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

SCSZ/08/166

BERAADSLAGING NR. 08/055 VAN 7 OKTOBER 2008 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN HET
HOGER INSTITUUT VOOR DE ARBEID (HIVA) IN HET KADER VAN EEN
KRITISCHE ANALYSE VAN ARBEIDSONGEVALLENCIJFERS
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1;
Gelet op de aanvraag van het Hoger Instituut voor de Arbeid van 1 september 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25
september 2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger,

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het Hoger Instituut voor de Arbeid verricht momenteel een onderzoek met als doel een
goed inzicht te krijgen in de problematiek van de arbeidsongevallen. Dit is belangrijk
zowel met het oog op preventie als met het oog op het correct inschatten van het effect
van preventiemaatregelen. De studie gebeurt in opdracht van het Algemeen Christelijk
Vakverbond.
Er zou niet alleen worden gekeken naar het globale voorkomen en de ernst van
arbeidsongevallen, maar ook bij welke soort werkgevers, in welke soort jobs en voor
welke soort werknemers de kans op en de ernst van een arbeidsongeval het grootst is.
Daarnaast willen de onderzoekers nagaan wat de gevolgen zijn van een arbeidsongeval
op een werknemer, vooral wat hun (re)integratie op de arbeidsmarkt over een lange
termijn betreft.
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Om deze studie uit te voeren, wensen de onderzoekers gebruik te maken van de
persoonsgegevens opgenomen in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming en van data afkomstig uit de surveygegevens van de enquête naar de
arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Deze
bronnen hoeven echter niet aan elkaar gelinkt te worden.
1.2. Concreet wensen de onderzoekers twee steekproeven af te bakenen: enerzijds de groep
van alle werknemers die in het jaar 2003 met minstens één arbeidsongeval
geconfronteerd werden en anderzijds een ad random steekproef van 25.000 werknemers
in 2003.
De persoonsgegevens met betrekking tot de groep van alle werknemers die in het jaar
2003 met minstens één arbeidsongeval geconfronteerd werden, laten toe voor zoveel
mogelijk analyses voldoende observaties beschikbaar te hebben om geldige uitspraken
te kunnen doen. Om bijvoorbeeld geldige uitspraken te doen over bepaalde soorten
arbeidsongevallen (bijvoorbeeld dodelijke ongevallen), over arbeidsongevallen bij
kleine deelgroepen (bijvoorbeeld werknemers in een bepaalde sector, met een bepaald
beroep,…) of bij een groep die voldoet aan meerdere vereisten (bijvoorbeeld
werknemers uit bepaalde sectoren met een bepaalde bedrijfsgrootte) is het belangrijk dat
hiervoor voldoende observaties zijn. Daarnaast worden trajecten opgevolgd van
slachtoffers na hun herintrede op de arbeidsmarkt. Ook hiervoor zijn voldoende
observaties nodig om niet het risico te lopen informatie te verliezen. Met het oog op de
geplande uitgebreide analyse van de arbeidsongevallen, volstaat een steekproef
bijgevolg niet.
De onderzoekers rechtvaardigen hun vraag om persoonsgegevens aangaande 25.000
werknemers (dat is ongeveer 0,75% van alle werknemers) verder als volgt. Op basis van
de persoonsgegevens willen zij een vergelijking maken tussen werknemers met een
arbeidsongeval en werknemers zonder een arbeidsongeval. Als zij een zinvolle
vergelijking naar achtergrondkenmerken willen maken tussen deze twee groepen
werknemers zijn zoveel mogelijk obervatie-eenheden aangewezen. Een steekproef van
25.000 werknemers blijkt voor hen het absolute minimum vermits ze beide groepen
willen vergelijken op het vlak van geslacht, leeftijd, beroep, arbeidsregime,
activiteitssector, bedrijfsgrootte,… en waar mogelijk zelfs op het vlak van een
combinatie van deze factoren. Op basis van een steekproef van 25.000 werknemers
verwachten zij bijvoorbeeld, enerzijds, ongeveer 1.565 werknemers uit de bouwsector,
onder wie bijna 100 vrouwen, van wie er op hun beurt maar een tiental jonger dan
vijfentwintig jaar zijn en, anderzijds, ongeveer 210 werknemers uit de textielsector,
onder wie bijna 80 vrouwen, van wie er op hun beurt maar een drietal jonger dan
vijfentwintig jaar zijn.
1.3. Volgende gegevens worden gevraagd.
- gegevens over het arbeidsongeval : het kwartaal waarbinnen het ongeval plaatsvond,
de nummering per persoon van de ongevallen (eerste ongeval, tweede ongeval,…),
de plaats van het arbeidsongeval (op de werkplek of op de weg van en naar het
werk), de werkplek (aan de hand van het arrondissement van de plaats van normale
tewerkstelling), de anciënniteit van het slachtoffer in de onderneming, de
beroepscategorie van het slachtoffer, het beroep van het slachtoffer, de (voorziene)
duur van de arbeidsongeschiktheid, het percentage van de permanente
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arbeidsongeschiktheid, de vorm van het ongeval, de materiële agens, de aard van het
letsel, de aanduiding of het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval een activiteit
in het kader van zijn gewoonlijke bezigheden uitvoert, de aanduiding of het een
ongeval in de privé of de publieke sector betreft, de activiteit van de onderneming,
het paritair comité, de grootte van de onderneming, de aanduiding of het om een
dodelijk ongeval gaat en de aanduiding of het ongeval al dan niet geregeld is;
- gegevens over de arbeidsparticipatie (gegevens voor ieder trimester van de periode
2003-2007): de leeftijdsklasse, het geslacht, de nationaliteit (in klassen), het
arrondissement van de woonplaats, de gezinspositie, de nomenclatuur van de socioeconomische positie inclusief de afgeleide variabele die aanduidt of de persoon
tewerkgesteld is in een loontrekkende of zelfstandige job met een tussenkomst van
de RVA in het kader van een halftijdse loopbaanonderbrekingsuitkering en de
afgeleide variabele die weergeeft of de persoon tewerkgesteld is als zelfstandige met
een uitkering in het kader van een volledige loopbaanonderbreking, het
arbeidsregime, het arbeidsvolume (uitgedrukt in voltijds equivalenten incl.
gelijkgestelde dagen), de (voornaamste) activiteitssector van de werkgever, het
gemiddeld dagloon in klassen, de werknemersklasse, het nummer van het paritair
comité, de ondernemingsgrootte en de aanduiding of het een werkgever uit de privé
sector of de publieke sector betreft.
1.4.

B.

De mededeling is eenmalig.

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, 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 Hoger Instituut voor de Arbeid beoogt een goed inzicht te
krijgen in de problematiek van de arbeidsongevallen 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.
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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 Hoger
Instituut voor de Arbeid kan hogervermeld doeleinde niet verwezenlijken aan de hand
van anonieme gegevens. Voor het onderzoek wordt immers een analyse gepland op een
bestand met gegevens van werknemers die geconfronteerd werden met een
arbeidsongeval. De gegevens moeten het mogelijk maken een beeld te krijgen van het
profiel van deze groep werknemers alsook de (re)integratie op de arbeidsmarkt over een
langere tijd op te volgen. Hierbij worden regressie-analyses gepland waarvoor
individuele gegevens strikt noodzakelijk zijn. Dergelijke analyses kunnen niet op basis
van anonieme gegevens worden uitgevoerd.
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 Hoger Instituut voor de Arbeid
verrichte aangifte van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden.
2.5. Het Hoger Instituut voor de Arbeid 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 niet-gecodeerde 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.
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2.7. Het Hoger Instituut voor de Arbeid dient 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 mededeling is eenmalig. Het onderzoek wordt in principe afgerond tegen 31
december 2009. Een jaar na afsluiten van het onderzoek, op 31 december 2010, zullen
de gegevens worden vernietigd.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, afdeling sociale
zekerheid
een machtiging voor de mededeling van hogervermelde gecodeerde persoonsgegevens aan het
Hoger Instituut voor de Arbeid, voor hogervermeld doeleinde.

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. 32-2-741 83 11)
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