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VRAAG VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, HOGER
INSTITUUT
VOOR
DE
ARBEID,
OM
MACHTIGING
TOT
RAADPLEGING
VAN
DE
LATG-GEGEVENSBANK
(LOONEN
ARBEIDSTIJDGEGEVENS) VAN DE RSZ (RIJKSDIENST VOOR
SOCIALE ZEKERHEID), HET VERWIJZINGSREPERTORIUM VAN DE
WERKGEVERS, ALSOOK DE STAT92-GEGEVENS VAN DE RVA
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING).

Vraag om machtiging nr. CS/92/543
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, in
het bijzonder de artikelen 5 en 15;
Gelet op de vraag die de Katholieke Universiteit van Leuven
in een brief van 30 november 1992 bij de Kruispuntbank ingediend
heeft; de Kruispuntbank heeft deze brief op 1 december 1992 aan
het Toezichtscomité bezorgd;

Rechtvaardiging
De aanvrager deelt mee dat hij van het Ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid een onderzoeksopdracht toegewezen
kreeg. Dit onderzoek heeft betrekking op de werkgeversbijdragen
aan de RSZ als bestrijdingsmiddel tegen de werkloosheid die
bepaalde risicogroepen treft.
De aanvrager verduidelijkt dat de tewerkstellingsproblematiek
vanuit een dubbel standpunt bestudeerd wordt: dat van de
werkgevers en dat van de werknemers.
Vanuit het standpunt van de werkgevers wil men onderzoeken in
welke mate de vermindering van de sociale bijdragen het
aanwervingsbeleid beïnvloedt.

Anderzijds wil men met het onderzoek de doeltreffendheid nagaan
van de bepalingen betreffende de vermindering van de sociale
bijdragen, en dit vanuit het standpunt van de werknemers.
De aanvrager denkt de volgende anonieme gegevens nodig te hebben
voor het onderzoek:
voor de werknemers: leeftijd, geslacht, nationaliteit, categorie
van de werknemer, (vorige) betrekking, diploma's, data van inen uitdiensttreding, reden van de vermindering van de RSZbijdragen, loon, arbeidsduur, duur van werkloosheid vóór de
aanwerving;
voor de werkgevers: gemeente van de zetel, aantal werknemers,
NACE-sector van de onderneming.
Beslissing
Overwegende dat artikel 5 van de wet van 15 januari 1990
het volgende bepaalt:
"De Kruispuntbank zamelt bij de instellingen van sociale
zekerheid alle voor de kennis, de conceptie en het beheer van de
sociale zekerheid nuttige sociale gegevens in en slaat ze op in
de vorm van anonieme informatie.
"Overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de Koning, kan
de Kruispuntbank deze sociale gegevens gebruiken voor het
trekken
van
representatieve
steekproeven
bestemd
voor
onderzoeken die ook nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en
het beheer van de sociale zekerheid.
"De
anonieme
informatie
en
de
steekproeven
zijn
toegankelijk voor de Ministers die de sociale zekerheid onder
hun bevoegdheid hebben, voor de Wetgevende Kamers, voor de
openbare instelling van sociale zekerheid, voor de Nationale
Arbeidsraad, voor de Hoge raad voor de Middenstand en voor het
Planbureau; ze kunnen eveneens toegankelijk zijn voor andere
aanvragers, na advies van het in artikel 37 bedoelde
Toezichtscomité. Het gebruik van de steekproeven geschiedt onder
toezicht van het Toezichtscomité."
Overwegende dat het onderwerp van het door de aanvrager
uitgevoerde onderzoek nuttig is voor de kennis, de conceptie en
het beheer van de sociale zekerheid;
Overwegende dat de gevraagde gegevens anoniem zijn;
Overwegende dat de betrokken gegevens van verschillende
instellingen van sociale zekerheid komen en samengevoegd moeten
worden;
dat
deze
samenvoeging
door
de
Kruispuntbank
georganiseerd moet worden, volgens de richtlijnen van haar
Beheerscomité;

Dat de Kruispuntbank met de aanvrager een overeenkomst moet
sluiten om de naleving van de principiële vertrouwelijkheid,
specialiteit en doelgerichtheid te verzekeren, zoals bepaald
werd bij de wet van 15 januari 1990; dat deze overeenkomst aan
het Toezichtscomité meegedeeld moet worden;
Overwegende
gegrond is;

dat

onder

voornoemde

voorwaarden

de

vraag

BESLIST HET TOEZICHTSCOMITE,
Het Hoger Instituut voor de Arbeid machtiging te verlenen om via
de Kruispuntbank toegang te krijgen tot voornoemde anonieme
informatie van de LATG-gegevensbank van de RSZ, van het
werkgeversrepertorium en van de STAT92 van de RVA.

Foulek Ringelheim,
Voorzitter.

