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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/19/286 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/007 VAN 9 JANUARI 2018, GEWIJZIGD OP 1 

OKTOBER 2019, OVER DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS 

TUSSEN DE VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN 

BEROEPSOPLEIDING (VDAB) EN 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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité 

en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 

2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de aanvragen van het fonds voor bestaanszekerheid CONSTRUCTIV; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

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 
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vlak van innovatie en ontwikkeling van cursussen, didactisch materiaal en 

handboeken. 

 

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. 

 

Voor de persoonlijke opvolging en begeleiding van de betrokkenen zouden ook deze 

persoonsgegevens worden verwerkt: het geslacht, de leeftijd, de periode van de 

CONSTRUCTIV-dienstverlening (begindatum en einddatum), de initiële vorming 

(scholingsgraad, studieniveau, studiegebied, talenkennis en bezit van een rijbewijs), 

de door ervaring opgebouwde vakkennis, de arbeidshandicap, de werkloosheidsduur, 

het type werkzoekende, de bemiddelingsstatus, de stand van het dossier, de identiteit 

van de begeleider van CONSTRUCTIV, de organisatorische eenheid van de VDAB, 

de door de VDAB geactiveerde diensten en de uitstroom naar werk. 

 

Op geregelde tijdstippen bezorgt CONSTRUCTIV aan de VDAB een lijst van de 

arbeiders die niet langer in de bouwsector actief zijn. Vervolgens verschaft de VDAB 

als antwoord per werkwinkelgebied een aanduiding van de inschrijving van die 

personen als werkzoekende in een beroep van de bouwsector. Deze informatie, 

aangevuld met de informatie over de gerealiseerde trajecten en de identiteit van de 

begeleiders die ze beheren, stellen de VDAB en CONSTRUCTIV in staat om voor 

elke doelgroep gemeenschappelijke inlichtingen te verschaffen en gepaste 

vacatureaanbiedingen te organiseren. Daarenboven ontvangt CONSTRUCTIV op 

geregelde tijdstippen van de VDAB een lijst van de personen die mogelijk in de 

bouwsector aan de slag zullen gaan. 

 

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

CONSTRUCTIV een administratieve vereenvoudiging meebrengen bij het realiseren 
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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. 

 

 De te verwerken persoonsgegevens zouden nodig zijn voor de efficiënte uitvoering 

van de opdrachten van de VDAB en CONSTRUCTIV en in het bijzonder voor het 

voorbereiden, plannen, starten en opvolgen van de individuele begeleiding. De 

regiomanagers zouden bovendien de resultaten van het traject kunnen nagaan en 

voorstellen tot verbetering kunnen formuleren, zowel ten opzichte van de kandidaat 

als ten opzichte van de begeleider. 

 

 

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. 

 

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 kamer sociale zekerheid en gezondheid 

van het informatieveiligheidscomité voor elke mededeling van persoonsgegevens 

door de VDAB vooraf een beraadslaging verlenen. 

 

7. Volgens 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 moeten persoonsgegevens worden 

verzameld voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden 

en mogen ze vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die met die 

doeleinden onverenigbaar is (beginsel van doelbinding), moeten ze toereikend en ter 

zake dienend zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden 

waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van minimale gegevensverwerking), moeten 

ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer 

te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is (beginsel van 
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opslagbeperking) en moeten ze met passende technische of organisatorische 

maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is 

en dat ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 

verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van 

integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 doelbinding 

 

8. 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. De te verwerken persoonsgegevens zijn nodig voor 

de doeltreffende vervulling van de taken van de VDAB en CONSTRUCTIV inzake 

het voorbereiden, plannen, starten en opvolgen van individuele begeleidingen. 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

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

niet overmatig. Ze blijven beperkt tot de identiteit en enkele persoonskenmerken 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), aangevuld met 

inlichtingen over hun status bij de voormelde organisaties. 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). 

 

 opslagbeperking 

 

10. In functie van de opvolging van de personen die een opleiding hebben gevolgd in de 

bouwsector kunnen de persoonsgegevens maximaal vijf jaar worden bijgehouden. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

11. 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 
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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). 

 

12. 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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de VDAB (de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en 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, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder 

de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, 

opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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). 


