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Betreft: Mededeling van persoonsgegevens van alle deelnemers in een ESF project of Youth Employment 

Initiative (YEI project) door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 

aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het kader van het Europees 

Sociaal Fonds (ESF). 

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie (hierna: "de VTC"); 

 

2. Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: 

“het e-govdecreet”), inzonderheid de artikelen 8 en 11;  

 

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten; 

 

4. Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); 

 

5. Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna 

"WRR"); 

 

6. Gelet op de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling 

in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot 
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vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren (hierna “wet van 5 mei 2014”), 

inzonderheid artikel 5; 

 

7. Gelet op het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB van 

13 februari 2001”); 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

8. Gelet op de aanvraag van enerzijds VDAB en anderzijds het departement WSE; 

 

9. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het departement WSE, van 12 mei 2016, ontvangen per mail 

op 17 mei 2016; 

 

10. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de VDAB, van 12 mei 2016 ,ontvangen op 25 mei 2016; 

 

11. Gelet op de aanvullende informatie verstrekt door het departement WSE bij verschillende mails; 

 

12. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 12 oktober 2016; 

 

13. Beslist op 12 oktober 2016, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

14. De Europese Unie wordt geconfronteerd met structurele uitdagingen als gevolg van de economische 

globalisering, de technologische veranderingen, de steeds meer vergrijzende beroepsbevolking en het toenemend 

tekort aan vaardigheden en arbeidskrachten in bepaalde sectoren en regio’s. Deze uitdagingen zijn de laatste jaren 

nog groter geworden door de economische en financiële crisis die heeft geleid tot een hogere werkloosheid, 

waardoor jongeren en kansarmen zoals migranten en minderheden worden getroffen. 

 

15. In artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie 

zich met het oog op de versterking van de economische sociale en territoriale samenhang ten doel stelt de 

verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio’s en de achterstand van de minst begunstigde 

regio’s of eilanden te verkleinen, met bijzondere aandacht voor plattelandsgebieden, regio’s die een industriële 

overgang doormaken en regio’s die kampen met en ernstige en permanente natuurlijk of demografische 

belemmeringen. 
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16. Ingevolge artikel 175 VWEU moet de Unie de verwezenlijking van deze doelstellingen ondersteunen door 

haar optreden via het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, afdeling Oriëntatie- en Garantiefonds 

voor de landbouw, het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, de Europese 

Investeringsbank en andere instrumenten. 

 

17. De bovengenoemde Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) verlenen d.m.v. 

meerjarenprogramma’s steun, die een aanvulling vormen op nationale, regionale en lokale steunmaatregelen, aan de 

verwezenlijking van de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei alsook door middel van 

fondsspecifieke opdrachten, waaronder economische, sociale en territoriale cohesie, waarbij rekening wordt 

gehouden met de desbetreffende geïntegreerde Europa 2020- richtsnoeren en de relevante specifieke aanbevelingen 

per land die zijn vastgesteld in overeenstemming met artikel 121, lid 2, Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) en met de relevante aanbevelingen van de Raad die zijn vastgesteld in overeenstemming met 

artikel 148, lid 4, VWEU en in voorkomend geval op nationaal niveau met het nationale hervormingsprogramma. 

 

18. Binnen deze context heeft België bij de Commissie het operationele programma “Operationeel Programma 

ESF Vlaanderen 2014-2020” ingediend voor steun uit het ESF in het kader van de doelstelling “Investeren in groei en 

werkgelegenheid” voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest.  

 

19. Overeenkomstig artikel 29 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 heeft de Commissie beoordeeld en 

geconcludeerd dat bovengenoemd operationele programma bijdraagt tot de strategie van de Unie voor slimme, 

duurzame en inclusieve groei en tot het bereiken van economische, sociale en territoriale cohesie, en dat het in 

overeenstemming is met de Verordening (EU) nr. 1303/2013, Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad en met de inhoud van de partnerschapsovereenkomst met België, goedgekeurd bij Besluit C 

(2014)8190 van de Commissie van 29 oktober 2014.  

 

20. Op voorstel van Vlaams minister van Werk werd het Operationeel Programma voor de uitvoering van het 

Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen voor de periode 2014-2020 op 19 december 2014 eveneens door de Vlaamse 

Regering goedgekeurd. De prioriteiten van het programma zijn: (1) investeren in duurzame en kwalitatieve jobs op 

de Vlaamse arbeidsmarkt en investeren in opleiding en levenslang leren; (2) ondersteunen van sociale integratie en 

gelijkheid en bestrijden van armoede en (3) structurele maatregelen op bedrijfsniveau die mensen aanmoedigen om 

langer te werken. 

 

21. Het beheer, de voortgangsbewaking, de monitoring, de evaluatie evenals de bijsturing van het Operationeel 

Programma Europees Sociaal Fonds 2014-2020 en het Operationeel Programma met betrekking tot het Vlaams 

integratieluik uit het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie behoort tot de bevoegdheid van het 

Departement Werk en Sociale Economie (hierna genoemd Departement WSE). Met het oog op het opnemen van 

genoemde programma’s wenst de afdeling ESF binnen het Departement WSE via voorliggende aanvraag gebruik te 

maken van de toepassingen binnen Mijn Loopbaan-systeem, in het bijzonder Mijn Loopbaan voor partners (MLP) 
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(met daarin de volgende toepassingen: AMI, consulententool en dossiermanager1) die door de VDAB worden 

beheerd. 

 

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

 

22. Het betreft de identificatiegegevens van personen die deelnemers zijn in een ESF project of Youth 

Employment Initiative en hun huishouden, samen met onder andere de omschrijving van de categorie werkzoekende 

op verschillende momenten, hun studie, de kansengroep waartoe ze behoren (allochtoon, arbeidsgehandicapt, laag-

geschoolde, oudere, kansarme, deelnemers met een buitenlandse achtergrond-minderheden bv. Roma), of hij 

dakloos is en of hij in het platteland woont, gegevens m.b.t. de opleiding, de identificatie van het bedrijf en naam 

van hun consulenten. 

 

23. De personen worden ondermeer geïdentificeerd aan de hand van hun rijksregisternummer. In casu betreft 

het dus een latere verwerking van gegevens die informatie bevatten omtrent een geïdentificeerde natuurlijke 

persoon. Deze gegevens kunnen dus als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, WVP, gekwalificeerd worden. 

 

24. Aangezien deze persoonsgegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt, is de WVP van 

toepassing2.  

 

25. De aanvraag vermeldt dat er gezondheidsgegevens gevraagd worden. De VTC is niet bevoegd voor 

gezondheidsgegevens. Het betreft echter geen gezondheidsgegevens waarvoor het sectoraal comité voor de Sociale 

Zekerheid en de Gezondheid bevoegd is aangezien het geen medische dossiers zijn, maar arbeidsmarkt gerelateerde 

beperkingen. De afdeling ESF maakt een onderscheid tussen de vereisten van de verordeningen enerzijds en 

vereisten in specifieke oproepen anderzijds: 

i. zo worden door de VDAB personen gecatalogeerd als personen met een handicap. Dit is een vereiste die 

ook nodig is volgens de verordeningen. 

                                                   
1 AMI: computersysteem om vacatures te registreren die door VDAB-medewerkers worden beheerd. 
1 Consulententool: laat de betrokken medewerkers van het Departement WSE toe de noodzakelijke actiefiches in te brengen in 

MLP. Indien het Departement WSE deze taak niet langer kan opnemen, zal de VDAB deze taken in de toekomst moeten 

overnemen. 

1 Dossiermanager: via deze applicatie is het mogelijk om in naam van elke promotor de nodige (XML) bestanden inzake de ESF- 

acties op te laden in MLP. Dit is soms nodig indien er technische problemen zijn bij de promotor of indien het opladen snel moet 

gebeuren in geval van een nakende rapportering. 

 

2 Art. 3, §1 WVP. 
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ii. in het geval van specifieke oproepen (vb. naar personen met MMPP – met een medisch mentale psychische 

of psychiatrische problematiek) kan het ook nodig zijn om in het kader van de controle van de subsidiabiliteit weet te 

hebben van de labeling door de VDAB hieromtrent. 

 

26. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het e-govdecreet vereist elke elektronische mededeling van 

persoonsgegevens door een instantie3 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens 

al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 

27. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij de VDAB en bij het departement WSE. De VDAB werd binnen 

het beleidsdomein Werk en Sociale Economie opgericht bij het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het 

publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding”. De VDAB is dus een instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, decreet van 26 maart 2004 betreffende 

openbaarheid van bestuur, en valt dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet 

 

22. Bij de gevraagde gegevens wordt ook het rijksregisternummer vermeld. De VTC is sinds 14 juni 2014 

bevoegd om het gebruik van het rijksregisternummer te machtigen samen met een door haar te machtigen 

gegevensstroom. 

 

23. Overeenkomstig artikel 5, 1ste lid, 1° en artikel 8 van de WRR, wordt machtiging verleend om het 

identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken: “aan de Belgische openbare overheden voor de 

informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie”. 

 

28. Het departement WSE werd opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met 

betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (art. 25) en behoort tot het Vlaams Ministerie van Werk 

en Sociale Economie. 

 

                                                   
3 Het begrip ‘instantie’ wordt gedefinieerd in artikel 2, 10°, van het decreet als: “een instantie, vermeld in artikel 4, §1, van het 
decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur”. 

 Art. 4. § 1. Dit decreet is van toepassing op de volgende instanties : 
1° het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen; 
2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 
3° de gemeenten en de districten; 
4° de provincies; 
5° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer 
gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering 
voor haar rekening neemt; 
6° de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende intercommunales, en de 
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking; 
7° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s; 
8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 
betreffende wateringen; 
9° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten; 
10° alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. 
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29. Het statuut van VDAB werd hoger reeds vermeld. 

 

24. Het departement WSE en VDAB zijn beide een Belgische openbare overheid. 

 

30. De VDAB is gemachtigd bij KB van 29 juni 1993 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en 

van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. 

 

31. Het Europees Sociaal Fonds Agentschap Vlaanderen vzw had een machtiging verkregen4 om het 

identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder subsidiedossiers. 

Het departement WSE kan gezien worden als rechtsopvolger van de vzw voor wat deze machtiging betreft. 

 

32. De VTC is derhalve bevoegd. 

 

 

B. TEN GRONDE  

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

33. Artikel 4, §1, 1°, WVP, stelt dat iedere verwerking van persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig moet zijn. Dit 

houdt in dat iedere gegevensverwerking dient te gebeuren op een transparante wijze en mits naleving van het recht. 

Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, dienen persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en mogen zij niet verder worden verwerkt op een wijze die, rekening 

houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasselijke 

wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. De VTC onderzoekt hierna de 

verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel. 

 

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking: 

 

34. Overeenkomstig artikel 4 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk 

vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding” 

heeft de VDAB de missie om, in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden, enerzijds de 

arbeidsbemiddeling en anderzijds de begeleiding en de opleiding met het oog op de levenslange en duurzame 

inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers te verzekeren, te organiseren en te bevorderen. 

 

35. Met het oog op de vervulling van de in artikel 4 bedoelde missie en de uitvoering van de in artikel 5 

opgesomde taken (vb. de organisatie en de bevordering van de aanwerving en plaatsing van werkzoekenden en 

werknemers, de toekenning van tegemoetkomingen met als doel de aanwerving en plaatsing van werkzoekenden en 

                                                   
4 Beraadslaging RR Nr 04 / 2007 van 28 februari 2007. 
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werknemers te bevorderen, de toekenning van tegemoetkomingen ter ondersteuning van de inschakeling op de 

arbeidsmarkt van de personen met een arbeidshandicap en doelgroepwerknemers) verzamelt en registreert de VDAB 

heel wat persoonsgegevens (vb. afstand tot de arbeidsmarkt, studieniveau, kansengroep, enz…). 

 

36. Heel wat gegevens die de VDAB naar aanleiding van voormelde taken verzamelt, zijn echter directe input 

voor de door Europa vooropgestelde output- en resultaatstargets. 

 

Doeleinde van de verdere verwerking: 

 

37. Ingevolge het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 van het Vlaamse Parlement en het besluit van 

de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie behoort het 

tewerkstellingsbeleid, vermeld in artikel 6, §1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen tot de bevoegdheid van het Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. 

 

38. Ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationaliseren van het 

beleidsdomein Werk en Sociale Economie en ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot 

wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 

rechtspersoonlijkheid Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie staat het Departement Werk en 

Sociale Economie (Departement WSE) in voor de beleidscoördinatie en ontwikkeling, en voert zij de verschillende 

maatregelen uit van de Vlaamse overheid die strekken tot de bevordering van de werkgelegenheid, het reguleren van 

de arbeidsmarkt en het faciliteren van de in-, herin-, of uittrede op de arbeidsmarkt.  

 

39. Ingevolge het decreet van 21 oktober 2015 houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 

houdende de oprichting van de vzw ESF- agentschap worden de activiteiten van de vzw ESF-Agentschap opgenomen 

door het Departement WSE. Concreet zal het Departement WSE vanaf 01 januari 2016 het nieuwe Operationeel 

Programma Europees Sociaal Fonds 2014-2010 (met de bijhorende Vlaamse Cofinanciering) beheren evenals het 

Operationeel Programma met betrekking tot het Vlaamse integratieluik uit het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en 

Integratie. Meer specifiek wordt het Departement WSE de nieuwe Beheersautoriteit en Certificeringsautoriteit van 

bovengenoemde programma’s. De opdracht van de vzw ESF- agentschap wordt voortaan beperkt tot de afhandeling 

van het programma 2007-2013. 

 

40. Om te voorkomen dat de begroting van de Unie wordt verspild, moeten de lidstaten overeenkomstig de 

artikelen 72, 73 en 74 van verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad de nodige 

beheers- en controlesystemen inzake de operationele programma’s (o.a. ESF) opzetten. 

 

41. In lijn met artikel 123 van voormelde Verordening werd de vzw ESF- Agentschap Vlaanderen, nu de afdeling 

ESF binnen het Departement WSE, aangeduid als management- en certificeringsautoriteit. Deze afdeling is 

verantwoordelijk voor het beheer, de voortgangsbewaking, de monitoring, de evaluatie en de bijsturing van het 
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programma van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen. De respectievelijke taken van de management- en 

certificeringsautoriteit worden opgelijst in artikel 125 en 126 van de Verordening (EU) nr. 1304/20135. 

 

42. Teneinde op Unieniveau een beeld te kunnen schetsen omtrent de voortgang van het programma zijn er 

een aantal gemeenschappelijke output- en resultaats-indicatoren vastgesteld. Deze indicatoren hebben betrekking op 

de investeringsprioriteit en het soort actie dat wordt ondersteund uit hoofde van de Verordening (EU) Nr. 1304/2013 

alsmede desbetreffende bepalingen van Verordening (EU) Nr. 1303/2013. Artikel 5 van de Verordening (EU) nr. 

1304/2013 verwijst naar de gemeenschappelijke output- en resultaatindicatoren (bijlage I en bijlage II bij deze 

Verordening) waarover de managementautoriteit overeenkomstig artikel 27, lid 4 en artikel 96, lid 2 van Verordening 

(EU) nr. 1303/2013 moet rapporteren. 

 

43. Hiertoe moet de Management- of Beheersautoriteit een systeem opzetten waarbij individuele gegevens 

betreffende deelnemers in gecomputeriseerde vorm worden geregistreerd en opgeslagen in overeenstemming met 

artikel 125, lid 2, onder d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en waarborgen dat de gegevens over indicatoren 

zijn uitgesplitst zoals voorgeschreven in bijlagen I en II bij de ESF- verordening (Verordening (EU) nr. 1304/2013). 

 

44. Wat betreft deze activiteiten bouwde de vzw ESF- Agentschap Vlaanderen sinds het programma 2000-2006 

verder op een aantal systemen die door de VDAB worden beheerd. Heel wat registraties die de VDAB als 

arbeidsmarktregisseur verzamelt, zijn immers directe input voor de door Europa vooropgestelde output- en 

resultaatstargets. Naar aanleiding van de inkanteling van het ESF- Agentschap in het Departement WSE en met het 

oog op (1) de continuering van de dienstverlening, (2) het efficiënt besteden van de schaarse middelen en (3) het 

voldoen aan de gestelde verplichtingen vanuit de Europese Unie vraagt het Departement WSE verder gebruik te 

kunnen maken van het MLP- systeem dat door de VDAB wordt beheerd met onderliggende toepassingen, nl. AMI , 

consulententool en dossiermanager. 

 

45. In de mate dat het Departement WSE, met het oog op de uitvoering van deze taken, persoonsgegevens van 

burgers moet verwerken en controleren, komt het Departement WSE in aanmerking om gemachtigd te worden om 

toegang te bekomen tot deze informatiegegevens. 

 

46. De VTC is van oordeel dat de doeleinden in randnummer 37 e.v. welbepaald en uitdrukkelijk omschreven 

zijn in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP.  

 

47. Aangaande de vereiste van verenigbaarheid met het oorspronkelijk doeleinde, wijst de VTC erop dat de 

geplande verwerkingen, bestaan uit latere verwerkingen van gegevens die oorspronkelijk voor andere doeleinden 

                                                   
5 Verordening (EU) nr. 1304/2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en zeevisserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad 
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werden verwerkt. De rechtmatigheid van deze latere verwerkingen is aldus afhankelijk van hun verenigbaarheid met 

de oorspronkelijke verwerking.  

 

48. Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, mogen persoonsgegevens immers niet verder worden verwerkt op 

een wijze die, rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de 

betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. 

 

49. Uitgaande van het oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking, de toekenning van 

tegemoetkomingen ter ondersteuning van de inschakeling op de arbeidsmarkt van personen met een 

arbeidshandicap en doelgroepwerknemers, kan een deelnemer in een ESF project of Youth Employment Initiative 

(YEI project), verwachten dat de daarbij verzamelde gegevens doorgegeven worden in het kader van de beheers- en 

controlesystemen inzake de operationele programma’s (o.a. ESF) die door het departement WSE worden beheerd. 

 

50. Er kan dus geoordeeld worden dat de doeleinden van de latere verwerking verenigbaar zijn met deze van de 

oorspronkelijke verwerking. 

 

51. De wettelijke basis van de verdere verwerking is de volgende: 

 

52. Ingevolge het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 van het Vlaamse Parlement en het besluit van 

de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie behoort het 

tewerkstellingsbeleid, vermeld in artikel 6, §1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen tot de bevoegdheid van het Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. 

 

53. Ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationaliseren van het 

beleidsdomein Werk en Sociale Economie en ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot 

wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 

rechtspersoonlijkheid Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie staat het Departement Werk en 

Sociale Economie (Departement WSE) in voor de beleidscoördinatie en ontwikkeling, en voert zij de verschillende 

maatregelen uit van de Vlaamse overheid die strekken tot de bevordering van de werkgelegenheid, het reguleren van 

de arbeidsmarkt en het faciliteren van de in-, herin-, of uittrede op de arbeidsmarkt.  

 

54. Ingevolge het decreet van 21 oktober 2015 houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 

houdende de oprichting van de vzw ESF-agentschap worden de activiteiten van de vzw ESF-agentschap 

overgenomen door het Departement WSE. Concreet is het Departement WSE sinds 1 januari 2016 bevoegd voor het 

beheer van het nieuwe Operationele Programma Europees Sociaal Fonds 2014-2020 (met de bijhorende Vlaamse 

cofinanciering) evenals het beheer van het Operationeel Programma met betrekking tot het Vlaams integratieluik uit 

het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.  

 

55. Het toekomstige doel is rechtmatig te noemen. 
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56. Niettemin moet wel rekening worden gehouden met de belangen van de betrokkenen. Vandaar dat de 

vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (zie onder B.3 en B.5)  

 

 

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

 

B.2.1. Aard van de gegevens 

 

57. Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en niet 

overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt.  

 

58. Het betreft de volgende persoonsgegevens van alle deelnemers in een ESF project of Youth Employment 

Initiative (YEI project). Onder deelnemers worden alle personen verstaan die direct van een ESF-interventie (of YEI-

interventie) profiteren, die kunnen worden geïdentificeerd en om hun karakteristieken kunnen worden gevraagd en 

voor wie specifieke uitgaven worden vastgelegd6. Het betreft eveneens gegevens van het huishouden waarin deze 

deelnemer zich bevindt. 

 

59. Daarnaast heeft ESF ook alle gegevens nodig van de acties waarin deze deelnemer betrokken is en dus ook 

van de entiteiten waar deze actie heeft plaatsgevonden. Ook de resultaten van deze actie op korte en lange termijn 

betreffende deze deelnemers moet opgeleverd worden (cfr. bijlage 1&2 van de verordening). 

 

60. Er worden ook gegevens van de consulenten meegedeeld. De naam van de begeleider is nodig voor het 

bepalen van  

- de subsidiabiliteit van de deelnemer: hij kent de deelnemer en is bevoegd om uitspraken te doen over de zin van 

bepaalde acties;  

- de inbreng van de kosten van de begeleider: tijdsregistratie/ ingave loonkosten van begeleider verifiëren ( bv 

vergelijking aantal begeleide deelnemers met loonkosten die in project worden gesubsidieerd); 

- de handtekeningencheck te kunnen doen voor de toepassing van het vierogenprincipe: welke handtekening moet 

bij welke deelnemer staan. 

 

 

  

                                                   
6 definitie cfr. bijlage 1 en 2-gemeenschappelijke outputindicatoren voor de deelnemers -van Europese verordening nr. 1304/2013 
van het Europees parlement en van de Raad van 17/12/2013 betreffende het Europees Fonds en tot intrekking van Verordening nr. 
1081/2006 van de Raad. Deze bijlages werden als bijlage bij de aanvraag meegegeven. 
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Persoonsgegevens Proportionaliteit 

Deelnemergegevens  

 

 

 

 

volgnummer van het dossier van de klant 

naam en voornaam van de klant 

 

 

rijksregisternummer van de klant 

 

straat van de klant 

busnummer van de klant 

postcode van de woonplaats van de klant op het moment van 

de recentste toestand 

woonplaats van de klant op het moment van de recentste 

toestand 

regio van verblijfplaats van de klant op het moment van de 

recentste toestand 

geboortedatum van de klant 

leeftijd van de klant op het moment van de recentste 

toestand 

geslacht van de klant 

 

kennis Nederlands van de klant op het moment van de 

recentste toestand 

omschrijving van de categorie van de werkzoekende op het 

moment van de recentste toestand 

studie van de klant op het moment van de recentste toestand 

van de toeleiding 

bepaling of de klant behoort tot de kansengroep volgens de  

definitie van kansengroepen: allochtoon.  

bepaling of de klant behoort tot de kansengroep volgens de 

definitie van kansengroepen esf. arbeidsgehandicapt  

De gegevens die worden gevraagd zijn enerzijds 

opgenomen in bijlage 1 en 2 van de Europese 

verordening nr. 1304/2013 van het Europees 

parlement en van de Raad van 17/12/2013 (in 

bijlage opgenomen). Deze bijlagen bevatten de 

verschillende gemeenschappelijke output-en 

resultaatindicatoren voor ESF-investeringen 

(common indicators) , of de 

resultaatsindicatoren van het YEI die het 

Departement WSE verplicht moet rapporteren 

aan Europa. 

Zie tevens onderstaande voorbeelden: Zie ook 

excel overzicht indicatoren 2014-2020 voor 

concrete indicatoren. 

 

- Via het rijksregisternummer krijgt de 

deelnemer een uniek klantnummer in het MLP-

systeem.  

- Het adres en de regio van de deelnemer 

bepaalt bv. of hij dakloos is en of hij in het 

platteland woont, wat verplicht op te leveren 

indicatoren zijn; 

 

 

 

 

 

- Via de geboortedatum kan de leeftijd op ieder 

moment voor, tijdens of na de actie geëvalueerd 

worden. Dit is tevens een verplichte indicator. 

 

 

 

 

- Via het gegeven kennis van de taal of 

opleidingsniveau krijgt het Departement WSE 

een indicatie of een bepaalde actie (vb. volgen 

van een opleiding Nederlands) al dan niet 

noodzakelijk is.  

 

Anderzijds zijn de gevraagde gegevens terug te 

leiden naar de activiteiten die de 

managementautoriteit moet uitvoeren conform 

art. 125 van verordening nr. 1303/2013 van het 

Europees parlement en van de Raad van 

17/12/2013 in kader van de uitvoering van de 

ESF-programma’s. 
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bepaling of de klant behoort tot de kansengroep 

laaggeschoold volgens de definitie van kansengroepen esf.  

bepaling of de klant behoort tot de kansengroep oudere 

volgens de definitie van kansengroepen esf.  

categorie historiek 

Trajectgegevens  

 

 

 

 

 

 

 

uniek volgnummer van het traject 

code van het traject (= BGLTRA) 

 

 

creatiedatum van de toestand start van het traject 

creatiedatum van de toestand uitgevoerd van het traject 

recentste toestandcode bij het traject 

 

financieringsnummer van het traject 

 

 

is het traject openstaand of afgesloten ? 

login van de uitvoerder van het traject 

organisatorische eenheid en omschrijving van de uitvoerder 

van het traject 

is het traject afgesloten  

bepaling transmissie RVA  

soort transmissie ingeval er een transmissie van de rva is 

contract getekend ?  

traject opgestart ? 

traject beperkt ?  

traject uitgebreid ?  

omschrijving van het soort traject 

traject in module 3 na definitieve toeleiding ?  

traject in module 4a na definitieve toeleiding ?  

traject in module 4b na definitieve toeleiding ?  

traject in module 5a na definitieve toeleiding ?  

traject in module 5n na definitieve toeleiding ?  

traject in module 6 na definitieve toeleiding ?  

 

 

 

 

 

de gevraagde gegevens laten het 

Departement WSE toe de 

verschillende opgestarte trajecten 

binnen het operationeel programma 

op te volgen. Zie onderstaande 

voorbeelden: 

 

- Trajectnummer: is het uniek toegekende 

nummer dat toelaat het traject naar 

tewerkstelling van een deelnemer eenvoudig op 

te volgen; 

- Begin- en einddatum van het traject laat toe 

de subsidiabiliteit en de duurtijd van het traject 

op te volgen; 

 

- Het financieringsnummer laat toe de 

uitvoerende organisatie in het MLP- systeem te 

achterhalen; 
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Opleidingsgegevens (of toeleiding  etc.)  

 

 

 

 

uniek volgnummer van de actie 

 

Geeft de opleidingscode en -omschrijving weer van de 

opleiding voor werknemers 

code van de beroepsopleiding (BOcode) en omschrijving van 

de opleiding 

startdatum van de opleiding 

einddatum van de opleiding 

 

 

 

 

 

 

creatiedatum van de startdatum van de opleiding 

creatiedatum van de einddatum van de opleiding 

 

 

financieringsnummer 

 

 

code van de actie 

 

 

module en omschrijving waarbinnen de opleiding valt 

sector waarbinnen de opleiding valt 

sectie waarbinnen de opleiding valt 

 

 

 

organiserend centrum van de opleiding 

plaats van de opleiding 

organisatorische eenheid en omschrijving van de uitvoerder 

 

 

 

 

cluster waarbinnen de opleiding valt 

 

resultaat van de opleiding 

 

Regio van de toeleiding van de tender 

Perceel van de toeleiding van de tender 

Voormelde gegevens laten het 

Departement WSE toe de 

verschillende opgestarte opleidingen 

binnen het operationeel programma 

op te volgen. Zie onderstaande 

voorbeelden: 
- a_nsq nummer: is het uniek toegekende 

nummer dat toelaat de actie van een 

deelnemer te registreren;  

- De bijhorende samenvatting geeft kort info 

via een inhoudelijke omschrijving van de 

gevolgde opleiding of het type stage 

- Begin- en einddatum van de opleiding laat 

toe de subsidiabiliteit en de duurtijd van de 

opleiding op te volgen; Afhankelijk van de 

regels van het project kan dit financiële 

gevolgen hebben. 

- Som van uren laat toe om het aantal gevolgde 

cursisturen op te volgen, en naargelang 

subsidies toe te kennen; 

-... Start en einde registratie van 

opleiding/stage en de login van degene die 

registreert geeft administratieve info om 

eventuele fouten in het registratieproces op te 

sporen. 

- Het financieringsnummer geeft info over de 

organisatie van de deelnemer. Dit is 

belangrijke info bij de verdeling van de 

subsidies.  

- De opleidingscode en competentiecode is een 

specifieke aanduiding van welke opleiding en 

competentie in bv. een onderneming is 

gevolgd.  

- Als er gewerkt wordt met modules moet 

aangeduid worden welke module gevolgd 

wordt, ook dit is belangrijk voor inhoudelijke 

opvolging. Dit geldt ook voor de info in welke 

sector de opleiding is gevolgd, en in welke 

sectie. 

- Het organiserend centrum is 

verantwoordelijk voor de opleiding, soms ook 

voor registratie dus kan deze info ook 

meetellen bij verdeling subsidies. Dit geldt ook 

voor de naam van de uitvoerder van de 

opleiding of de begeleider van de stage of 

begeleider van de school (stage), de locatie 

(bv. VDAB competentiecentrum ). 

-  Om het bijgeleerde te categoriseren wordt 

ook de beroepencluster vermeld van de 

opleiding, of de naam van het ervaringsbewijs. 

Het resultaat van de opleiding is belangrijk bij 

evaluatie van het project.  

- Aangezien subsidies of financieringsstromen 

conform de regelgeving moeten zijn is het ook 

belangrijk om bij deze actie info te verzamelen 

in kader van welke tender op welk specifiek 
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werkloosheidsduur van de klant tot het moment van de 

recentste toestand  

 

omschrijving van de categorie van de werkzoekende in de 

maand van de rapportering. De veldnaam is hierbij variabel. 

toestand van de actie 

omschrijving van de categorie van de werkzoekende bij de start van een 

nazorg actie 

omschrijving van de categorie van de werkzoekende 1 maand na de start 

van een nazorg actie 

omschrijving van de categorie van de werkzoekende 2 maanden, na de 

start van een nazorg actie 

omschrijving van de categorie van de werkzoekende op het einde van een 

actie 

 

creatiedatum waarop actie definitief werd 

begindatum van actie in huidige toestand zoals aangegeven 

door promotor 

begindatum van actie in toestand bezig bij laatste 

resultaatscode zoals aangegeven door promotor 

creatiedatum van de actie in MLP (mijn loopbaan voor 

partners) 

login van de uitvoerder van de lijn in MLP 

competentiecode 

omschrijving van het type ervaringsbewijs (EB) 

 

aantal uren opleiding per categorie 

totaal aantal uren opleiding 

type stage 

 

 

volgnummer van het bedrijf waar de actie plaats vindt 

naam van het bedrijf waar de actie plaats vindt 

bedrijf die acties opgeladen heeft via xml in MLP 

ondernemingsnummer van het bedrijf dat acties opgeladen 

heeft via xml in MLP 

naam consulent 

of de klant uitgestroomd is naar werk X-tal maand na eind 

van de actie 

of de klant uitgestroomd is uit de werkloosheid 

 

totaal aantal stages na definitieve toeleiding: 

(alterneringsstages, observatiestages , observatiestages_azi; 

activeringsstages, activeringsstages_azi, stages buitenland, 

perceel de opleiding wordt georganiseerd. Ook 

het bijhouden van waar de toelichting naar 

deze tender en het specifiek perceel verloopt is 

van belang om op te volgen of 

toeleidingsnormen of vereisten worden 

gerespecteerd.  

 

- Bij opleiding van werkzoekenden hebben we 

info nodig over de werkloosheidsduur van de 

deelnemer (langdurig of niet?),en is op te 

volgen tot welke categorie werkzoekende hij 

behoort in de maand van de start van de 

opleiding, maar ook in de maand na opleiding 

of in de 2e maand na de opleiding of bij het 

einde van de actie om op te volgen hoe snel 

iemand bv. naar werk uitstroomt na een 

opleiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het aantal uren opleiding die zijn gevolgd 

(opleiding per type, per kalenderjaar, som,…) 

en het aantal uren stage die zijn gevolgd (per 

type, per schooljaar, som,…) moeten 

bijgehouden worden want dit vormt vaak de 

basis voor uitbetaling.  

 

 

 

- De onderneming, of de school (met zijn 

bijhorende unieke gegevens) waar de opleiding 

of stage wordt georganiseerd is ook van 

belang, want dit kan een verschil maken tussen 

subsidies ontvangen voor de uitvoering of niet.  

 

 

 

- Tot slot is info over het type stage en het 

aantal stages die gevolgd werden belangrijk 

voor opvolging van acties en opnieuw 

subsidiëring in deze ESF-projecten. 



VTC/M/2016/41/AT/RR 

15 

opleidingen in het bedrijf, voltooiingsstages, 

beroepsverkennende stages, competentiescannende stages, 

oriënterende stages, opleidingsstages, doorstroomstages, 

onbekende stages.) 

 

 

berekende velden die men krijgt van de VDAB ivm stages  

studies 

uitvoerder 

uitv_omschrijving 

uitv_adres 

uitv_gemeente 

uitv_telnr 

school_adres 

school_postnr 

school_gemeente 

school_telefoonnr 

school_rekeningnr 

traj_consulent 

opleiding 

a_nsq_bezig 

a_nsq_einde 

a_nsq_status 

som_uren 

 

som_prest_typ_0 

som_prest_typ_9 

som_prest_typ_B 

huidig_schooljaar 

stage_a_nsq 

stage_ikpvolgn 

stage_vestiging 

stage_bedrijfsnaam 

stage_adres 

stage_postcode 

stage_gemeente 

stage_telnr 

stage_sector 

stage_opleidingsfonds 

stage_nace 

stage_begin 

stage_einde 

stage_status 

stage_begeleider_opl_instelling 

stage_contact_contract 

stage_begeleider_stage_plaats 

samenvatting 

Voormelde gegevens laat het 

Departement WSE toe de 

verschillende opgestarte stages 

binnen het operationeel programma 

op te volgen. Zie onderstaande 

voorbeelden: 

 

 

 

 

 

 

- stage_a_nsq is het uniek toegekende 

nummer dat toelaat de stage van een 

deelnemer op te volgen; 

- som uren laat toe de duurtijd van de 

stage op te volgen en naargelang 

subsidies toe te kennen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stage type laat toe om het type stage 

op te volgen, en bv. later resultaat 

(naar werk) aan te koppelen; 
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nace 

sectorconvenant 

nieuw_stage 

schooljaar_begin 

schooljaar_einde 

nieuw_opl 

STAGE_NS 

som_prest_typ_9_schooljaar_15_16 

stages_an1 

 

61. Het identificatienummer van het Rijksregister is de unieke sleutel om de betrokken deelnemer te 

identificeren en de uitwisseling van de gegevens te faciliteren. 

 

62. Een aantal van de opgevraagde gegevens zijn gevoelige gegevens in de zin van artikel 6 WVP7, zoals het 

kenmerk “allochtoon” en “deelnemers met een buitenlandse achtergrond-minderheden” bv. Roma. Dergelijke 

gegevens mogen verwerkt worden onder de voorwaarden bepaald in artikel 6, §2, WVP en hoofdstuk III van het KB 

van 13 februari 2001. Het verbod om de in § 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens te verwerken, is niet van 

toepassing in volgend geval vermeld in §2 van artikel 6: 

“ l) wanneer de verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in § 1 om een andere belangrijke reden van publiek 

belang door een wet, een decreet of een ordonnantie wordt toegelaten.” Dit is hier het geval: de gegevens die 

worden gevraagd zijn enerzijds opgenomen in bijlage 1 en 2 van de Europese verordening nr. 1304/2013 van het 

Europees parlement en van de Raad van 17/12/2013. De gevraagde gegevens zijn ook terug te leiden naar de 

activiteiten die de managementautoriteit moet uitvoeren conform art. 125 van verordening nr. 1303/2013 van het 

Europees parlement en van de Raad van 17/12/2013 in kader van de uitvoering van de ESF-programma’s. 

 

63. Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kunnen de gegevens worden beschouwd als relevant, 

evenredig en niet overmatig voor de doeleinden vermeld in randnummer 38 e.v. 

 

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

 

64. Artikel 4, §1, 5°, WVP voorziet dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 

is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt. 

 

65. Men vraagt de gegevens te mogen bewaren tot en met 2024. 

 

66. Verantwoording van deze termijn inzake beschikbaarheid van documenten is terug te vinden in artikel 1408 

van de Europese verordening nr. 1303/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17/12/2013 houdende 

                                                   
7 Art. 6. § 1. De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de 
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, alsook de verwerking van 
persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen, is verboden. 
8 “Artikel 140 

Beschikbaarheid van documenten 
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gemeenschappelijke bepalingen inzake (…) het ESF inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het ESF, 

het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 

1083/2006 van de Raad. 

 

67. De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde termijn. 

 

B.2.3. Frequentie van de toegang 

 

68. De toegang tot de gevraagde gegevens zou permanent zijn. 

Het beheer, de voortgangsbewaking, de monitoring, de evaluatie evenals de bijsturing van het Operationeel 

Programma Europees Sociaal Fonds 2014-2020 en het Operationeel Programma met betrekking tot het Vlaams 

integratieluik uit het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie gebeurt in de loop van het hele jaar. 

 

69. De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde frequentie. 

 

B.2.4. Duur van de machtiging 

 

70. De machtiging wordt gevraagd tot en met 2024. 

 

71. Hiertoe wordt er ook verwezen naar artikel 140 van de Europese verordening nr. 1303/2013 van het 

Europees parlement en de Raad van 17/12/2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake (…) het ESF 

inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het ESF, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad. 

 

                                                   
1.  Onverminderd de voorschriften voor staatssteun zorgt de managementautoriteit ervoor dat alle ondersteunende documenten 
betreffende door de Fondsen gesteunde uitgaven over concrete acties waarvoor de totale subsidiabele uitgaven minder dan 1 000 
000  EUR bedragen, gedurende drie jaar op verzoek aan de Commissie en de Europese Rekenkamer ter beschikking worden 
gesteld, vanaf 31 december na de indiening van de rekeningen waarin de uitgaven voor de concrete actie zijn opgenomen. 
Voor alle andere concrete acties dan deze bedoeld in de eerste alinea, worden alle ondersteunende documenten beschikbaar 
gesteld gedurende twee jaar, vanaf 31 december na de indiening van de rekeningen waarin de definitieve uitgaven voor de 
voltooide concrete actie zijn opgenomen. 
Een managementautoriteit kan besluiten op concrete acties waarvoor de totale subsidiabele uitgaven minder dan 1 000 000  EUR 
bedragen, de in de tweede alinea bedoelde regel toe te passen. 
In geval van gerechtelijke procedures of op een met redenen omkleed verzoek van de Commissie wordt de in de eerste alinea 
bedoelde termijn geschorst. 
2.  De managementautoriteit stelt de begunstigden in kennis van de datum waarop de in lid 1 bedoelde termijn ingaat. 
3.  De documenten worden bewaard in de vorm van originelen of gewaarmerkte kopieën van de originelen, dan wel op algemeen 
aanvaarde gegevensdragers, met inbegrip van elektronische versies van originele documenten of documenten waarvan uitsluitend 
een elektronische versie bestaat. 
4.  De documenten worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan 
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 
5.  De procedure om de overeenstemming van op algemeen aanvaarde gegevensdragers bewaarde documenten met de originele 
documenten te certificeren, wordt vastgesteld door de nationale autoriteiten en moet waarborgen dat de bewaarde versies aan de 
nationale wettelijke eisen voldoen en dat er voor auditdoeleinden op kan worden vertrouwd. 
6.  De computersystemen die gebruikt worden voor documenten waarvan uitsluitend een elektronische vorm bestaat, voldoen aan 
aanvaarde beveiligingsstandaarden die waarborgen dat de bewaarde documenten aan de nationale wettelijke eisen voldoen en dat 

er voor auditdoeleinden op kan worden vertrouwd.” 

Artikel 141: Indiening van afsluitingsdocumenten en betaling van het eindsaldo: het laatste boekjaar loopt van 1 juli 2023 tot en 
met 30 juni 2024. 
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72. De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde duur. 

 

B.2.5. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld 

 

73. Het betreft enkel interne medewerkers:  

 

74. Er wordt gevraagd om aan de personeelsleden van de afdeling ESF van het Departement WSE, opgericht bij 

besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 2005, die belast zijn met beheer, de voortgangsbewaking, de monitoring, 

de evaluatie evenals de bijsturing van het Operationeel Programma toegang te verlenen tot de gevraagde gegevens. 

 

75. Het aantal persoonsleden die toegang zou krijgen is vrij hoog (een 50-tal). Ieder personeelslid komt in het 

kader van de behandeling van de aanvragen op een bepaald punt welk in aanraking met deze gegevens. 

 

76. Zoals artikel 12 van de WRR het vereist, moet de aanvrager een lijst opstellen van de personen die het 

identificatienummer van het Rijksregister gebruiken. Die lijst moet voortdurend worden bijgewerkt en ter beschikking 

worden gehouden van het sectoraal Comité van het Rijksregister. 

 

77. Het departement WSE heeft al bevestigd dat deze personeelsleden een verklaring op eer zullen 

ondertekenen waarmee ze zich akkoord verklaren de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de 

informatiegegevens te respecteren. Een lijst van deze personeelsleden wordt op de voormelde afdelingen 

bijgehouden en kan op elk ogenblik aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer worden 

bezorgd. Deze lijst wordt ook systematisch geactualiseerd. 

 

 

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP) 

 

78. Artikel 9 WVP voorziet in een verplichting tot informatie van de betrokken personen van wie 

persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

79. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene heeft 

verkregen, kan evenwel op deze informatieverplichting een uitzondering worden gemaakt indien de registratie of de 

verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt met het oog op de toepassing van een bepaling 

voorgeschreven door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Op grond van artikel 9, §2, 2e lid, b), 

WVP is in een dergelijke situatie een vrijstelling van informatieplicht van kracht. 

 

80. Deze vrijstelling neemt echter niet weg dat de VTC er zich kan van vergewissen of er passende waarborgen 

worden voorzien voor de bescherming van de rechten van de betrokkenen. 
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81. Op de website van het Departement WSE (www.werk.be ) wordt duidelijk vermeld dat de beslissing van het 

Departement WSE wordt gebaseerd op informatiegegevens die werden verkregen via verschillende authentieke 

gegevensdatabanken. De vermelding naar de specifieke beraadslagingen wordt tevens opgenomen. 

 

82. De VTC kan akkoord gaan met deze vormen van informatieverstrekking, maar wijst er op dat de 

kennisgeving alle elementen vermeld in artikel 9 WVP moet bevatten en dat het aangewezen is dat ook de VDAB, de 

gegevensuitwisseling communiceert op haar website met verwijzing naar deze machtiging. 

 

 

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOR 

 

83. De ICTfirma die de externe verwerker is voor het departement WSE is HB-plus. 

 

84. Voor de VDAB is de externe verwerker die instaat voor het operationeel beheer van ICT-systemen en het 

beheer van de VDAB-toepassingen, ATOS BELGIUM NV. 

 

85. Er moet voor gezorgd worden dat de beheerder van de infrastructuur geen toegang heeft tot de data zelf 

tenzij strikt noodzakelijk. 

 

86. De mededeling van de gegevens zou telkens gebeuren door gebruik te maken van de online- diensten van 

de Vlaamse dienstenintegrator die via het MAGDA-platform zouden worden aangesproken. 

 

87. De VTC herinnert er aan dat ingeval van onderaanneming, de privacywet aan iedere verantwoordelijke voor 

de verwerking oplegt om zijn relatie met externe verwerker te omkaderen met een overeenkomst die voldoet aan de 

voorschriften van artikel 16, §1, WVP. 

 

 

B.5. BEVEILIGING 

 

 

88. De VTC wijst de verantwoordelijke voor de verwerking op de verplichtingen van artikel 16 WVP en op de 

richtsnoeren informatieveiligheid9. 

 

89. De beveiliging van het netwerk tussen respectievelijk het VSAWSE en de VDAB enerzijds en de VDI 

anderzijds wordt verzekerd door gebruik van een (virtueel) privaat netwerk, aangevuld met door de VDI voorziene 

userID en paswoord. Online-stromen naar de VDI maken daarenboven gebruik van https. 

 

90. De werking met het MAGDA platform (als interface platform) werd reeds goedgekeurd door de VTC. 

 

                                                   
9 http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatiebeveiliging_0.pdf  
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B.5.1. Op het niveau van de aanvrager 

 

91. De veiligheidsconsulent van het departement WSE is erkend door het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en de gezondheid. Het departement WSE geeft aan te voldoen aan de minimale normen van de 

Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Deze worden jaarlijks geëvalueerd. 

 

B.5.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven 

 

92. De veiligheidsconsulent van de VDAB is erkend in het advies nr. 04/22 van 6 juli 2004 van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en de gezondheid en erkend voor de informatieveiligheid en bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De VDAB geeft aan te voldoen aan de 

minimale normen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Deze worden jaarlijks geëvalueerd.  
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IV. BESLUIT 

 

93. De VTC machtigt de VDAB om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het departement WSE in 

het kader van het Europees Sociaal Fonds zoals beschreven in randnummer 38 e.v., onder de voorwaarden vermeld 

in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik van het rijksregisternummer toe. 

 

94. De machtiging wordt verleend tot 31 december 2024. 

 

95. De VTC bepaalt dat de betrokken partijen zorgen voor meer transparantie conform randnummer 82 tegen 

30 november 2016. 

 

 
 
De voorzitter, 

 

 

Willem Debeuckelaere 


