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PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN
DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE (DWSE) NAAR DE VLAAMSE DIENST VOOR
ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB)
in het kader van eenmalige overdracht gegevens van arbeidszorg
15-01-2021

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
TUSSEN
De VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in persoon
van de leidend ambtenaar van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), secretaris- generaal
Dirk Vanderpoorten, ingeschreven in het KBO met nummer 316380841 (vestigingseenheid
2.199.323.857) waarvan de administratieve zetel zich bevindt te Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030
Brussel.
Hierna
“DWSE”
EN
het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), vertegenwoordigd door
gedelegeerd bestuurder Wim Adriaens, ingeschreven in het KBO met nummer 0887.010.362 waarvan
de administratieve zetel zich bevindt te Keizerslaan 11, 1000 Brussel
hierna: “VDAB”;

NA TE HEBBEN UITEENGEZET

A.

Het DWSE is opgericht bij besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 2005 met betrekking
tot de organisatie van de Vlaamse Administratie;

B.

VDAB is opgericht bij decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding;

C.

De drie subsidievormen van arbeidszorg in de sociale economie worden geïntegreerd in
één regelgevend kader voor arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie. De
doelgroep zijn personen die omwille van medische, mentale, psychische, psychiatrische
en/of sociale problematieken niet betaald aan de slag kunnen, maar wel in staat zijn om
12u in de week deel te nemen, dit aantal uren gradueel op te bouwen en door deelname
in de sociale economie drempels kunnen afbouwen om zo stappen naar betaald werk te
zetten. Als arbeidsmarktregisseur zal VDAB instaan voor de toeleiding van deelnemers naar
deze vorm van arbeidsmatige activiteiten binnen de sociale economie. Daarnaast zal VDAB
ook zorgen voor de evaluatie van de zittende doelgroep met het oog op het inschatten
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van de afstand tot de arbeidsmarkt en het bewaken van de doelgroep. Niet alle personen
die bezig zijn in een arbeidszorginitiatief zijn als dusdanig gekend bij VDAB. Daarom heeft
VDAB een lijst nodig van DWSE met de gegevens van alle zittende arbeidszorgmedewerkers,
geen omkadering, maar enkel de personen die ikv AMA doorstroom door DWSE
gesubsidieerd zullen worden.
D.

De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met
betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt
bekendgemaakt op de website van beide partijen.

F.

De functionaris voor gegevensbescherming van DWSE heeft op 25/01/2021 advies met
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

G.

De functionaris voor gegevensbescherming van VDAB heeft op 27/01/2021 advies met
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1: Onderwerp
In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de
persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door DWSE aan VDAB uiteengezet.

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van de
persoonsgegevens
DWSE heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor volgende doeleinden:
-

-

-

De financiering van de begeleiding van arbeidszorgmedewerkers in het kader van één van
volgende subsidievormen:
o het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het
decreet inzake sociale werkplaatsen;
o het ministerieel besluit van 20 december 2019 houdende toekenning van een
subsidie aan een aantal arbeidszorginitiatieven in het kader van activerende
arbeidszorg (2019-2020);
o het ministerieel besluit van 27 maart 2020 houdende toekenning van een
subsidie aan een aantal arbeidszorginitiatieven (2020).
De organisatie bezorgt aan DWSE de naam van de arbeidszorgmedewerker op basis van
een individuele fiche. Deze fiche wordt door VDAB mee ondertekend als bevestiging dat
de persoon aan de doelgroepvoorwaarden van de eerder vernoemde subsidievormen
beantwoordt.
DWSE betaalt op basis van deze gegevens de subsidies uit, rekening houdende met het
toegekende contingent.

De beoogde gegevensverwerking door VDAB gebeurt op grond van algemeen belang, zoals bedoeld
in artikel 6, 1, e) AVG.
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VDAB zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden:
-

Art 49/2 uit het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale
werkplaatsen en het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat
betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten: “De VDAB maakt voor de
personen, vermeld in artikel 49/1 (=doelgroep), een elektronisch dossier op en beheert
daarbij de volgende noodzakelijke gegevens:
1° de identiteitsgegevens van de deelnemer; 2° de gegevens over de elementen,
vermeld in artikel 49/1, tweede lid; 3° de beslissing tot deelname aan arbeidsmatige
activiteiten in de sociale economie; 4° de opvolging van de voorwaarden en de
activiteiten op het vlak van competentieontwikkeling als vermeld in artikel 49/3”.

-

Art.6 §3 uit het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale
werkplaatsen en het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat
betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten: aan de
arbeidszorgmedewerkers die uiterlijk op 31 december 2020 deelnemen aan arbeidszorg
overeenkomstig de arbeidszorgreglementering bij de organisaties als vermeld in paragraaf
2, wordt op 1 januari 2021 voor een periode van in beginsel twee jaar het statuut van
deelnemers aan de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie verleend als vermeld
in dit besluit. Het Departement Werk en Sociale Economie bezorgt aan de VDAB een
nominatieve lijst met arbeidszorgmedewerkers. De VDAB evalueert tijdens een periode van
uiterlijk twee jaar de gegevens, vermeld in artikel 49/1, tweede lid.

Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door VDAB is verenigbaar
met de doeleinden waarvoor DWSE de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld, gezien de
wettelijke opdracht die op beiden berust.

Artikel 3: De gevraagde persoonsgegevens en de categorieën en omvang van de gevraagde
persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die
worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van
de gegevens.
Het betreft geen persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening
gegevensbescherming. Indien dat wel het geval is, wordt dit gespecificeerd in onderstaande tabel.
De gegevens worden opgevraagd op basis van INSZ-nummer.
Van DWSE naar VDAB
Gegeven 1

Verantwoording proportionaliteit

INSZ nummer

Ter identificatie van de doelgroep, doelen 1 (aanleggen
elektronisch dossier) en 2 (evaluatie zittende doelgroep)
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Gegeven 2

Verantwoording proportionaliteit

Naam

Ter identificatie van de doelgroep, doelen 1 (aanleggen
elektronisch dossier) en 2 (evaluatie zittende doelgroep)

Gegeven 3

Verantwoording proportionaliteit

Voornaam

Ter identificatie van de doelgroep, doelen 1 (aanleggen
elektronisch dossier) en 2 (evaluatie zittende doelgroep)

Gegeven 4

Verantwoording proportionaliteit

Naam en KBO-nummer van

In functie van de organisatie van de evaluatie, doel 2

het

arbeidszorginitiatief

waar de deelnemer aan de
slag is
Gegeven 5
Jaartal

Verantwoording proportionaliteit
dat

de

In functie van de organisatie van de evaluatie, doel 2

arbeidszorgmedewerker
voor

de

deelgenomen

eerste
heeft

keer
aan

arbeidszorg.

Van VDAB naar DWSE

Gegeven: naam en INSZ

Verantwoording proportionaliteit
In het kader van het aanmaken van een elektronisch dossier.
VDAB zal een lijst van personen terug bezorgen aan DWSE
waarvoor VDAB geen dossier heeft.

VDAB zal aan de hand van de doorgestuurde lijst van DWSE, deze koppelen aan de VDAB systemen.
Personen die niet gekend zijn in het VDAB systeem worden naar DWSE teruggestuurd.
Bovenstaande data bestaat uit één grote lijst, die opgesplitst is in drie vormen (structurele
arbeidszorg, meerbanenplan en activerende arbeidszorg) van arbeidszorg. Deze wordt
overgemaakt rond 15 februari. Een tweede lijst die opnieuw alle vormen van arbeidszorg beschrijft
wordt eind maart overgemaakt.
De vernieuwde wetgeving voorziet dat de drie bovenstaande vormen van arbeidszorg worden
omgezet naar 1 vorm van arbeidszorg, AMA sociale economie. De verantwoording voor deze lijst
blijft hetzelfde als in artikel 2.
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De meegedeelde gegevens zullen door VDAB gedurende 2 jaar bewaard worden als naslagwerk om
bij discussies de oorspronkelijke gegevens te kunnen raadplegen. Deze bewaartermijn kan worden
verantwoord gezien VDAB 2 jaar de tijd krijgt om de gevraagde gegevens te verwerken en de
evaluaties uit te voeren.

Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens eveneens verkrijgen
VDAB zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2, 2°, vooropgestelde
finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers:
-

Volgende diensten van VDAB zullen toegang hebben tot de gevraagde persoonsgegevens:
o Team Ontwikkeling intensieve dienstverlening
o Team IT
Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de
uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.

-

Daarnaast kunnen de gevraagde gegevens worden meegedeeld aan of ingezien door:
o GTB stafmedewerkers
o GTB bruggenbouwers

Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door VDAB moet voorafgaandelijk
aan DWSE worden gemeld en moet uiteraard in overeenstemming zijn met de relevante wet- en
regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van
persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat VDAB waar vereist een protocol sluit voor de
mededeling van de gevraagde gegevens.

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling
De persoonsgegevens door VDAB zullen éénmalig worden opgevraagd omdat VDAB de zittende
doelgroep administratief moet kunnen omzetten, dat betekent dat de dossiers aangevuld moeten
worden met de correcte registraties in MLB om de opvolging en evaluatie te kunnen voorzien. Na
de eenmalige overdracht zal VDAB de niet gekende dossiers terugsturen naar DWSE.

5

Finale versie

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen
Volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de
persoonsgegevens, vermeld in artikel 2.
De transfers rond 15 februari en eind maart 2021 zullen plaatsvinden via de gedeelde SFTP server.
VDAB treft ten minste volgende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter
beveiliging van de verstuurde persoonsgegevens bij verdere verwerking:
●
●
●
●
●

VDAB houdt een register van verwerkingsactiviteiten bij conform de AVG
VDAB beschikt over een veiligheidsbeleid en -plan.
De personeelsleden die toegang hebben tot de gegevens zijn statutair of
contractueel gehouden tot vertrouwelijkheid.
Er is een incidentenbeheerprocedure opgesteld en gecommuniceerd conform de
AVG.
Er is een inzage procedure opgesteld en gecommuniceerd conform de AVG.

Partijen moeten kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden getroffen.
Op eenvoudig verzoek moet een partij hiervan het bewijs overmaken.
In het geval de partijen voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van
voorliggend protocol, beroep doen op een verwerker (of meerdere verwerkers), doen de partijen
uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van
passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de
vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de
rechten van de betrokkene is gewaarborgd. Partijen sluiten in voorkomend geval met alle
verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene
verordening gegevensbescherming. Partijen bezorgen elkaar een overzicht van de verwerkers die
de gevraagde gegevens verwerken, en actualiseren dit overzicht zo nodig.

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens
Zodra VDAB en/of DWSE één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende,
verouderde of overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststelt, meldt
zij dat onmiddellijk aan de andere partij die na onderzoek binnen 3 maanden van de voornoemde
vaststellingen de gepaste maatregelen binnen een redelijke termijn treft en de andere partij
daarvan vervolgens op de hoogte brengt.

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving
Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2°,
kan elke partij dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien een partij deze persoonsgegevens verwerkt in strijd
met hetgeen bepaald is in dit protocol, met de algemene verordening gegevensbescherming of
met andere relevante wet- of regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de
verwerking van persoonsgegevens.
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Artikel 9: Meldingsplichten
Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening
gegevensbescherming om elkaar [via de functionarissen voor gegevensbescherming] zonder
onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende
de meegedeelde gegevens met impact op beide partijen en in voorkomend geval onmiddellijk
gezamenlijk te overleggen teneinde alle maatregelen te nemen om de gevolgen van het
gegevenslek te beperken en te herstellen. De partijen verschaffen elkaar alle informatie die ze
nuttig of nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren.
VDAB brengt DWSE onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen van wetgeving met impact op
voorliggend protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in
voorkomend geval van wijzigingen omtrent de verwerkers.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door de
bevoegde rechtbank in Brussel

Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging
Dit protocol treedt in werking op 1 januari 2021
Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van
drie maanden.
Het protocol eindigt van rechtswege na afloop van de in artikel 5 van dit protocol bedoelde termijn
van mededeling. Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer
bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.

Opgemaakt te Brussel, op [DATUM], in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

___________________________

Digitaal ondertekend
Wim
door Wim Adriaens
Adriaens (Signature)
Datum: 2021.01.27
(Signature) 19:38:51 +01'00'
__________________________

Namens Departement Werk en Sociale Economie

namens Vlaamse Dienst voor

Digitaal ondertekend
Dirk
door Dirk Vanderpoorten
Vanderpoorte (Signature)
Datum: 2021.01.28
n (Signature) 18:07:11 +01'00'

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Dirk Vanderpoorten

Wim Adriaens
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