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

SCSZ/08/063
BERAADSLAGING NR. 08/021 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN HET CENTRE DE
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION VAN DE ULB
VOOR EEN STUDIE OVER HET OPRICHTEN VAN EEN KADASTER VAN
SCHOOLVERLATERS UIT HET ONDERWIJSSYSTEEM VAN DE FRANSE
GEMEENSCHAP EN OVER DE PROFESSIONELE TRAJECTEN VAN PERSONEN
DIE UITSTROMEN UIT DIT ONDERWIJSSYSTEEM
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op de artikelen 5, § 1, en 15, eerste lid;
Gelet op de aanvraag van het Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation van
de Université Libre de Bruxelles van 6 maart 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 maart
2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation van de Université
Libre de Bruxelles verricht momenteel een studie met als doel enerzijds de oprichting van
een kadaster van schoolverlaters uit het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap te
onderzoeken en anderzijds een beter begrip te krijgen van de professionele trajecten van de
personen die uit dit onderwijssysteem komen.

Om deze studie te kunnen uitvoeren, moeten persoonsgegevens van het universitair
onderwijs, het hoger onderwijs buiten de universiteit en het secundair onderwijs van de
Franse Gemeenschap gekoppeld worden aan persoonsgegevens van het datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming.
1.2. De voorliggende aanvraag bestaat uit twee delen: een deel met betrekking tot de opvolging
van personen die uitstromen uit het hoger onderwijs (universitair en niet-universitair) en
een deel met betrekking tot de opvolging van personen die uitstromen uit het secundair
onderwijs.
1.3. Voor de opvolging van de beroepstrajecten van de personen die uitstromen uit het hoger
onderwijs wordt het veld van de schoolverlaters uit het hoger onderwijs van de Franse
Gemeenschap in aanmerking genomen. De schoolverlaters worden gedefinieerd aan de
hand van twee persoonsgegevensbanken, deze van het universitair onderwijs (UO) en deze
van het hoger onderwijs buiten de universiteit (HOBU), als zijnde dat jaar ingeschreven
maar niet het daaropvolgende jaar. Rekening houdende met de bij de Franse Gemeenschap
beschikbare persoonsgegevens werden twee schooljaren/academiejaren gekozen. De
onderzoekers zijn ook van plan om twee cohorten op te volgen, die van de “schoolverlaters
1999” (ingeschreven in het UO of het HOBU in 1998-1999 maar niet meer in 1999-2000)
en de “schoolverlaters 2002” (ingeschreven in het UO of het HOBU in 2001-2002 maar
niet meer in 2002-2003).
De onderzoekers zijn van plan om vier modellen uit te werken voor de
beroepinschakelingstrajecten: trajecten over drie jaar voor de “schoolverlaters 1999”,
trajecten over vijf jaar voor de “schoolverlaters 1999”, trajecten over zeven jaar voor de
“schoolverlaters 1999” en trajecten over drie jaar voor de “schoolverlaters 2002”.
De onderzoekers zullen dan in staat zijn om de evolutie in de tijd te beschrijven van de
inschakeling van de “schoolverlaters 1999” en om de inschakeling van de “schoolverlaters
1999” met de “schoolverlaters 2002” te vergelijken op basis van hun trajecten over drie
jaar.
Op basis van een gelijkaardige methode die in Frankrijk door het “Centre d’Etudes et de
Recherches sur les Qualifications” werd ontwikkeld, zal het bovendien mogelijk zijn om de
inschakeling van specifieke subpopulaties in België en in Frankrijk met elkaar te
vergelijken, op basis van modellen opgemaakt voor vergelijkbare periodes.
Binnen de populatie van de studenten van het HOBU vormen de studenten van het Hoger
Kunstonderwijs (HKO) een uitzondering. Voor deze studenten is het jaar 2003-2004 het
eerste jaar dat beschikbaar is. Er kan dus enkel rekening worden gehouden met de
“schoolverlaters 2004” (ingeschreven in 2003-2004 maar niet in 2004-2005).
Het is belangrijk om met deze studenten rekening te houden. De onderzoekers wensen
indicatoren samen te stellen aan de hand waarvan ze de kenmerken van de leerlingen en
studenten en hun beroepsinschakeling kunnen vergelijken, voor de verschillende
studierichtingen die door de Franse Gemeenschap worden aangeboden. In het bijzonder in
het geval van het HKO ondervinden een deel van de studenten uit deze studierichting door
het specifieke karakter van deze soort studies en de mogelijk uitgeoefende

beroepsactiviteiten moeilijkheden bij de beroepsinschakeling. De onderzoekers wensen dit
na te gaan en nader te bepalen. Hun posities op de arbeidsmarkt twee jaar na de
(vermoedelijke) beëindiging van de studies kunnen worden vergeleken met die van andere
studenten en cohorten.
1.4. Volgende onderwijsgegevens afkomstig van de Franse Gemeenschap worden meegedeeld.
Individuele karakteristieken: geslacht, leeftijd (gedeeltelijk in klassen) op het einde van het
academiejaar (schooljaar), nationaliteit (in klassen), het land van geboorte (in klassen), het
arrondissement en de RESOC (verzameling van gemeenten) van de woonplaats op het
moment van de studies en het jaar van uitstroom uit het hoger onderwijs.
Gegevens met betrekking tot de studies gevolgd in het secundair onderwijs: het type
onderwijs gevolgd in het secundair onderwijs, het aantal uren gevolgd in de zes
keuzegroepen van het secundair onderwijs (in het vernieuwd secundair onderwijs) en het
jaar waarin het diploma secundair onderwijs werd behaald.
Gegevens over een mogelijke herneming van studies: de aanduiding of de betrokkene zijn
studies heeft hernomen in een periode van drie (school)jaren volgend op (het jaar van) het
niet-inschrijven in het hoger onderwijs.
Gegevens met betrekking tot de universitaire studies in het jaar van uitstroom: de cyclus
van de universitaire studies waarin de betrokkene zich heeft ingeschreven, het jaar (het
niveau) binnen deze cyclus en het studiedomein.
Gegevens met betrekking tot de studies gevolgd in het hoger niet-universitair onderwijs in
het jaar van uitstroom: het type studie (kort-lang), de cyclus en de duur van de cyclus, het
studiejaar, de studiecategorie (het studiedomein, bijvoorbeeld sociale wetenschappen) en de
sectie (discipline, bijvoorbeeld sociaal assistent) van de studie.
Gegevens met betrekking tot het diploma: de aanduiding of de betrokkene een academische
graad (diploma) heeft behaald.
1.5. Volgende persoonsgegevens afkomstig uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming worden meegedeeld.
Individuele karakteristieken: het arrondissement, de RESOC en het tewerkstellingsbassin
van de woonplaats, de positie in het gezin, het aantal personen werkend in het gezin en de
socio-economische positie van de ouders (op basis van de nomenclatuur van de socioeconomische positie).
Gegevens met betrekking tot de arbeidsmarktpositie: de socio-economische positie van de
persoon, de aanduiding of de betrokkene een werkloze is uitgesloten van
werkloosheidsuitkering en de aanduiding of de betrokkene overleden is.
Gegevens met betrekking tot de laatste dag van het trimester: het aantal jobs die de
betrokkene uitoefent.
Gegevens met betrekking tot alle jobs uitgeoefend tijdens het trimester: het gecodeerd

identificatienummer van de werkgever en het aantal dagen gewerkt tijdens het trimester (in
klassen).
Gegevens met betrekking tot de belangrijkste job op de laatste dag van het kwartaal: het
gecodeerd identificatienummer van de werkgever, de jobmobiliteit, de activiteitssector van
de werkgever van de belangrijkste job (NACE-code en beroepscode), de grootte van de
onderneming van de werkgever van de belangrijkste job (in klassen), de aanduiding of de
werkgever meerdere vestigingen heeft of niet, het arrondissement, de RESOC en het
tewerkstellingsbassin van de hoofdzetel (van de woonplaats voor de zelfstandige), de
aanduiding of de werkgever tot de publieke of de private sector behoort, de aanduiding of
de betrokkene zijn job uitoefent in een bijzonder statuut (artiest, arbeid bij tussenpozen,
eerste werkervaringscontract, ingroeibaan, interimaris, seizoenarbeid of stagiair), het statuut
(bediende, ambtenaar, arbeider, contractueel bij de overheid,…), het loon (in klassen, in
decielen), het gemiddeld dagloon (in klassen, in decielen), het arbeidsregime, de aanduiding
of de betrokkene in het stelsel van inkomensgarantie-uitkering zit en het percentage
deeltijdse arbeid (in klassen).
Met uitzondering van de individuele karakteristieken hebben deze gegevens betrekking op
de periode van het vierde trimester van 1999 tot en met het vierde trimester van 2006 voor
de groep die uitgestroomd is in 1999 en op de periode van het vierde trimester van 2002 tot
en met het vierde trimester van 2006 voor de groep die uitgestroomd is in 2002. De
individuele karakteristieken uit het datawarehouse hebben betrekking op 31 december 2005
voor de groep uitstromers van 2002 en op 31 december 2002 voor de groep uitstromers van
1999 (drie jaar na het beëindigen van de studies).
De studenten van het HKO (HOBU) vormen een uitzondering. Rekening houdende met de
beschikbaarheid van de persoonsgegevens worden enkel de “schoolverlaters 2004” in
aanmerking genomen. Voor hen hebben de persoonsgegevens van het datawarehouse
betrekking op de periode van het vierde trimester van 2004 tot en met het vierde trimester
van 2006. Voor deze groep hebben de individuele karakteristieken betrekking op 31
december 2005.
1.6. Voor de opvolging van de beroepstrajecten van de schoolverlaters uit het secundair
onderwijs wordt het veld van de “schoolverlaters” uit het secundair onderwijs van de
Franse Gemeenschap in aanmerking genomen. Deze worden aan de hand van het bestand
“leerlingen” gedefinieerd als zijnde dat jaar ingeschreven maar niet in het daaropvolgende
jaar. Rekening houdende met de beschikbare persoonsgegevens werd één schooljaar
weerhouden. De onderzoekers zijn van plan om één cohorte op te volgen, namelijk de
“schoolverlaters 2004” (ingeschreven in 2003-2004 maar niet meer in 2004-2005).
Ten einde rekening te houden met de bestaande gegevens zullen de
modelleringswerkzaamheden betrekking hebben op de eerste twee jaren die volgen op de
(vermoedelijke) beëindiging van de studies.
1.7. Volgende onderwijsgegevens afkomstig van de Franse Gemeenschap worden meegedeeld.
Individuele karakteristieken: het geslacht, de leeftijd (in jaren), de nationaliteit (in klassen),
de woonplaats op het moment van de studie (deelgemeente), de socio-economische index

van de leerling (drukt het socio-economisch niveau van de woonplaats van de leerling uit).
Gegevens met betrekking tot de gevolgde studies: de aanduiding of de betrokkene gewoon
of bijzonder onderwijs heeft gevolgd, het type bijzonder onderwijs (het type handicap), de
vorm (de doelstelling) van het onderwijs gevolgd in het stelsel van het bijzonder onderwijs,
de aanduiding of de betrokkene voltijds of deeltijds onderwijs heeft gevolgd, de vorm van
het gevolgde onderwijs (doorstroming of kwalificatie), de afdeling van het gevolgde
onderwijs (algemeen, beroepsonderwijs,…), het studiedomein, de graad van het secundair
onderwijs en het studiejaar.
Gegevens met betrekking tot de school: het gecodeerd identificatienummer van de school,
het gecodeerd identificatienummer van de campus, de socio-economische index toegekend
aan de campus (gemiddelde van de socio-economische indices van de leerlingen), de
aanduiding dat de campus al dan niet aan positieve discriminatie doet (dat wil zeggen dat ze
extra middelen krijgt van de overheid omwille van het feit dat ze veel leerlingen in een
moeilijke socio-economische situatie heeft).
1.8. Volgende persoonsgegevens afkomstig uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming worden meegedeeld.
Individuele karakteristieken: de deelgemeente van de woonplaats, het land van geboorte (in
klassen), de positie in het gezin, het aantal personen werkend in het gezin en de socioeconomische positie van de ouders (op basis van de nomenclatuur van de socioeconomische positie).
Gegevens met betrekking tot de arbeidsmarktpositie: de socio-economische positie van de
persoon, de aanduiding of de betrokkene een werkloze is uitgesloten van
werkloosheidsuitkering en de aanduiding of de betrokkene overleden is.
Gegevens met betrekking tot de laatste dag van het trimester: het aantal jobs die de
betrokkene uitoefent.
Gegevens met betrekking tot alle jobs uitgeoefend tijdens het trimester: het gecodeerd
identificatienummer van de werkgever en het aantal dagen gewerkt tijdens het trimester (in
klassen).
Gegevens met betrekking tot de belangrijkste job op de laatste dag van het kwartaal: het
gecodeerd identificatienummer van de werkgever, de jobmobiliteit, de activiteitssector van
de werkgever van de belangrijkste job (NACE-code en beroepscode), de grootte van de
onderneming van de werkgever van de belangrijkste job (in klassen), de aanduiding of de
werkgever meerdere vestigingen heeft of niet, het arrondissement, de RESOC en het
tewerkstellingsbassin van de hoofdzetel (van de woonplaats voor de zelfstandige), de
aanduiding of de werkgever tot de publieke of de private sector behoort, de aanduiding of
de betrokkene zijn job uitoefent in een bijzonder statuut (artiest, arbeid bij tussenpozen,
eerste werkervaringscontract, ingroeibaan, interimaris, seizoenarbeid of stagiair), het statuut
(bediende, ambtenaar, arbeider, contractueel bij de overheid,…), het loon (in klassen, in
decielen), het gemiddeld dagloon (in klassen, in decielen), het arbeidsregime, de aanduiding
of de betrokkene in het stelsel van inkomensgarantie-uitkering zit en het percentage

deeltijdse arbeid (in klassen).
Deze persoonsgegevens hebben betrekking op de periode van het vierde trimester van 2004
tot en met het vierde trimester van 2006, met uitzondering van de individuele
karakteristieken. Deze hebben betrekking op 31 december van het jaar volgend op het jaar
van het beëindigen van de studies, met name 31 december 2005.
1.9. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid staat in voor het koppelen van de
persoonsgegevens en voor het coderen van de respectieve identificatienummers van de
sociale zekerheid vooraleer de data over te maken aan het Centre de Sociologie du Travail,
de l’Emploi et de la Formation van de Université Libre de Bruxelles.
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
2.1. Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid persoonsgegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat
ze op, voegt ze samen en deelt ze mee aan de personen die ze nodig hebben voor het
verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van
de sociale zekerheid.
Het betreft voorts een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15 van de
wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid vereist.
2.2. De mededeling beoogt een rechtmatige doelstelling. Het onderzoek beoogt de oprichting
van een kadaster van de schoolverlaters uit het onderwijssysteem met een longitudinale
macro-economische opvolging van de professionele trajecten in de Franse Gemeenschap.
Het doel is tweevoudig. In een beschrijvend gedeelte zou aandacht moeten worden besteed
aan het onderzoek van de kenmerken van de schoolverlaters uit het onderwijssysteem (in
het bijzonder wat de gevolgde opleiding en de behaalde diploma’s betreft) en aan de
identificatie van de tendensen, de mogelijkheden of moeilijkheden van de onderzochte
populatie op het vlak van de beroepsinschakeling. Het onderzoek kadert tegelijkertijd in
een toekomstplan, door de basis te leggen van een instrument voor de recurrente opvolging
van de overgang van de school naar de arbeidsmarkt. De meegedeelde persoonsgegevens
mogen enkel worden aangewend voor dat doeleinde, met uitsluiting van enig ander
doeleinde.
2.3. De koppeling van de onderwijsgegevens van de Franse Gemeenschap en de
persoonsgegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming geschiedt
aan de hand van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid. In de
persoonsgegevensbanken van het universitair onderwijs en het hoger onderwijs buiten de
universiteit is er echter geen Identificatienummer van de Sociale Zekerheid opgenomen.
Het is bijgevolg noodzakelijk om het identificatienummer van het Rijksregister van de
natuurlijke personen van de betrokkenen te achterhalen teneinde het te kunnen gebruiken
voor de koppeling van beide categorieën persoonsgegevens.

Bij beraadslaging nr. 02/2008 van 23 januari 2008 en beraadslaging nr. 08/2008 van 20
februari 2008 werd de Université Libre de Bruxelles door het sectoraal comité van het
Rijksregister gemachtigd om het identificatienummer van het Rijksregister van de
natuurlijke personen te gebruiken met het oog op een onderzoek met betrekking tot
schoolverlaters en hun beroepstraject.
Het opzoeken van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid voor de betrokkenen
zal worden uitgevoerd door het Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la
Formation van de Université Libre de Bruxelles, in opdracht van de Franse Gemeenschap
en met tussenkomst van een onderaannemer. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
zal technische ondersteuning bieden bij het uitvoeren van die opzoeking door een
fonetische opzoeking te verrichten in het Rijksregister van de natuurlijke personen en in de
Kruispuntbankregisters, op basis van een input uit de persoonsgegevensbanken van de
Franse Gemeenschap. Nadat deze opzoeking voltooid is, kan de koppeling van de
persoonsgegevens aangevat worden.
Zowel de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als de voormelde onderaannemer
functioneren als “trusted third party”. De Université Libre de Bruxelles bekomt zelf geen
mededeling van het eigenlijke identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke
personen.
De persoonsgegevens worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op een
individueel niveau meegedeeld. Aan elke betrokkene wordt daartoe een betekenisloos
volgnummer toegekend.
2.4. De meegedeelde persoonsgegevens stellen de onderzoekers in staat om een aantal
berekeningen te doen ten einde een beter zicht te krijgen op de kenmerken van de
schoolverlaters alsook op de voorwaarden van hun intrede in het beroepsleven.
Wat het verplicht onderwijs betreft, besteden de onderzoekers veel belang aan de
woonplaats van de leerling, als indicator voor zijn sociale afkomst en voor zijn mogelijke
mobiliteit bij het begin van het beroepsleven. De problematiek van de beroepsinschakeling
van de schoolverlaters uit het secundair onderwijs is des te belangrijker vermits het afhaken
in dit stadium van het onderwijs vaak aan de basis ligt van professionele en sociale
uitsluiting bij jongeren.
De gecodeerde persoonsgegevens blijken, uitgaande van het hierboven beschreven
doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. De koppeling van de individuele
persoonsgegevens uit de persoonsgegevensbanken van het onderwijs met individuele
persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming beoogt
immers het achterhalen van de personen die hun intrede doen op de arbeidsmarkt (van wie
een aantal persoonlijke kenmerken en kenmerken met betrekking tot de opleiding zullen
kunnen worden bepaald) en de opvolging van hun beroepstrajecten.
2.5. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens echter
slechts meedelen nadat ze, overeenkomstig artikel 13 van 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, in het bezit
werd gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke

Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de door het Centre de Sociologie du Travail,
de l’Emploi et de la Formation van de Université Libre de Bruxelles verrichte aangifte van
de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
2.6. Het Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation van de Université
Libre de Bruxelles dient er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te
zullen inzetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde
gecodeerde persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is
het de Université Libre de Bruxelles, overeenkomstig artikel 6 van 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,
verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde
persoonsgegevens om te zetten in niet-gecodeerde persoonsgegevens. Er wordt op gewezen
dat het niet-naleven van dit verbod, krachtens artikel 39, 1°, van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, een geldboete van honderd tot honderdduizend euro tot gevolg kan
hebben.
2.7. Het Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation van de Université
Libre de Bruxelles mag de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens bewaren zolang hun
verwerking noodzakelijk is in het kader van het voormelde onderzoek en maximaal tot
maart 2009. Daarna dienen zij, behalve in geval van een nieuwe machtiging vanwege het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, te worden vernietigd.
2.8. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid merkt op dat ingevolge
artikel 23 van 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 de resultaten van een verwerking voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden niet mogen worden bekendgemaakt in een
vorm die de identificatie van de betrokken persoon mogelijk maakt.
De betrokken persoonsgegevens mogen voorts niet verder aan derden worden meegedeeld
behalve indien het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid daartoe
uitdrukkelijk zijn goedkeuring verleent.
2.9. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient rekening te worden gehouden 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.
Tussen het Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation van de
Université Libre de Bruxelles en zijn onderaannemer dient, met toepassing van artikel 16
van de wet van 8 december 1992, een overeenkomst te worden gesloten waarin de nodige
veiligheidsmaatregelen worden voorzien.

Om deze redenen, machtigt
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde gecodeerde persoonsgegevens
mee te delen aan het Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation van de
Université Libre de Bruxelles voor een studie over het oprichten van een kadaster van
schoolverlaters uit het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap en over de professionele
trajecten van personen die uitstromen uit dit onderwijssysteem;

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2741 83 11)

