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

 

 

 

SCSZG/16/002 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/001 VAN 12 JANUARI 2016 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE GEWESTELIJKE 

DIENSTEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING (ELEKTRONISCH BERICHT 

L035) 
 

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 10 december 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Aan de hand van het elektronisch bericht L035 stelt de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening (RVA) persoonsgegevens over het vervangingsinkomen uit 

werkloosheid ter beschikking. Verschillende raadplegingen zijn mogelijk, waarbij 

respectievelijk de volgende persoonsgegevens worden aangeboden. 

 

 Opvraging van de uitbetaalde sommen tijdens een bepaalde periode: de maand 

waarop de betaling betrekking heeft, het bedrag dat de uitbetalingsinstelling heeft 

betaald, het aantal betaalde uitkeringen, het bedrag dat de RVA heeft goedgekeurd 

en de indicator die de stand van het dossier bij de RVA aangeeft. 

 

 Opvraging van de laatst gekende situatie of de situatie op een bepaalde datum – bij 

betaling: de laatst betaalde maand, het theoretisch dagbedrag voor die maand, het 
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aantal uitkeringen, de aard van de werkloosheid en het uitkeringsregime bij 

vrijwillig deeltijdse arbeid. 

 

 Opvraging van de laatst gekende situatie of de situatie op een bepaalde datum – bij 

theoretisch recht en indien er een recht bestaat: het theoretische dagbedrag voor 

die maand, de begindatum van het recht, de aard van de werkloosheid, de 

gezinssituatie, het uitkeringsregime bij vrijwillig deeltijdse arbeid, het 

uitkeringstype, de theoretische einddatum van de inschakelingsuitkering en de 

indicator van de activiteit als zelfstandige in bijberoep. 

 

 Opvraging van de laatst gekende situatie of de situatie op een bepaalde datum – bij 

theoretisch recht en indien er geen recht bestaat: de begindatum van de sanctie, de 

einddatum van de sanctie, het aantal weken van de sanctie, de begindatum van de 

uitsluiting, de datum van het einde van het recht op inschakelingsuitkeringen, een 

verwijzing naar de toegepaste regelgeving (waarop de sanctie, de uitsluiting of de 

niet-vergoedbaarheid is gebaseerd) en de datum van de bepalende gebeurtenis. 

 

 Opvraging van de dagen waarop er een uitbetaling van werkloosheidsuitkering 

heeft plaatsgevonden: de maand en de dag waarop de betaling betrekking heeft, de 

aard van de werkloosheid, de baremale code (bepaald in functie van de aard van de 

werkloosheid, de gezinstoestand en de vergoedingsperiode) en de geldigheidsdatum 

van de baremale code. 

 

 Opvraging van de uitbetaalde sommen in het kader van de activeringsuitkeringen: 

de maand waarop de betaling betrekking heeft, het bedrag van de 

activeringsuitkering, het type activeringsuitkering en de identiteit van de 

werkgever(s) waarbij de betrokkene is tewerkgesteld. 

 

2. De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling – de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Waalse Service Public de 

l'Emploi et de la Formation (FOREM), het Brusselse ACTIRIS en het Arbeitsamt 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) – willen het elektronisch bericht L035 

gebruiken voor het vervullen van hun opdrachten, in het bijzonder het opvolgen en 

het controleren van werkzoekenden en het beslissen over vrijstellingen. Zij moeten 

de situatie van werkzoekenden kennen om gegronde beslissingen te kunnen nemen 

(zoals vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, sanctionering of 

uitsluiting). Sinds de zesde staatshervorming zijn hun bevoegdheden dienaangaande 

immers gevoelig uitgebreid. 

 

3. Bij wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar de bevoegdheidsoverdracht op 

het vlak van de controle op de actieve en passieve beschikbaarheid van de 

werkzoekenden. Tot dusver beheerde de RVA alle bevoegdheden daarover maar 

met toepassing van artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met 

betrekking tot de zesde staatshervorming werden die bevoegdheden grotendeels 

overgedragen aan de gewesten, meer bepaald aan de gewestelijke diensten voor 

arbeidsbemiddeling. De RVA behoudt enkel de bevoegdheden over de toepassing 
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van de sancties die door de gewesten worden opgelegd en de controle op de 

naleving van de federale regelgeving. 

 

4. Het sectoraal comité heeft ondertussen al meerdere beraadslagingen verleend 

inzake de mededeling van persoonsgegevens aan de gewestelijke diensten voor 

arbeidsbemiddeling in het kader van hun nieuwe opdrachten naar aanleiding van de 

zesde staathervorming, zoals beraadslaging nr. 15/26 van 5 mei 2015 (gewijzigd op 

3 november 2015), beraadslaging nr. 15/39 van 7 juli 2015 en beraadslaging nr. 

15/40 van 7 juli 2015 (gewijzigd op 6 oktober 2015). 

 

 

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. 

 

6. Naar aanleiding van de hogervermelde bevoegdheidsoverdrachten moet worden 

nagegaan hoe de gewestelijke instanties hun nieuwe opdrachten, die voorheen 

federaal waren, optimaal kunnen uitvoeren. Het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid is van oordeel dat deze gewestelijke instanties, net 

als hun federale voorganger, de mogelijkheid moeten hebben om gebruik te maken 

van de persoonsgegevens die al bij de federale overheid beschikbaar zijn. Het 

sectoraal comité vindt echter dat het niet wenselijk is dat persoonsgegevens die nu 

beschikbaar zijn bij de federale overheid en ook nodig zijn voor de behandeling van 

dossiers door de deelstaten door deze laatste structureel en bijkomend geregistreerd 

zouden worden, voor zover de federale overheid die persoonsgegevens ook nodig 

heeft voor het verwezenlijken van zijn eigen opdrachten. 

 

7. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het uitvoeren van 

de nieuwe opdrachten van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling met 

betrekking tot het beheer van de dossiers van de werkzoekenden en in het bijzonder 

het opvolgen en controleren van hun situatie en het beslissen over vrijstellingen. De 

mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van die doeleinden, relevant en niet 

overmatig. 

 

8. 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. De bestemmelingen zullen hun dossiers op voorhand 

opnemen in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, bedoeld in artikel 6 van dezelfde wet van 15 januari 1990. Zij zullen dus 

uitdrukkelijk aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid laten weten over 
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welke personen (werkzoekenden) zij een dossier bijhouden en eventueel 

persoonsgegevens moeten kunnen raadplegen. 

 

9. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de VDAB, de FOREM, 

ACTIRIS en het ADG 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. 

 

10. 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. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

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

van de gezondheid 
 

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de hogervermelde persoonsgegevens mee te 

delen aan de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling – de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Waalse Service Public de l'Emploi 

et de la Formation (FOREM), het Brusselse ACTIRIS en het Arbeitsamt der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) – voor het uitvoeren van hun opdrachten inzake 

het beheer van de dossiers van de werkzoekenden, sinds de zesde staatshervorming, en in 

het bijzonder het opvolgen en controleren van de werkzoekenden en het beslissen over 

vrijstellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


