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

 

 

 

SCSZG/18/017 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/007 VAN 9 JANUARI 2018 OVER DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VLAAMSE DIENST VOOR 

ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) AAN HET FONDS 

VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE BOUWSECTOR (CONSTRUCTIV) 

MET HET OOG OP HET BEVORDEREN VAN DE TEWERKSTELLING IN DE 

BOUWSECTOR EN HET BEGELEIDEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het fonds voor bestaanszekerheid CONSTRUCTIV; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. In toepassing van de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en in het 

bijzonder de regelingen met betrekking tot de opleiding en de tewerkstelling ziet het 

fonds voor bestaanszekerheid van de bouwsector CONSTRUCTIV erop toe dat 

gekwalificeerde bouwvakkers hun weg vinden naar de bouwsector. Het wil dat doel 

realiseren door sectorale opleiding en begeleiding van jongeren en werkzoekenden 

en heeft daartoe met diverse partijen, zoals de VDAB (de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), samenwerkingsverbanden gecreëerd om 

de instroom in de bouwsector te stimuleren. Aldus verbinden CONSTRUCTIV en de 

VDAB er zich bijvoorbeeld toe om onderlinge complementariteit na te streven op het 

vlak van innovatie en ontwikkeling van cursussen, didactisch materiaal en 

handboeken. 
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2. Om de toeleiding naar de bouwsector te kunnen organiseren, moet CONSTRUCTIV 

kunnen beschikken over door de VDAB bijgehouden persoonsgegevens van de 

werkzoekenden uit de bouwsector voor wie er gemeenschappelijke acties 

ondernomen worden, de cursisten die zijn ingeschreven voor werknemersopleidingen 

waarvoor de bouwsector een sectorale tussenkomst voorziet, de werkzoekenden die 

met vrucht een basisopleiding bouw gevolgd hebben en een tewerkstellingspremie 

kunnen krijgen en de cursisten van een individuele beroepsopleiding die in de 

bouwsector tewerkgesteld zijn. Die verwerking van persoonsgegevens staat vermeld 

in de algemene kaderovereenkomst van de vermelde instanties, die complementair is 

aan het sectorconvenant dat werd gesloten tussen de sociale partners van de 

bouwsector en de Vlaamse regering. 

 

3. Zouden aldus worden meegedeeld: het identificatienummer van de sociale zekerheid, 

de naam, de voornaam, het adres, het VDAB-klantnummer, het type opleiding, het 

resultaat, de sectieomschrijving, de opleidingstoestand, het aantal opleidingen, het 

aantal uren opleiding, het aantal uren stage, het totale aantal uren, de begindatum van 

de opleiding, de einddatum van de opleiding, het lokaal VDAB-klantencentrum en 

de code van het lokaal VDAB-klantencentrum. In functie van de opvolging van de 

personen die een opleiding hebben gevolgd in de bouwsector zouden de 

persoonsgegevens maximaal vijf jaar worden bijgehouden. 

 

4. Volgens de aanvrager zou de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de VDAB en 

CONSTRUCTIV een administratieve vereenvoudiging meebrengen bij het realiseren 

van de gemeenschappelijke doelstellingen en het verkennen van de potentiële 

werkingsgebieden. Die uitwisseling tussen de twee partijen zou gebeuren via SFTP 

(secure file transfer protocol). De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou 

daarbij geen blokkerende integratiecontroles uitvoeren. De betrokkenen zijn immers 

(nog) niet noodzakelijk aan de bouwsector gelinkt en als dusdanig opgenomen in het 

verwijzingsrepertorium. Een blokkerende integratiecontrole door de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid (dat is het nagaan of de betrokkene wel degelijk in een 

bepaalde sector van de sociale zekerheid gekend is) zou derhalve kunnen leiden tot 

het onterecht weigeren van elektronische berichten. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

5. De VDAB werd bij beslissing van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, na gunstig advies van het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid, opgenomen in het netwerk van de sociale zekerheid, 

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 

 

6. Aldus werd onder meer artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 

toepassing verklaard op de VDAB en moet de afdeling sociale zekerheid van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid voor elke mededeling 

van persoonsgegevens door de VDAB vooraf een machtiging verlenen. 

 

7. De mededeling van persoonsgegevens beoogt gerechtvaardigde doeleinden, namelijk 

het bevorderen van de tewerkstelling binnen de bouwsector en het begeleiden van de 

personen die op één of andere wijze bij de bouwsector betrokken zijn, meer bepaald 

werkzoekenden uit de bouwsector voor wie er gemeenschappelijke acties 

ondernomen worden, cursisten die zijn ingeschreven voor werknemersopleidingen 

waarvoor de bouwsector een sectorale tussenkomst voorziet, werkzoekenden die met 

vrucht een basisopleiding bouw gevolgd hebben en een tewerkstellingspremie 

kunnen krijgen en cursisten van een individuele beroepsopleiding die in de 

bouwsector tewerkgesteld zijn. 

 

8. De te verwerken persoonsgegevens zijn, uitgaande van die doeleinden, relevant en 

niet overmatig. Ze blijven beperkt tot de identiteit van de betrokkenen – uitsluitend 

personen die in de bouwsector werken, werk zoeken of een opleiding volgen en als 

dusdanig bij de VDAB gekend zijn – en inlichtingen over de opleidingen die zij 

gevolgd hebben (type, periode, duur, resultaat). In de mate van het mogelijke moeten 

de partijen wel maatregelen treffen om te garanderen dat enkel persoonsgegevens 

worden meegedeeld van personen van wie redelijkerwijze kan worden aangenomen 

dat ze voor de bouwsector hebben gekozen (cursisten kunnen immers ook uit loutere 

interesse een opleiding volgen, zonder verdere beroepsverwachtingen). 

 

9. De uitwisseling van persoonsgegevens tussen CONSTRUCTIV en de VDAB zou 

gebeuren door middel van een beveiligde server van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. De file transfer zou geschieden conform het SFTP-protocol en de 

geëigende procedures en veiligheidsmaatregelen van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid voor de uitwisseling van elektronische berichten. Het sectoraal 

comité stemt ermee in dat er geen blokkerende integratiecontrole zou worden 

uitgevoerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid daar die onterechte 

weigeringen van elektronische berichten tot gevolg zou kunnen hebben (de 

betrokkenen zijn nog niet noodzakelijk als gekend door de bouwsector opgenomen 

in het verwijzingsrepertorium, bedoeld in artikel 6 van de hogervermelde wet van 15 

januari 1990). 

 

10. De partijen moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens 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 wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij moeten 

eveneens de minimale veiligheidsnormen, opgesteld door het Algemeen 

Coördinatiecomité en goedgekeurd door het sectoraal comité, naleven. 
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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 VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) om de 

hogervermelde persoonsgegevens op de hogervermelde wijze over te maken aan het fonds 

voor bestaanszekerheid van de bouwsector CONSTRUCTIV, uitsluitend voor het 

bevorderen van de tewerkstelling binnen de bouwsector en het begeleiden van de personen 

die bij de bouwsector betrokken zijn. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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). 


