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SCSZ/08/135
BERAADSLAGING NR. 08/041 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING
VAN
GECODEERDE
PERSOONSGEGEVENS
DOOR
DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM VOOR
SOCIAAL BELEID VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN MET HET OOG OP EEN
ONDERZOEK MET BETREKKING TOT DE UITSTROOM UIT DE SOCIALE
BIJSTAND
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 het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen 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. Het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen verricht momenteel een
studie met betrekking tot de uitstroom uit de sociale bijstand, dat is de steun die door een
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt verleend in het kader van
maatschappelijke integratie of maatschappelijke hulp. Het onderzoek heeft meer bepaald
als doel om de uitstroom van personen die een financiële steun krijgen of tewerkgesteld
zijn in het kader van maatschappelijke integratie of maatschappelijke hulp longitudinaal te
beschrijven en te analyseren, waarbij nagegaan wordt wat de impact is van
persoonskenmerken, het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de
sociaal-economische context van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het

tijdstip van instroom of uitstroom en hoe deze op elkaar inspelen en resulteren in
gemeentelijke verschillen.
1.2. Het Centrum voor Sociaal Beleid verzoekt om de mededeling van gecodeerde
persoonsgegevens uit onder meer het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.
1.3. De mededeling zou betrekking hebben op een gestratificeerde steekproef van één derde van
de personen die in 2004 en/of 2005 genoten van maatregelen inzake maatschappelijke
integratie of maatschappelijke hulp, in de vorm van een (aanvullend) leefloon of equivalent
leefloon of een tewerkstelling. Deze steekproefpopulatie wordt geschat op ongeveer 50.000
personen, die hierna de hoofdbegunstigden worden genoemd. Daarnaast dienen ook alle
gezinsleden van deze steekproefpersonen mee opgenomen te worden voor de jaren 1999 tot
en met 2009 (telkens de situatie op 1 januari). Het aantal gezinsleden wordt geschat op een
totaal van 150.000 personen. Zij worden evenwel slechts in aanmerking genomen voor de
jaren waarin zij tot het gezin van de hoofdbegunstigde behoren.
1.4. Voor de hoofdbegunstigden en hun gezinsleden wordt gevraagd om een panel op te bouwen
voor de periode 1999-2009. De gevraagde persoonsgegevens zijn afkomstig uit het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, uit de persoonsgegevensbanken van
de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en uit het Rijksregister.
1.5. Vooreerst worden er persoonsgegevens meegedeeld over de karakteristieken van de
steekproefpopulatie: de status van het individu in de steekproef, de instroom of
aanwezigheid in bijstand vóór de observatieperiode, de instroom in maatschappelijke
integratie of maatschappelijke hulp in de observatieperiode (2004-2005), de aanwezigheid
in maatschappelijke integratie of maatschappelijke hulp in de observatieperiode, het
kwartaal van instroom of aanwezigheid in de observatieperiode, de maand van instroom of
aanwezigheid in de observatieperiode, het jaar van eerst gekende instroom of
aanwezigheid, de maand van eerst gekende instroom of aanwezigheid, de steekproefgroep
en de aanduiding dat de persoon gekend is bij meerdere openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (op het moment van eerste instroom in de observatieperiode).
Tevens wordt de herberekening gevraagd van de steekproefgroepvariabele voor de groep
van personen die instromen of aanwezig zijn in 2005, zodat ze vergelijkbaar wordt met
2004.
1.6. Vervolgens worden persoonsgegevens betreffende de hoofdbegunstigde en diens partner
meegedeeld.
Algemene socio-economische persoonsgegevens (per kwartaal): de sociaal-economische
positie die de betrokkene inneemt (op basis van de variabele nomenclatuur van de socioeconomische positie en alle bijhorende afgeleide variabelen).
Algemene persoonsgegevens (per maand) afkomstig van de programmatorische
overheidsdienst Maatschappelijke Integratie: de aanduiding van de wetgeving, de
aanduiding hoofdbegunstigde of bijkomende begunstigde, de gecodeerde gemeentecode
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het bedrag van betaling aan het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door de staat (in klassen), de aanduiding

dat de betaling het volledig of gedeeltelijk leefloon betreft, het type staatstoelage aan het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het soort maatschappelijke hulp, het soort
maatschappelijke integratie, de begin- en eindmaand van de periode die door de betaling
wordt gedekt, het gecodeerd Identificatienummer van de Sociale Zekerheid van de partner
van de begunstigde, de categorie van leefloongerechtigde op maatschappelijke integratie
(op de laatste dag van de maand en op de vijftiende van de maand) en het statuut van
rechthebbende op financiële hulp (op de laatste dag van de maand en op de vijftiende van
de maand).
Persoonsgegevens met betrekking tot de toegepaste tewerkstellingsmaatregelen (per
maand) afkomstig van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie:
de aanvaarding van tewerkstelling in het kader van artikel 60 van de organieke wet van 8
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de aanduiding dat
de voorwaarden vervuld zijn voor een tewerkstelling in het kader van artikel 60, de soort
tewerkstelling, het uurrooster en de plaats van tewerkstelling (de gemeente van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vereniging zonder winstoogmerk met een
sociaal doel, cultureel doel, intercommunale,...), de aanvaarding van tewerkstelling in het
kader artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en de aanduiding dat de voorwaarden vervuld zijn voor een
tewerkstelling in het kader van artikel 61.
Persoonsgegevens met betrekking tot de toegepaste activeringsmaatregelen (per maand)
afkomstig van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie: het type
en het bedrag van de partnerschapsovereenkomst, het type activering, de aanduiding van de
aanvaarding van terugbetaling, het type tewerkstellingsprogramma, het type socioprofessionele integratie en het type geïndividualiseerd integratieproject.
Persoonsgegevens afkomstig van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (per maand): het
statuut bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (in klassen), het bedrag van de uitkering
(in klassen), het aantal dagen vergoeding in de referentiemaand (in klassen), de code die de
situatie in de werkloosheid weergeeft op de laatste dag van de referentiemaand, het statuut
van de werkloze voor de activering, het percentage arbeidsduur bij de activering van de
werkloosheidsuitkering
(in
klassen),
de
toekenningsvoorwaarden
van
de
activeringsmaatregel, het percentage arbeidsduur bij activering (in klassen), de begin- en
eindmaand van de activering, de aanduiding dat de betrokkene met brugpensioen is, de
reden van loopbaanonderbreking/tijdskrediet, de aanduiding van een verhoogde of
verminderde uitkering bij loopbaanonderbreking/tijdskrediet, het type tijdelijke
werkloosheid (economische redenen of niet), de dagvergoeding van de werkloosheid (in
klassen), de vergoedingscategorie van de werkloze (in klassen), de werkloosheidsduur (in
maanden), het aantal uren gewerkt als PWA’er in de referentiemaand (in klassen), de wijze
waarop de persoon geselecteerd werd voor een activiteit in het kader van een PWA, de
reden van uitsluiting van werkloosheidsuitkering, de maand van ingang van de uitsluiting,
de voorziene duur van uitsluiting (aantal weken) en de aanduiding dat de betrokkene in het
stelsel van deeltijdse werkloze met inkomensgarantie-uitkering zit.
Persoonsgegevens met betrekking tot de invaliditeit, afkomstig van het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (per kwartaal): de aanduiding dat de betrokkene invalide

is, het begin- en eindkwartaal en het begin- en eindjaar van erkenning als invalide, het
beginkwartaal en -jaar van de primaire arbeidsongeschiktheid, de aanduiding dat de
persoon ook een uitkering krijgt voor een arbeidsongeval, beroepsziekte of ongeval, het
aantal vergoede dagen (in klassen), de betalingscode, het bedrag per kwartaal (in klassen)
en de uittredingscode.
Persoonsgegevens met betrekking tot de pensioenen, afkomstig uit het Pensioenkadaster
(per maand): de aanduiding dat de betrokkene pensioentrekkend is, de periodiciteit van de
betaling van het voordeel, de aard van het pensioenvoordeel, het beginkwartaal en -jaar van
het voordeel, het beginkwartaal en -jaar van het huidig recht, het soort pensioenvoordeel, de
eerste maand van de referteperiode waarvoor de betaling verricht wordt en de laatste maand
van de referteperiode waarvoor de betaling verricht wordt.
Persoonsgegevens met betrekking tot de primaire arbeidsongeschiktheid, afkomstig van het
Nationaal Intermutualistisch College (per maand): de aanduiding dat de betrokkene in
primaire arbeidsongeschiktheid is, de reden van arbeidsongeschiktheid, de aanduiding dat
de persoon een uitkering ontvangt of niet, de aard van de uitkering, de beginmaand van de
periode van de arbeidsongeschiktheid, de eindmaand van de periode van
arbeidsongeschiktheid en het bedrag van de uitkering.
Persoonsgegevens met betrekking tot de beroepsziekten, afkomstig van het Fonds voor de
Beroepsziekten (per maand): de aanduiding dat de betrokkene een beroepsziekte heeft, de
begin- en eindmaand van arbeidsongeschiktheid, de code voor de aard van beslissing, het
percentage van arbeidsongeschiktheid (in klassen) en het bedrag (in klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot arbeidsongevallen, afkomstig van het Fonds voor
Arbeidsongevallen (per maand): de aanduiding dat de betrokkene een arbeidsongeval heeft
gehad en de maand van het ongeval.
Persoonsgegevens met betrekking tot de tewerkstelling, afkomstig van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(per kwartaal) - voor alle arbeidsprestaties: het gecumuleerd percentage deeltijdarbeid (in
klassen), het aantal jobs in loondienst, het totaal aantal jobs, het aantal jobs bij dezelfde
werkgever, de belangrijkheidscode van de arbeidsprestaties, de aanduiding dat het een job
als loontrekkende of zelfstandige betreft, de activiteitssector, de mobiliteitsvariabele, de
dagloonklasse, de ondernemingsgrootte en het arbeidsregime.
Persoonsgegevens met betrekking tot de tewerkstelling (per kwartaal) - voor de
belangrijkste job en de tweede belangrijkste job: (voor zelfstandige tewerkstelling, per
kwartaal of per jaar) de begindatum van aansluiting bij het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen, het kwartaal van schrapping van de aansluiting bij het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de bijdragecategorie, de
beroepscode en het fiscaal jaarinkomen (in klassen) en (voor loontrekkende tewerkstelling)
de aanduiding van de noties “artiest”, “arbeid bij tussenpozen”, “grensarbeid”, “huisarbeid”
en “seizoensarbeid”, de werknemersklasse, de gedetailleerde werknemersklasse, de NACEcode (op twee posities, met aanduiding van de interimsector), het type job met externe

financiering in het kader van een tewerkstellingsmaatregel, het type job in het kader van
een tewerkstellingmaatregel met het oog op intrede van schoolverlaters op de arbeidsmarkt,
de aanduiding van de tewerkstelling via dienstencheques, de aanduiding dat de
leerovereenkomst van toepassing is en het type leerovereenkomst, de aanduiding van
bepaalde soorten arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld thuiswerkers), de (super)extra in de
horeca, het statuut van de werknemer (functiecode), het type leerling, het percentage
deeltijdarbeid (in klassen), het type contract, het voltijds equivalent (in klassen), het aantal
gelijkgestelde dagen (in klassen), de code van de meest voorkomende gelijkgestelde dagen,
de belangrijkste prestatiecode in de groep van de werkelijk gepresteerde dagen en in de
groep van dagen van ziekte of ongeval waarvoor de werkgever geen loon uitkeert dat
aanleiding geeft tot het betalen van socialezekerheidsbijdragen, het bedrag van de
bijdragevermindering (in klassen), het gecumuleerd bedrag van de bijdragevermindering (in
klassen), het totale bedrag van de persoonlijke bijdrageverminderingen (in klassen), de
aanduiding dat de werknemer aangeworven is in het kader van de sociale maribel, de code
van de maatregel ter bevordering van de tewerkstelling, de types bijdrageverminderingen
en de tewerkstellingsmaatregelen (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten), de bruto
bezoldiging per kwartaal (in klassen), het gemiddeld bruto dagloon (in klassen), het loon op
jaarbasis (in klassen), de aanduiding van de private of publieke sector van de werkgever, de
inrichtende macht in de publieke sector, de werkgever volgens de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, de activiteitscode van de
vestiging waar de werknemer werkt, de NACE-code (op twee posities) en de
jobmobiliteitsvariabele.
Persoonsgegevens met betrekking tot het WIGW-statuut (per jaar): de aanduiding dat de
betrokkene recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, met inbegrip van het OMNIO-statuut.
Persoonsgegevens met betrekking tot de kinderbijslagen, afkomstig van de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (per maand): het statuut bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers, de beginmaand van de betaling van de kinderbijslag, de eindmaand van
betaling van de kinderbijslag, de aanduiding dat het kinderbijslagfonds de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers is, het gecodeerd Identificatienummer van de Sociale
Zekerheid van de bijslagtrekkende, de rechthebbende en de rechtgevende (als de
betrokkenen tot het gezin behoren), de hoedanigheidscode en de hoedanigheid van de
bijslagtrekkende (voor het stelsel van de zelfstandigen).
Persoonsgegevens met betrekking tot de kinderbijslagen, afkomstig van de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers, niet opgenomen in het datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming (per maand): het aantal geplaatste kinderen, het aantal kinderen
geplaatst bij een particulier waarvoor een bedrag betaald wordt aan het oorspronggezin en
de band van het kind met de rechthebbende (co-ouderschap).
Persoonsgegevens met betrekking tot het inkomen (per jaar): het inkomen op jaarbasis van
het huishouden (in klassen), het inkomen op jaarbasis van het huishouden afkomstig van
uitkeringen (in klassen), het inkomen op jaarbasis van het huishouden uit loontrekkende

tewerkstelling (in klassen) en het inkomen op jaarbasis van het huishouden uit zelfstandige
tewerkstelling (in klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot de huishoudsituatie (per jaar): het gecodeerd
identificatienummer van het huishouden, het aantal leden, het aantal werkenden in het
huishouden, het type huishouden (volgens de LIPRO-typologie), de indeling van het type
gezin volgens de inwonenden en het huishoudtype (sociologische definitie).
Persoonskenmerken (per jaar, kwartaal of eenmalig): het gecodeerd Identificatienummer
van de Sociale Zekerheid van het gezinshoofd, het geboortejaar, het geslacht, de burgerlijke
staat, de aanduiding dat de persoon overleden is, de maand en het jaar van overlijden, de
nationaliteitsgroep (beperkt en uitgebreid), de aanduiding dat de persoon Belg is bij
geboorte, de nationaliteitsgroep bij geboorte, de aanduiding dat de Belgische nationaliteit
verworven is, het jaar van verwerving van de Belgische nationaliteit en het kwartaal van
verwerving van de Belgische nationaliteit.
Plaatskenmerken (per maand en per jaar): de geanonimiseerde code van de gemeente van
domicilie (per jaar) en de aanduiding dat de domiciliegemeente en de gemeente van het
openbaar centrum voor maatschappelijk wezlijn gelijk of verschillend is (per maand).
1.7. Tevens worden persoonsgegevens
hoofdbegunstigde meegedeeld.

betreffende

de

andere

gezinsleden

van

de

Met betrekking tot de steekproef: de status van het individu in de steekproef.
Algemene persoonsgegevens (per kwartaal): de sociaal-economische positie die de
betrokkene inneemt (op basis van de variabele nomenclatuur van de socio-economische
positie en alle bijhorende afgeleide variabelen).
Persoons- en gezinskenmerken (per jaar): het gezinsnummer, de verwantschapsrelatie met
het gezinshoofd, het geslacht, de leeftijdsgroep, de aanduiding van het overlijden, de
nationaliteitsgroep (uitgebreid) en de positie die de persoon inneemt op basis van de
LIPRO-typologie.
1.8. Volgende gegevens over het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van
begeleiding worden meegedeeld (per jaar).
Socio-economische kenmerken: de geanonimiseerde code van de gemeente van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de gemeentegrootte, de classificatie
volgens stedelijke hiërarchie, het subregionaal overlegcomité (RESOC), de indeling van de
woonplaats volgens de dexia-typologie en het gewest.
Kenmerken van het beleid (op jaarbasis vanaf 2003 tot het laatst beschikbare jaar): het
bedrag van de terugbetaling voor personeelskosten door de programmatorische
overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, het percentage van de personen met leefloon
of tewerkstelling in het kader van maatschappelijke integratie dat tewerkgesteld is via
artikel 60, het percentage van de personen met leefloon of tewerkstelling in het kader van

maatschappelijke hulp dat tewerkgesteld is via artikel 60, het percentage van de personen
met leefloon of tewerkstelling in het kader van maatschappelijke integratie dat
tewerkgesteld is via artikel 61, het percentage van de personen met leefloon of
tewerkstelling in het kader van maatschappelijke hulp dat tewerkgesteld is via artikel 61,
het percentage van de personen met leefloon of tewerkstelling in het kader van
maatschappelijke integratie dat tewerkgesteld is via een activeringsmaatregel, het
percentage van de personen met leefloon of tewerkstelling in het kader van
maatschappelijke hulp dat tewerkgesteld is via een activeringsmaatregel, het percentage
van de personen met leefloon of tewerkstelling in het kader van maatschappelijke integratie
dat tewerkgesteld is via een partnerschapsovereenkomst, het percentage van de personen
met leefloon of tewerkstelling in het kader van maatschappelijke hulp dat tewerkgesteld is
via een partnerschapsovereenkomst, het percentage van de personen met leefloon of
tewerkstelling in het kader van maatschappelijke integratie dat tewerkgesteld is in de
sociale economie, het percentage van de personen met leefloon of tewerkstelling in het
kader van maatschappelijke hulp dat tewerkgesteld is in de sociale economie, het
percentage van de personen met leefloon of tewerkstelling in het kader van
maatschappelijke integratie dat tewerkgesteld is via dienstencheques en het percentage van
de personen met leefloon of tewerkstelling in het kader van maatschappelijke hulp dat
tewerkgesteld is in via dienstencheques.
1.9. Ten slotte zouden ook anonieme gegevens met betrekking tot de onderzoekspopulatie ter
beschikking worden gesteld, waarbij de onderzoekspopulatie in vier groepen zou worden
ingedeeld: eerste intreders/instromers, reeds gekende intreders/instromers, reeds
aanwezigen met gekende begintijd en reeds aanwezigen met ongekende begintijd.
De indeling gebeurt als volgt.
indeling 1 (variabele referentieperiode: één jaar en een kwartaal of twee jaar en een
kwartaal)
-

-

-

-

intreders: personen die in de loop van 2004 of 2005 instromen in maatschappelijke
hulp of maatschappelijke integratie en genieten van een (aanvullend) (equivalent)
leefloon of een tewerkstelling. Binnen deze groep kunnen twee subgroepen
onderscheiden worden:
“eerste” intreders: die het voorbije jaar en een kwartaal (= de periode gekend in de
datawarehouse, met name vanaf laatste kwartaal van 2002) geen maatschappelijke
hulp of maatschappelijke integratie genoten;
reeds gekende intreders: die in het voorbije jaar en een kwartaal reeds één of
meerdere keren genoten van een financiële steun of tewerkstelling in het kader van
maatschappelijke hulp of maatschappelijke integratie en instromen of aanwezig
zijn in de observatieperiode;
reeds aanwezigen: personen die reeds genoten van een financiële steun of
tewerkstelling in het kader van maatschappelijke integratie voor 2004 (=voor de
observatieperiode). Ook deze groep kan opgesplitst worden in twee subgroepen:

-

aanwezigen met gekende begintijd: personen die ingetreden zijn sinds het laatste
kwartaal van 2002 (waarvan de beginperiode gekend is);

-

aanwezigen met ongekende begintijd: personen die sinds het laatste kwartaal van
2002 in het leefloon aanwezig zijn waarvan het begin van de periode dat ze sociale
bijstand ontvangen, niet gekend is in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming;

indeling 2 (vaste referentieperiode van één jaar en een kwartaal)
-

voor 2005 en latere jaren wordt ook een analoge indeling gevraagd in vier
steekproefgroepen die voor het kalenderjaar 2005 de steekproefgroepen indeelt in
functie van aanwezigheid of instroom ten opzichte van het voorbije jaar en een
kwartaal.

De onderzoekers wensen een aantal statistieken te bekomen volgens deze indelingen.
Hierbij vragen ze de grootte van de steekproefpopulatie en deze uitgesplitst naar geslacht,
leeftijd, nationaliteit, categorie, volledige/gedeeltelijke uitkering, wetgeving en groepering
van de budgetcodes voor maatschappelijke hulp en maatschappelijke integratie. De
gevraagde statistieken variëren in functie van het jaartal. Het betreft volgende gegevens:
-

m.b.t. 2003: enkel voor de volledige bevolking die aan de criteria voldoet inzake
maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp voor steekproeftrekking: totaal en
uitsplitsingen;

-

m.b.t. 2004:
- voor de volledige bevolking die aan de criteria voldoet inzake maatschappelijke
integratie en maatschappelijke hulp voor steekproeftrekking in 2004: totaal en
uitsplitsingen;
- voor alle steekproefgroepen in 2004 (volgens indeling 1): totaal en uitsplitsingen;
- eerste instromers in 2004;
- reeds gekende instromers in 2004;
- aanwezigen met gekende beginperiode in 2004;
- aanwezigen met ongekende beginperiode in 2004;

-

m.b.t. 2005:
- voor de volledige bevolking in 2005 die aan de criteria inzake maatschappelijke
integratie en maatschappelijke hulp voldoet voor de steekproeftrekking;
- voor alle steekproefgroepen voor het jaar 2005, bepaald in functie van twee
referentieperiodes, met name het voorbije jaar en een kwartaal (indeling 2) en de
voorbije twee jaar en een kwartaal (indeling 1), telkens totaal en volgens
uitsplitsingen;
- eerste instromers in 2005;
- reeds gekende instromers in 2005;
- aanwezigen met gekende beginperiode in 2005;
- aanwezigen met ongekende beginperiode in 2005;

-

B.

m.b.t. de jaren na 2005 die beschikbaar zijn:
- voor de volledige bevolking in dat jaar die aan alle criteria voor steekproeftrekking
voldoet (behalve moment van instroom in de observatieperiode) inzake
maatschappelijke hulp en maatschappelijke integratie, totaal en uitgesplitst;
- voor de vier steekproefgroepen. De steekproefgroepen worden gedefinieerd
rekening houdend met een periode van een jaar en een kwartaal ervoor (indeling 2),
totaal en uitgesplitst;
- eerste instromers;
- reeds gekende instromers;
- aanwezigen met gekende beginperiode;
- aanwezigen met ongekende beginperiode.

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 het Centrum voor Sociaal Beleid beoogt het analyseren van de
uitstroom uit de sociale bijstand 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.

Het Centrum voor Sociaal Beleid kan hogervermeld doeleinde niet verwezenlijken aan de
hand van anonieme gegevens. Het dient 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 het Centrum voor Sociaal Beleid verrichte aangifte
van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
2.5. Het Centrum voor Sociaal Beleid 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 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 31 december 2012.

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 het Centrum voor
Sociaal Beleid met het oog op een onderzoek met betrekking tot de uitstroom uit de sociale
bijstand.

Yves ROGER
Voorzitter
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