
1 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

 

 

SCSZG/18/131 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/072 VAN 5 JUNI 2018 INZAKE DE MEDEDELING VAN DE 

MULTIFUNCTIONELE ATTESTEN VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DOOR DE PROGRAMMATORISCHE 

OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE AAN DE VLAAMSE 

DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 

 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114, gewijzigd bij de wet van 25 mei 2018; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wil, net als zijn 

Waalse en Brusselse evenknieën (zie beraadslaging nr. 13/112 van 5 november 2013 voor 

FOREM en beraadslaging nr. 16/057 van 7 juni 2016 voor ACTIRIS), gebruik maken van de 

multifunctionele attesten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW). 

 

2. Een OCMW verstuurt een dergelijk multifunctioneel attest bij de opening, de wijziging of de 

annulering van een dossier. Het bevat, naast enkele louter administratieve gegevens (zoals 

de datum, het nummer en de aard van het elektronisch bericht), de volgende 

persoonsgegevens: het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene, het 

type financiële hulp, de begindatum van de geldigheid, de einddatum van de geldigheid en 

het ondernemingsnummer van het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn. 

 

3. Momenteel vraagt de VDAB nog papieren getuigschriften op, met de tussenkomst van de 

betrokkene of rechtsreeks bij het bevoegde OCMW. Voortaan zou hij echter het elektronisch 

bericht A036 gebruiken, voor raadplegingen en mutaties van de gegevensbank van de 

multifunctionele attesten, die wordt beheerd door de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie. 

 

4. De opdrachten van de VDAB op het vlak van arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding zijn 

beschreven in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk 
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vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

en Beroepsopleiding” en in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende 

de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. De OCMW-klanten 

(leefloongerechtigden zoals bedoeld in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en behoeftigen zoals bedoeld in de wet van 2 april 1965 

betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn) vormen een specifieke doelgroep vermits zij in bepaalde gevallen 

recht hebben op specifieke ondersteuning en bijkomende premies.  

 

5. Door de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake de tewerkstelling van personen 

door een OCMW, met toepassing van artikel 60, § 7, of artikel 61 van de organieke wet van 

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn overgeheveld van 

het federale niveau naar het Vlaams niveau. Het decreet van 9 december 2016 betreffende de 

tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de 

zesde staatshervorming en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 

betreffende de tijdelijke werkervaring voeren het systeem van “tijdelijke werkervaring” in en 

stellen dat de tewerkstelling van leefloongerechtigden door een Vlaams OCMW met 

toepassing van artikel 60, § 7, of artikel 61 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn een vorm van “tijdelijke werkervaring” is, waarvoor de 

VDAB verantwoordelijk is en het OCMW de procedures moet volgen. De regelgeving 

bepaalt ook de voorwaarden waaronder de VDAB instaat voor de subsidiëring van het 

OCMW voor de begeleiding van de leefloongerechtigden die in een traject van “tijdelijke 

werkervaring” stappen. Alle personen die via een OCMW een tewerkstelling in het kader 

van een “tijdelijke werkervaring” starten, moeten leefloongerechtigd zijn en vooraf een 

werkervaringsovereenkomst ondertekend hebben en ingeschreven zijn als werkzoekende bij 

de VDAB. De VDAB dient de naleving van deze voorwaarden te controleren. 

 

6. De uitwisseling van de persoonsgegevens beoogt het identificeren van de personen die als 

werkzoekende of cursist een beroep doen op de VDAB-dienstverlening en vooraf of tijdens 

de VDAB-dienstverlening leefloongerechtigd zijn/worden. De VDAB kan dan de specifieke 

voordelen en maatregelen voor leefloongerechtigden toekennen aan de betrokken 

werkzoekenden en cursisten. De persoonsgegevens zouden voorts worden aangewend voor 

de opvolging van de tewerkstellingsresultaten van de begeleidingsacties, de opleidingen en 

de tewerkstellingsmaatregelen, voor wat betreft de specifieke doelgroep van 

leefloongerechtigden. De bevoegdheden van VDAB hebben steeds als doelstelling het 

bevorderen en bereiken van een stabiele tewerkstelling voor de VDAB-klant, ook als die een 

leefloongerechtigde is. De multifunctionele attesten zullen ten slotte ook worden aangewend 

door de VDAB-studiedienst bij het in kaart brengen van de arbeidsmarkt en in de statistische 

informatie over werkzoekenden en cursisten. 

 

7. De verwerking van de persoonsgegevens zou geschieden met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De VDAB zou de betrokkenen (werkzoekenden en 

cursisten) met een specifieke hoedanigheidscode opnemen in het verwijzingsrepertorium. 

Van elke betrokkene zou de VDAB de leefloongegevens vanaf één jaar voor de start van de 

VDAB-dienstverlening verwerken (van alle Belgische OCMW’s). 
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8. Voor een raadpleging zou de VDAB als selectiecriteria het identificatienummer van de 

sociale zekerheid van de betrokkene en een periode invullen. De Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid zou een blokkerende integratiecontrole uitvoeren, zowel ten aanzien van 

de gegevensaanvrager (de VDAB) als ten aanzien van de gegevensleverancier (de 

programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie), hetgeen betekent dat het 

identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene voor beide partners in het 

verwijzingsrepertorium geïntegreerd moet zijn met een bepaalde hoedanigheid. De VDAB 

zou toegang krijgen tot de multifunctionele attesten van de betrokken werkzoekenden en 

cursisten (raadplegingen) en automatisch de wijzigingen ervan ontvangen (mutaties). 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

9. Na advies van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid werd de 

VDAB door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid opgenomen 

in het netwerk van de sociale zekerheid, overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 januari 

2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten 

en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 

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

Kruispuntbank van de sociale zekerheid. 

 

10. Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale 

zekerheid 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 het sectoraal comité vereist is. 

 

11. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het verschaffen van de 

VDAB-dienstverlening ten gunste van de leefloongerechtigden en in het bijzonder het 

identificeren van de personen die als werkzoekende of cursist een beroep doen op de VDAB 

en vooraf of tijdens de dienstverlening leefloongerechtigd zijn/worden om hun specifieke 

voordelen en maatregelen toe te kennen, het opvolgen van de tewerkstellingsresultaten van 

begeleidingsacties, opleidingen en tewerkstellingsmaatregelen, het analyseren van de 

arbeidsmarkt en het creëren van statistische informatie over werkzoekenden en cursisten. 

 

12. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, relevant 

en niet overmatig. Ze hebben uitsluitend betrekking op personen die zowel door de VDAB 

als door een OCMW gekend zijn. Bovendien gaat het enkel om persoonsgegevens die de 

VDAB nodig heeft voor het uitvoeren van de hiervoor vermelde opdrachten. 

 

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

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de mededeling van 

persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De betrokkenen worden 

daartoe ingeschreven in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, bedoeld in artikel 6 van de voormelde wet van 15 januari 1990, als werkzoekende 

of cursist gekend door de VDAB en als cliënt van een OCMW. 
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14. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de partijen rekening houden met de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid en elke andere bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Zij moeten tevens rekening houden met de minimale 

veiligheidsnormen van het netwerk van de sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen 

Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie om de voormelde 

persoonsgegevens mee te delen aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB), voor het verschaffen van dienstverlening ten gunste van de 

leefloongerechtigden en in het bijzonder het toekennen van specifieke voordelen en maatregelen, 

het opvolgen van de tewerkstellingsresultaten van begeleidingsacties, opleidingen en 

tewerkstellingsmaatregelen, het analyseren van de arbeidsmarkt en het creëren van statistische 

informatie over werkzoekenden en cursisten. 

 

 

 

 

 

 

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. 


