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

SCSZ/08/132
BERAADSLAGING NR. 08/038 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING
VAN
GECODEERDE
PERSOONSGEGEVENS
DOOR
DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE UNIVERSITÉ LIBRE
DE BRUXELLES (ULB) EN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KUL) MET
HET OOG OP HET ONDERZOEKEN VAN DE TOESTAND VAN PERSONEN DIE
GESANCTIONEERD
WERDEN
DOOR
DE
RIJKSDIENST
VOOR
ARBEIDSVOORZIENING
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op de artikelen 5 en 15, § 1;
Gelet op de aanvraag van de Université Libre de Bruxelles en de Katholieke Universiteit Leuven
van 9 juni 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 juni 2008;
Gelet op het verslag van de voorzitter.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. De Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
verrichten momenteel in opdracht van de programmatorische overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie een onderzoek waarbij zij nagaan in welke mate personen die
werden gesanctioneerd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening door een openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn worden opgevangen.
Bij beraadslaging nr. 05/51 van 22 november 2005 en bij beraadslaging nr. 06/57 van 18
juli 2006 werden de ULB en de KUL reeds eerder door het sectoraal comité gemachtigd om

mededeling te bekomen van gecodeerde persoonsgegevens met het oog op het verrichten
van een onderzoek met betrekking tot de gevolgen van een sanctionering door de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
De onderzoekers willen meer bepaald nagaan in welke mate het systeem van sanctionering
een invloed heeft op de situatie van de betrokkenen. Daarbij wordt onderzocht of zij
inmiddels al dan niet tewerkgesteld zijn of al dan niet door een openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn worden opgevangen.
1.2. Voor het verrichten van hun onderzoek wensen de ULB en de KUL een beroep te doen op
gecodeerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.
Een mededeling van louter anonieme gegevens kan in voorliggend geval niet volstaan (de
ULB en de KUL willen immers de situatie van individuele personen kunnen opvolgen).
1.3. De mededeling zou betrekking hebben op volgende drie groepen personen.
(1) een steekproef van vijfendertig procent van de personen die in de periode vanaf het
eerste trimester 2005 tot en met het meest recente trimester waarover in het
datawarehouse persoonsgegevens beschikbaar zijn hetzij een financiële
tegemoetkoming van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn hebben
gekregen overeenkomstig de wet van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste
nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of
de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie hetzij een
tewerkstellingsmaatregel bedoeld in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben ondergaan;
(2) de volledige groep van werklozen die in de periode 2005-2007 door de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening werden gesanctioneerd (al dan niet in het kader van het
activeringsplan) (het betreft ongeveer honderdduizend personen);
(3) een even grote controlegroep van werklozen die in de periode 2005-2007 bij de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening gekend waren maar niet gesanctioneerd werden.
1.4. Per betrokkene zouden volgende persoonsgegevens worden meegedeeld (voor elk trimester
vanaf het eerste trimester van 2005 tot en met het meest recente trimester waarover in het
datawarehouse persoonsgegevens beschikbaar zijn).
(1) Persoonskenmerken: het betekenisloos volgnummer, (in voorkomend geval) het
betekenisloos volgnummer van de partner, het geslacht, de leeftijdsklasse, de
nationaliteitsklasse, het arrondissement van de woonplaats, het type huishouden, de
positie binnen het huishouden, de socio-economische positie, het aantal leden van het
huishouden en het eventuele trimester en jaar van overlijden;
(2) Persoonsgegevens met betrekking tot de betalingen door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn: de bepaling die de grondslag voor de tussenkomst vormt, de
budgettaire code, de soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet
van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het jaar en de maand van de begin- en

einddatum van de betaling, de categorie van de leefloongerechtigde, het type
tewerkstellings-, activerings- en begeleidingsmaatregel en het arrondissment van het
betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
(3) Persoonsgegevens met betrekking tot de tewerkstelling van betrokkene: de dimensie van
de werkgever, de aard van de werkgever (privaat/publiek), de activiteitssector van de
werkgever, het nummer van het paritair comité van de werkgever, het gewest waar de
werkgever is gevestigd, de loonklasse van het trimestrieel brutoloon, de gemiddelde
dagloonklasse, het percentage deeltijdse tewerkstelling (in klassen), het gecumuleerd
percentage deeltijdse tewerkstelling (in klassen), het arbeidsregime, de aanduiding of de
tewerkstelling gekend bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten al dan niet
bestaat op de laatste dag van het kwartaal of dat het gaat om een aangifte waartegenover
geen arbeidsprestaties staan, het voltijdsequivalent arbeidsvolume (inclusief en
exclusief gelijkgestelde dagen), de belangrijkheidscode van de job bestaande op de
laatste dag van de maand, de werknemersklasse, de gedetailleerde werknemersklasse,
de aanduiding dat de tewerkstelling plaatsvindt in het kader van een
tewerkstellingsbevorderende maatregel (een zogenaamde ingroeibaan), de aanduiding
dat de tewerkstelling seizoensarbeid betreft, de betrokken bijdragevermindering en
tewerkstellingsmaatregelen en voor de zelfstandigen de beroepscode en de
hoedanigheid;
(4) Persoonsgegevens met betrekking tot de werkloosheid van betrokkene: de duur van de
werkloosheid, het statuut van betrokkene ten opzichte van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (ingedeeld in groepen), de categorie van vergoeding (als
gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende), de aanduiding dat de betrokkene in
aanmerking
komt
of
werkt
in
het
stelsel
van
een
plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap, het aantal dagen vergoeding, de referentiemaand, de
maand en het jaar van de begindatum van de uitsluiting, de duur van de uitsluiting en de
reden of het artikel van de uitsluiting.
1.5. Niet alle hogervermelde persoonsgegevens zijn momenteel reeds beschikbaar in het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Meer bepaald ontbreken vooralsnog
de maand en het jaar van de begindatum van de uitsluiting, de duur van de uitsluiting en de
reden of het artikel van de uitsluiting, voor zover deze uitsluiting door de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening gebaseerd is op het activeringsplan voor langdurig werklozen. De
persoonsgegevens in kwestie zullen echter slechts aan de ULB en de KUL kunnen worden
meegedeeld voor zover zij daadwerkelijk in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming werden opgenomen.

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 een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, tweede lid,
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.
2.2. Het onderzoek van de ULB en de KUL beoogt het opvolgen van de professionele situatie
van personen die werden gesanctioneerd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (en
meer bepaald het nagaan of zij al dan niet door een openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn worden opgevangen) en is aldus nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer
van de sociale zekerheid.
Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde.
De mee te delen persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en
niet overmatig.
De mee te delen persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming kunnen slechts door middel van een betekenisloos volgnummer in verband
worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De eigenlijke
persoonskenmerken worden daartoe beperkt en in klassen meegedeeld.
2.3. 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.
De ULB en de KUL kunnen hogervermeld doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van
anonieme gegevens. Zij dienen immers in de mogelijkheid te worden gesteld om de situatie
van de betrokkenen op te volgen.
2.4. 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 door de ULB en de KUL verrichte aangifte van de
verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
2.5. De ULB en de KUL 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, 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 nietgecodeerde persoonsgegevens.
Het niet-naleven van dit verbod kan, krachtens artikel 39, 1°, van de wet van 8 december
1992, een strafrechtelijke veroordeling tot een geldboete van honderd tot honderdduizend euro
tot gevolg hebben.
2.6. Overeenkomstig 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 mogen de resultaten van de verwerking
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden niet worden bekendgemaakt
in een vorm die de identificatie van de betrokken persoon mogelijk maakt tenzij deze
laatste daartoe zijn toestemming heeft gegeven en de persoonlijke levenssfeer van derden
niet wordt geschonden of tenzij de bekendmaking van niet-gecodeerde persoonsgegevens
beperkt blijft tot persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene zelf publiek zijn gemaakt
of die in nauw verband staan met het publiek karakter van betrokkene of van de feiten
waarbij deze laatste betrokken is of is geweest.
Met voorbehoud van voormelde uitzonderingen, dienen de onderzoeksresultaten aldus op
een anonieme wijze te worden gepubliceerd.
2.7. De onderzoekers 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.
2.8. De meegedeelde persoonsgegevens dienen te worden vernietigd zodra het onderzoek is
afgerond en ten laatste op 30 juni 2009.
2.9. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid benadrukt dat de
persoonsgegevens in kwestie slechts aan de ULB en de KUL kunnen worden meegedeeld
voor zover zij vooraf in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming werden
opgenomen.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, afdeling sociale
zekerheid,
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde gecodeerde
persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan de ULB en de KUL
met het oog op het nagaan in welke mate personen die werden gesanctioneerd door de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden
opgevangen.

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)

