking tot het PWA-stelsel overgeheveld van de 

(federale) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar de (gewestelijke) diensten voor 

arbeidsbemiddeling. De bestaande regelgeving blijft echter van kracht zolang er geen 

specifieke gewestelijke regelgeving wordt opgesteld. Aldus behoudt de Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening de taak om na te gaan of personen (blijven) voldoen aan de 

voorwaarden om als PWA-arbeider aan de slag te gaan en moet hij, in afwachting van 

het opstellen van nieuwe gewestelijke regelgeving, in staat worden gesteld om zijn 

bevindingen dienaangaande mee te delen aan de diensten voor arbeidsbemiddeling 

(VDAB, FOREM, ACTIRIS en ADG). 

 

3. In 2016 en 2017 zou de uitwisseling plaats vinden door middel van een tijdelijke 

specifieke persoonsgegevensstroom (“file transfert”) waarbij de rol van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beperkt zou blijven tot het vaststellen en 

loggen dat een elektronisch bericht werd verstuurd door de ene instantie aan de andere 

instantie, zonder een integratiecontrole te verrichten (dat wil zeggen zonder na te gaan 

of de betrokkene wel degelijk door de beide partijen werd geïntegreerd in het 

verwijzingsrepertorium). Indien de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ook na 2017 

nog PWA-persoonsgegevens ter beschikking moet stellen, zou een gestandaardiseerde 

elektronische persoonsgegevensstroom worden ontwikkeld, waarbij de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid haar eigenlijke opdrachten zou vervullen, met inbegrip van 

het verrichten van een integratiecontrole. 

 

4. De diensten voor arbeidsbemiddeling zouden per betrokkene de volgende 

persoonsgegevens ontvangen: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de 

naam, de voornaam, het adres van de werkloze, de taal, de baremacode, het 

vergoedbaarheidsartikel, het vrijstellingsartikel, het statuut, de code van het bevoegde 

werkloosheidsbureau, de PWA-code en de gemeente. Deze moeten de medewerkers de 

mogelijkheid geven om vast te stellen of een persoon die als PWA-arbeider wil werken 

wel degelijk aan de geldende voorwaarden voldoet en om een persoon die niet langer 

aan de voorwaarden voldoet het statuut van PWA-arbeider te ontnemen. De Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening zou minstens een lijst van de werkzoekenden/werklozen die 

aan de voorwaarden voldoen (“intreders”), een lijst van de werkzoekenden/werklozen 

die niet meer aan de voorwaarden voldoen (“uittreders”) en een driemaandelijkse 

résumé ter beschikking stellen. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor volgens 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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6. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, te weten het vervullen van de 

respectieve opdrachten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de gewestelijke 

diensten voor arbeidsbemiddeling aangaande het PWA-stelsel, sinds de 

bevoegdheidsoverheveling dienaangaande bij de zesde staatshervorming. De mee te 

delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. 

 

7. Volgens artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 gebeurt de mededeling van de 

persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

8. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet 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, hun 

uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

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

Commissie voor 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. 

 

10. In 2016 en 2017 mag de uitwisseling van persoonsgegevens plaats vinden door een 

specifieke persoonsgegevensstroom, met een beperkte rol voor de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid. In voorkomend geval moet vanaf 2018 gebruik worden gemaakt 

van een gestandaardiseerde elektronische persoonsgegevensstroom, waarbij de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid haar eigenlijke opdrachten ten volle vervult. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

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

de gezondheid 
 

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling 

om de hogervermelde persoonsgegevens onderling uit te wisselen, uitsluitend in het kader 

van hun respectieve opdrachten met betrekking tot het stelsel van de plaatselijke 

werkgelegenheidsagentschappen (PWA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


