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SCSZ/07/110

BERAADSLAGING NR. 07/028 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE UNIVERSITEIT
GENT (UG) EN DE UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL) IN HET
KADER VAN EEN ONDERZOEK MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKE
RELATIE TUSSEN DE SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE VAN MINDERJARIGEN
EN DE INTERVENTIES DOOR DE BIJZONDERE JEUGDZORG
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5 en op artikel 15;
Gelet op de aanvraag van de Universiteit Gent en de Université Catholique de Louvain;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. In het kader van een onderzoek met betrekking tot de mogelijke relatie tussen de socioeconomische positie van minderjarigen en de interventies door de bijzondere jeugdzorg
wensen de Universiteit Gent (UG) en de Université Catholique de Louvain (UCL)
vanwege de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mededeling te bekomen van
bepaalde gecodeerde persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens dienen de
onderzoekers in staat te stellen om een zicht te verkrijgen op de socio-economische
achtergrond van minderjarigen die geconfronteerd worden met een maatregel van de
bijzondere jeugdzorg en een antwoord te bekomen op de vraag of deze minderjarigen
ook in grotere mate te maken krijgen met armoederisico’s.
1.2. De persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming
zouden uiteindelijk worden gekoppeld aan gegevens beschikbaar bij de administraties
Bijzondere Jeugdzorg van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap en aan
gegevens beschikbaar in de “Atlas van buurten in moeilijkheden” van de Cel
Grootstedenbeleid van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.
1.3. Twee populaties worden beschouwd.
Enerzijds de volledige populatie van minderjarigen die in 2005 voor de eerste keer
werden geconfronteerd met een maatregel van de bijzondere jeugdzorg (het betreft
ongeveer zesduizend personen, af te bakenen door de administraties bijzondere
jeugdzorg van de drie gemeenschappen).
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Anderzijds een steekproef van 2,5 procent van de minderjarigen die niet te maken
kregen met een maatregel van de bijzondere jeugdzorg (het betreft ongeveer
zestigduizend personen, af te bakenen via een steekproeftrekking uit het datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming).
1.4. Volgende persoonsgegevens zouden worden betrokken uit het datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming (persoonsgegevens met betrekking tot het jaar
2005).
Persoonsgegevens met betrekking tot de persoonskenmerken en de gezinssituatie: de
leeftijdsklasse van de persoon, het geslacht van de persoon, de nationaliteit van de
persoon (op 1 januari), de socio-economische positie van de persoon (op de laatste dag
van het kwartaal), het arrondissement van de woonplaats van de persoon (op 1 januari),
het geslacht van het gezinshoofd, het aantal gezinsleden (op 1 januari) en het type
huishouden.
Persoonsgegevens met betrekking tot de tewerkstelling: het percentage deeltijdse arbeid
op de laatste dag van het kwartaal (in klassen), het arbeidsregime op de laatste dag van
het kwartaal (voltijds/deeltijds/onbepaald/speciaal), de aanduiding of betrokkene
interimarbeid verricht, het aantal uren dat betrokkene wekelijks dient te presteren
volgens het arbeidscontract en het aantal werkgevers per kwartaal.
Persoonsgegevens met betrekking tot de invaliditeit en de arbeidsongeschiktheid: de
begindatum van erkenning van de invalide door de Geneeskundige Raad voor
Invaliditeit (jaar en maand), de begindatum van de primaire arbeidsongeschiktheid (jaar
en maand), de datum waarop het einde van de erkenning door de Geneeskundige Raad
voor Invaliditeit voorzien is (jaar en maand) en de code die aangeeft of de betrokken
persoon eveneens een uitkering ontvangt naar aanleiding van een arbeidsongeval, een
beroepsziekte of een ongeval.
Persoonsgegevens met betrekking tot de kinderbijslagen: de aanduiding of de
bijslagtrekkende in hetzelfde gezin woont als het rechtgevend kind of niet en de beginen einddatum van de betaling van de kinderbijslagen per rechtgevend kind (jaar en
maand).
Persoonsgegevens met betrekking tot het loon: de munteenheid van de aangifte, het
bedrag van de “gewone” bezoldiging in het kwartaal (in klassen), het bedrag van de
bijdrageplichtige loonmassa van de sociale zekerheid in het kwartaal (in klassen), de
code van de munteenheid waarin de bijdrageplichtige loonmassa van de sociale
zekerheid uitgedrukt wordt, het percentage van het inkomen van het huishouden uit
arbeid en het percentage van het inkomen van het huishouden uit
vervangingsinkomens.
Persoonsgegevens met betrekking tot de werkloosheid: de duur van de werkloosheid, de
datum waarop de uitsluiting van de werkloosheidsvergoeding ingaat (jaar en maand) en
de voorziene duurtijd van de uitsluiting uitgedrukt in weken.
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1.5. Volgende persoonsgegevens zijn afkomstig van de Administratie Bijzondere Jeugdzorg
van de Vlaamse Gemeenschap (persoonsgegevens met betrekking tot het jaar 2005).
Persoonsgegevens met betrekking tot de persoonskenmerken van de minderjarige: het
geslacht van de minderjarige, het geboortejaar van de minderjarige, het geboorteland
van de minderjarige (in klassen), de nationaliteit van de minderjarige (in klassen) en het
arrondissement van de woonplaats van de minderjarige.
Persoonsgegevens met betrekking tot elke ouder: het geslacht van de ouder, het
geboorteland van de ouder (in klassen) en het arrondissement van de woonplaats van de
ouder.
Persoonsgegevens met betrekking tot de maatregel: de beginmaand van de feitelijke
uitvoering van de maatregel, de eindmaand van de feitelijke uitvoering van de
maatregel, het regime van de maatregel, de inhoud van de maatregel, het
arrondissement van de voorziening of pleeggezin waar de minderjarige binnen de
maatregel geplaatst is, het soort voorziening waarop de maatregel betrekking heeft en,
indien de minderjarige in een pleeggezin geplaatst is dat afhankelijk is van een dienst
pleegzorg, het arrondissement van de dienst pleegzorg.
Persoonsgegevens met betrekking tot de beslissing: de aanduiding of de beslissing bij
hoogdringendheid genomen is, het nummer en de naam van de gerelateerde beslissende
instantie (consulent van het comité bijzondere jeugdzorg of sociale dienst van de
jeugdrechtbank), het artikel waarop de vordering gebaseerd is, het artikel op basis
waarvan de beslissing is genomen, de inhoud van de beslissing en het arrondissement
van de plaatsing.
1.6. Volgende persoonsgegevens zijn afkomstig van de Administratie Aide à la Jeunesse
van de Franse Gemeenschap (persoonsgegevens met betrekking tot het jaar 2005).
Persoonsgegevens met betrekking tot de persoonskenmerken van de minderjarige: het
geslacht, het arrondissement van de woonplaats, het geboortejaar, het land van geboorte
(in klassen) en de belangrijkste nationaliteit (in klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot de verantwoordelijken van de jongeren: het
arrondissement van de geboorteplaats, het land van geboorte (in klassen), het
arrondissement van de woonplaats en de band met de jongere.
Persoonsgegevens met betrekking tot de verschillende actoren (dit kunnen ook
instanties zijn): de aard van de verantwoordelijke van de minderjarige, het geslacht, de
leeftijdsklasse, de betrokken gemeenschap, het arrondissement en de nationaliteit (in
klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot de plaatsingsinstituten, afdelingen en
pleeggezinnen: de categorie van de hulpverleningsinstelling (crisisopvang,
onthaalcentrum, observatiecentrum,…), de sector, het statuut van de
hulpverleningsinstelling (privé of publiek) en de modus (residentieel of nietresidentieel).
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Persoonsgegevens met betrekking tot de maatregel: de begindatum (jaar en maand), de
datum van de beslissing (jaar en maand), de einddatum van de laatste interventie (jaar
en maand), de instantie van de interventie, de aard van de interventie, de aanduiding of
de maatregel wordt opgeschort of niet en de reden waarom het kind in contact gekomen
is met de bijzondere jeugdzorg.
1.7. Volgende persoonsgegevens zijn afkomstig van de administratie Jugendhilfedienst van
de Duitstalige Gemeenschap (persoonsgegevens met betrekking tot het jaar 2005).
Persoonsgegevens met betrekking tot de persoonskenmerken van de minderjarige: het
jaar van geboorte, het arrondissement van de geboorteplaats (in België), de nationaliteit
(in klassen) en het arrondissement van de woonplaats.
Persoonsgegevens met betrekking tot de familie van de minderjarige: het
arrondissement van de woonplaats van de moeder en de vader.
Persoonsgegevens met betrekking tot de aanvraag: de aard van de aanvraag, de datum
van de aanvraag (jaar en maand), de grond van de aanvraag, de interventie van sociale
diensten in het begin van de interventie, de aard van de tussenkomst van de Procureur
des Konings en de personen of instellingen die de aanvraag indienen.
Persoonsgegevens met betrekking tot de doorverwijzing naar de Jugendhilfedienst: de
grond voor de doorverwijzing naar de Jugendhilfdedienst.
Persoonsgegevens met betrekking tot de maatregel: de begindatum van de feitelijke
uitvoering van de maatregel (jaar en maand), de einddatum van de feitelijke uitvoering
van de maatregel (jaar en maand), het regime van de maatregel, het soort voorziening,
het adres van de voorziening op niveau van het arrondissement en de soort beslissing.
Persoonsgegevens met betrekking tot de andere diensten en personen: de aanduiding of
andere diensten en personen betrokken zijn.
1.8. Volgende gegevens zijn afkomstig van de “Atlas van buurten in moeilijkheden” van de
Cel Grootstedenbeleid van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, die een beschrijving geeft van de
buurt waarin de betrokkene woont (gegevens met betrekking tot het jaar 2001).
Gegevens met betrekking tot de huisvesting: het aandeel eigenaarswoningen, de
indicator voor de beschikbare woonvertrekken, de indicator voor de staat van de
woning, het aandeel woningen zonder centrale verwarming en de indicator voor de
perceptie van de kwaliteit van de woonomgeving.
Gegevens met betrekking tot de opleiding: het aandeel éénouderhuishoudens waar geen
enkel persoon in het bezit is van een diploma van minstens hoger secundair onderwijs,
het aandeel alleenstaanden zonder minstens een diploma van het hoger secundair
onderwijs, het belang van het aandeel personen met een diploma hoger onderwijs ten
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opzichte van het totaal aantal personen die hun studies beëindigd hebben
(gestandaardiseerd naar leeftijd), het aandeel huishoudens met kinderen waarvan
minstens één persoon in het bezit is van een diploma van het hoger secundair onderwijs
en het aandeel 12- tot 25-jarigen die een opleiding volgen in het algemeen secundair
onderwijs of die een diploma hebben van minstens het hoger algemeen secundair
onderwijs.
Gegevens met betrekking tot de tewerkstelling: het aandeel tewerkgestelden in de
tertiaire sector die laag gekwalificeerde diensten verleent, het aandeel arbeiders in de
actieve beroepsbevolking, het aandeel van de werkzoekenden in de beroepsbevolking,
het aandeel langdurig werklozen van meer dan twee jaar ten opzichte van de totale
beroepsbevolking, het aandeel werknemers met een contract van onbepaalde duur ten
opzichte van de totale actieve beroepsbevolking en het aandeel huishoudens waarbij
geen enkel gezinslid beschikt over inkomsten uit tewerkstelling.
Gegevens met betrekking tot de gebruiksgoederen: het aandeel woningen die
beschikken over een vaste telefoon, de uitrusting van de huishoudens met personal
computer en internetaansluiting en het aantal huishoudens zonder auto.
Gegevens met betrekking tot het inkomen: het mediaan inkomen per aangifte.
Gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand: de indicator van de subjectieve
gezondheidstoestand (gestandaardiseerd naar leeftijd).
Gegevens met betrekking tot het aandeel vreemdelingen: het aandeel vreemdelingen
afkomstig van buiten de vijftien oude lidstaten van de Europese Unie of andere rijk
ontwikkelde landen.
De gegevens van de Atlas zouden worden gekoppeld aan de andere persoonsgegevens
via de statistische sector van de betrokkene. De statistische sector zelf zou echter niet
worden meegedeeld.
1.9. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid staat in voor het koppelen van de
hogervermelde persoonsgegevens, het trekken van de steekproef van minderjarigen die
niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een maatregel van de bijzondere jeugdzorg,
het opzoeken van de gevraagde persoonsgegevens in het datawarehouse arbeidsmarkt
en sociale bescherming en de codering van de persoonsgevens (het toekennen van een
uniek betekenisloos volgnummer).
1.10. De meegedeelde persoonsgegevens dienen te worden vernietigd zodra het onderzoek is
afgerond en in elk geval uiterlijk op 31 juli 2008.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal de persoonsgegevens bijhouden tot 31
december 2017 met het oog op vervolgonderzoeken.
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B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens, waarvoor krachtens artikel 15, § 1,
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling
sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid vereist is.
2.2. De Universiteit Gent (UG) en de Université Catholique de Louvain (UCL) wensen de
mogelijke relatie tussen de socio-economische positie van minderjarigen en de
interventies door de bijzondere jeugdzorg te onderzoeken. Zij dienen aldus de situatie
van concrete personen te kunnen evaluren.
De onderzoekers hebben bijgevolg behoefte aan gecodeerde persoonsgegevens. Een
mededeling van louter anonieme informatie kan niet volstaan.
2.3. Bij de mededeling van de persoonsgegevens wordt elk identificatienummer van de
sociale zekerheid vervangen door een uniek betekenisloos volgnummer.
De mee te delen persoonsgegevens kunnen slechts door middel van dit uniek
betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of
identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken blijven beperkt en worden
doorgaans in klassen meegedeeld. Zij zijn niet van die aard dat ze een (her)identificatie
van de betrokkene mogelijk maken.
2.4. Het gaat om een latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden, waardoor de bepalingen van afdeling II
van hoofdstuk II 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 dienen te worden nageleefd.
2.5. In voorliggend geval zullen de persoonsgegevens door de UG en de UCL worden
gebruikt met het oog op een onderzoek naar de mogelijke relatie tussen de socioeconomische positie van minderjarigen en de interventies door de bijzondere
jeugdzorg. Dit doeleinde lijkt de latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens
te rechtvaardigen.
De meegedeelde persoonsgegevens lijken daarenboven, uitgaande van dat doeleinde,
ter zake dienend en niet overmatig.
Het weze opgemerkt dat de bedragen van lonen steeds in klassen zullen worden
meegedeeld. Wanneer een datum wordt meegedeeld, wordt deze beperkt tot de maand
en het jaar.
2.6. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens
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
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levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de door de UG/UCL verrichte aangifte van
de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
2.7. Beide betrokken universiteiten dienen 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 persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald.
In elk geval is het hen, 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 strafrechtelijke veroordeling tot
een geldboete van honderd tot honderdduizend euro tot gevolg kan hebben.
2.8. De meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang hun verwerking
noodzakelijk is voor het realiseren van hogervermeld onderzoek en maximaal tot 31
juli 2008. Indien de persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, dient het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid daartoe een nieuwe
machtiging te verlenen.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van haar kant zal de persoonsgegevens
eveneens bijhouden, en dit tot 31 december 2017.
2.9. De voormelde universiteiten dienen bij de verwerking van de persoonsgegevens
rekening te houden 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.
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Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde
persoonsgegevens mee te delen aan de Universiteit Gent (UG) en de Université Catholique
de Louvain (UCL) met het oog op een onderzoek naar de mogelijke relatie tussen de socioeconomische positie van minderjarigen en de interventies door de bijzondere jeugdzorg.
Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de UG en de UCL dient een contract
te worden gesloten waarin de nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien. Daartoe kan
in voorkomend geval een beroep worden gedaan op het document “referentiemaatregelen
voor de beveiliging van elke verwerking van persoongegevens” beschikbaar op de website
van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (zie
http://www.privacycommission.be/publicaties/referenciemaatregelen%20vs%2001.pdf).
De meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang hun verwerking
noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het onderzoek en maximaal tot 31 juli 2008.
De UG en de UCL dienen 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
persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is het hen
verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde
persoonsgegevens om te zetten in niet-gecodeerde persoonsgegevens.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens 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 aangifte van de verwerking voor historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden.
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