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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling «Sociale Zekerheid» 

 

 

 

SCSZG/16/093 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/043 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN 

HET LIDMAATSCHAP VAN WERKZOEKENDEN DOOR DE 

UITBETALINGSINSTELLINGEN VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 

AAN DE GEWESTELIJKE DIENSTEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING VOOR 

DE ORGANISATIE VAN GESPREKKEN EN HOORZITTINGEN 
 

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 20 april 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewestelijke diensten voor 

arbeidsbemiddeling bevoegd voor de controle van de werkzoekenden. Bij 

beraadslaging nr. 16/03 van 12 januari 2016 werden zij door het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om persoonsgegevens 

mee te delen aan de uitbetalingsinstellingen (met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de INTER-UI), meer bepaald over de 

uitnodigingen die zij aan werkzoekenden hebben verstuurd voor een gesprek of een 

hoorzitting. Aldus kunnen de uitbetalingsinstellingen contact opnemen met de 

betrokkenen om te vragen of zij bijstand willen bij de controle zelf of bij de 

voorbereiding ervan. 

 

2. Voorheen, toen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening nog bevoegd was voor de 

controle van de werkzoekenden, hield hij bij de organisatie van gesprekken en 
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hoorzittingen met werkzoekenden rekening met het lidmaatschap van de 

uitbetalingsinstelling, beschikbaar in het eigen secundair verwijzingsrepertorium. 

Hij kon bijvoorbeeld om praktische redenen per uitbetalingsinstelling vaste dagen 

voor gesprekken of hoorzittingen van haar leden vastleggen en zo de planning van 

die uitbetalingsinstelling en haar medewerkers enigszins vereenvoudigen. De 

gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling willen nu ook over het lidmaatschap 

van de uitbetalingsinstelling van de werkzoekenden kunnen beschikken, om 

gelijkaardige procedures in te richten. 

 

3. Indien een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling wil weten bij welke 

uitbetalingsinstelling – het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), het 

Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), de Algemene Centrale der Liberale 

Vakbonden van België (ACLVB) of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 

(HVW) – een werkzoekende is aangesloten, zou hij daartoe een raadpleging 

verrichten bij de INTER-UI, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid. 

 

4. De identiteit van de uitbetalingsinstelling zou niet structureel worden opgeslagen 

maar enkel worden verwerkt zolang dat noodzakelijk is voor de organisatie van de 

gesprekken en de hoorzittingen met werkzoekenden. Elke gewestelijke dienst voor 

arbeidsbemiddeling zou aldus in staat zijn om de gesprekken en de hoorzittingen te 

bundelen per uitbetalingsinstelling. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling van Vlaanderen (VDAB), 

Wallonië (FOREM) en Brussel (ACTIRIS) maken allen deel uit van het netwerk 

van de sociale zekerheid, ingevolge beslissingen van het Beheerscomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, na gunstige adviezen van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 

6. Het betreft dus een uitwisseling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de 

sociale zekerheid die 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 vergt. 

 

7. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de efficiënte 

organisatie en planning van gesprekken en hoorzittingen tussen de betrokken 

gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en de betrokken werkzoekende, met 

de ondersteuning van diens uitbetalingsinstelling. 

 

8. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en 

niet overmatig. De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en de INTER-UI 

moeten onderling overleggen over de verdere maatregelen die kunnen worden 
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toegepast om ervoor te zorgen dat het evenredigheidsbeginsel ten volle wordt 

gerespecteerd en dat persoonsgegevens dus enkel worden verwerkt voor zover dat 

strikt noodzakelijk is om het beoogde doeleinde te verwezenlijken. De gewestelijke 

diensten voor arbeidsbemiddeling mogen in geen geval het lidmaatschap van een 

uitbetalingsinstelling van werkzoekenden structureel opslaan maar moeten het 

daarentegen onmiddellijk vernietigen zodra het beoogde doeleinde – de organisatie 

van het gesprek of de hoorzitting – is bereikt. 

 

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

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gebeurt de 

mededeling van persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid, die de nodige controles uitvoert. 

 

10. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de betrokken partijen rekening 

houden 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. Zij moeten tevens de minimale 

veiligheidsmaatregelen, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité, 

respecteren. 
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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 gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en de uitbetalingsinstellingen om 

onderling de hogervermelde persoonsgegevens uit te wisselen, uitsluitend voor de 

efficiënte organisatie en planning van gesprekken en hoorzittingen van werkzoekenden. 

 

De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling mogen in geen geval het lidmaatschap 

van een uitbetalingsinstelling van werkzoekenden structureel opslaan. Zij moeten dat 

persoonsgegeven onmiddellijk vernietigen zodra het beoogde doeleinde is bereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


