
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/115 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/054 VAN 7 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 

NIET-TUSSENKOMST VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID BIJ DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE 

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 

(VDAB) EN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE (DWSE) 

VOOR DE TOEKENNING VAN DE VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 14, vierde lid; 

 

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

van 12 mei 2016; 

 

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

van de Sociale Zekerheid van 18 mei 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het ontwerp van Vlaams decreet betreffende het Vlaamse doelgroepenbeleid, 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering, ingediend bij het Vlaams Parlement en in 

beginsel in werking te treden op 1 juli 2016, voorziet enkele maatregelen ten behoeve 

van de personen met een arbeidshandicap en behelst een wijziging van het systeem van 

de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Deze premie wordt momenteel nog volledig 

beheerd door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB) maar dat beheer zal in de toekomst worden toevertrouwd aan het Departement 

Werk en Sociale Economie (DWSE). De rol van de VDAB zal daarbij worden beperkt 

tot het louter attesteren ten opzichte van het DWSE dat de personen voor wie een VOP 

wordt aangevraagd er ook daadwerkelijk voor in aanmerking komen. 
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2. De VDAB maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid, volgens een 

beslissing van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, na 

een gunstig advies van het sectoraal comité (advies nr. 02/18 van 3 december 2002), 

met toepassing van 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. 

 

3. Door zijn toetreding tot het netwerk van de sociale zekerheid is de VDAB ertoe 

gehouden om, volgens artikel 14, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de 

mededelingen van persoonsgegevens waarbij hij betrokken is met de tussenkomst van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te laten geschieden, dus ook de mededeling 

van persoonsgegevens aan het DWSE in het kader van de VOP. Artikel 14, vierde lid, 

van de vermelde wet van 15 januari 1990 bepaalt echter dat de afdeling sociale 

zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid op 

voorstel van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan voorzien in een 

vrijstelling van haar tussenkomst voor zover deze tussenkomst geen toegevoegde 

waarde kan bieden. 

 

4. Omdat de hogervermelde persoonsgegevens niet afkomstig zijn uit het netwerk van de 

sociale zekerheid en de uitwisseling zich louter op het Vlaams niveau situeert, stelt de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor om ze zonder haar tussenkomst te laten 

verlopen. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. De afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van 

de gezondheid stelt vast dat door de toetreding tot het netwerk van de sociale zekerheid 

ook het artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op de VDAB van toepassing is 

geworden en dat bijgevolg elke mededeling van persoonsgegevens die hij verricht 

ongeacht de bestemmeling ervan het voorwerp van een machtiging van het sectoraal 

comité moet uitmaken. 

 

6. Volgens de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid 

en van de gezondheid beoogt de mededeling van persoonsgegevens door de VDAB aan 

het DWSE een gerechtvaardigd doeleinde (de toekenning van de VOP) en zijn de 

persoonsgegevens, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig (de loutere 

bevestiging dat de persoon voor wie een VOP wordt aangevraagd er ook daadwerkelijk 

voor in aanmerking komt). Zij heeft zich overigens al in gunstige zin uitgesproken over 

de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de toekenning van de VOP, bij 

beraadslaging nr. 16/14 van 1 maart 2016. 
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7. De beschreven mededeling van persoonsgegevens vindt op louter Vlaams niveau plaats. 

Er is geen sprake van een verband met de instellingen van sociale zekerheid of de 

andere actoren van het netwerk van de sociale zekerheid. De VDAB is, samen met de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, van oordeel dat deze laatste dienaangaande 

bijgevolg geen toegevoegde waarde kan leveren en vraagt daarom aan het sectoraal 

comité de machtiging om de persoonsgegevens rechtstreeks te mogen uitwisselen met 

het DWSE, overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de hogervermelde wet van 15 

januari 1990. Het sectoraal comité stemt daarmee in. 

 

 

Om deze redenen, beslist 

 

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

gezondheid 

 

dat de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding de hogervermelde 

persoonsgegevens rechtstreeks – zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid – mag uitwisselen met het Departement Werk en Sociale Economie voor de 

toekenning van de Vlaamse Ondersteuningspremie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


