
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/15/065 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/027 VAN 5 MEI 2015 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 VLAAMS AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, 

VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN (AHOVOS) 

 

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 20 april 2015; 

 

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

van de Sociale Zekerheid van 21 april 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het 

Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen 

(AHOVOS) onderzoeken momenteel de mogelijkheid om onderling persoonsgegevens 

uit te wisselen voor het vervullen van hun respectieve opdrachten. Het gaat in het 

bijzonder om de uitwisseling van persoonsgegevens over de inschrijving en de 

deelname van niet-werkende werkzoekenden op het vlak van opleidingen in het 

volwassenenonderwijs, in een centrum voor volwassenenonderwijs of in een centrum 

voor basiseducatie. 

 

2. Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de 

organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding staat de VDAB in voor 

het organiseren van opleidingen, eventueel in samenwerking met andere instanties. Hij 
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kan echter ook toestaan dat een niet-werkende werkzoekende een opleiding volgt in een 

door de overheid opgerichte, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling. Aldus 

volgen jaarlijks een zevenduizendtal personen een erkende opleiding in een centrum 

voor volwassenenonderwijs of in een centrum voor basiseducatie, gesubsidieerd en 

administratief opgevolgd door het AHOVOS. 

 

3. Voortaan zou de VDAB de inschrijvingen van de nieuwe cursisten met de tussenkomst 

van het AHOVOS meedelen aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra 

voor basiseducatie. Deze laatsten zouden vervolgens, opnieuw met de tussenkomst van 

het AHOVOS, de inschrijving bevestigen en tijdens de opleiding de aanwezigheden en 

de afwezigheden van de betrokkenen melden aan de VDAB. Aan de hand van deze 

persoonsgegevens met betrekking tot de inschrijving en de deelname kan de VDAB aan 

de betrokkene de voorziene opleidingspremies en onkostenvergoedingen betalen en 

opvolgen of hij het overeengekomen opleidingsengagement nakomt. 

 

4. De VDAB maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid, ingevolge 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), 

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. 

 

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

gehouden om, overeenkomstig 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. Artikel 14, vierde 

lid, van de vermelde wet van 15 januari 1990 bepaalt evenwel 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. 

 

6. Vermits 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. 
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B. BEHANDELING 
 

7. 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. 

 

8. Het sectoraal comité is van oordeel dat de mededeling van persoonsgegevens door de 

VDAB aan het AHOVOS een gerechtvaardigd doeleinde beoogt – het opvolgen van 

personen die een opleiding volgen en het uitbetalen van opleidingspremies en 

onkostenvergoedingen – en dat de persoonsgegevens, uitgaande van dat doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig zijn. 

 

9. 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 AHOVOS, overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de hogervermelde wet van 15 

januari 1990. Het sectoraal comité stemt daarmee in. 
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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 Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs en Studietoelagen. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


