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

SCSZ/08/029
BERAADSLAGING NR. 06/056 VAN 18 JULI 2006, GEWIJZIGD OP 5 FEBRUARI
2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE
PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID AAN HET “INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET
SOCIALES” VAN DE UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN IN HET KADER
VAN DE EVALUATIE VAN HET NIEUWE SYSTEEM VAN OPVOLGING VAN
WERKLOZEN EN DE EVALUATIE VAN DE ACTIVERING VAN HET
ZOEKGEDRAG NAAR WERK
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1, tweede lid;
Gelet op de aanvraag van de “Université Catholique de Louvain” van 12 juni 2006;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 30 juni
2006;
Gelet op de aanvraag van de “Université Catholique de Louvain” van 29 november 2007;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 29
januari 2008;
Gelet op het verslag van de voorzitter.
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A.

SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Het “Institut de Recherches Economiques et Sociales” (IRES) van de “Université
Catholique de Louvain” (UCL) vervult momenteel een onderzoeksopdracht met
betrekking tot de evaluatie van het nieuwe systeem van opvolging van werklozen en de
evaluatie van de activering van het zoekgedrag naar werk. De onderzoeksopdracht
kadert in een programma van het Federaal Wetenschapsbeleid en beoogt na te gaan
welke de impact is van het nieuwe systeem op de kans om werk te vinden en op de
kwaliteit van dat werk.

2.1. Voor de concrete uitvoering van deze opdracht heeft het IRES vier groepen werklozen
gedefinieerd.
Deze groepen worden afgebakend door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
2.2. Groep 1 bevat de werklozen die voldoen aan volgende criteria: op 1 juli 2004 tussen
vijfentwintig jaar en dertig jaar oud zijn, op het moment van de run van het
selectieprogramma een werkloosheidsduur van dertien maanden hebben en door het
selectieprogramma geselecteerd zijn tussen juli 2004 en oktober 2004. Deze groep
bevat 4.197 individuen.
Groep 2 bevat de werklozen die voldoen aan volgende criteria: op 1 juli 2003 tussen
vijfentwintig jaar en dertig jaar oud zijn, op het moment van de run van het
selectieprogramma een werkloosheidsduur van dertien maanden hebben en door het
selectieprogramma geselecteerd zijn tussen juli 2003 en oktober 2003. Deze groep
bevat 4.185 individuen.
Groep 3 bevat de werklozen die voldoen aan volgende criteria: op 1 juli 2004 tussen
dertig en vijfenveertig jaar oud zijn, op het moment van de run van het
selectieprogramma een werkloosheidsduur van dertien maanden hebben en door het
selectieprogramma geselecteerd zijn tussen juli 2004 en oktober 2004. Deze groep
bevat 8.723 individuen.
Groep 4 bevat de werklozen die voldoen aan volgende criteria: op 1 juli 2003 tussen
dertig en vijfenveertig jaar oud zijn, op het moment van de run van het
selectieprogramma een werkloosheidsduur van dertien maanden hebben en door het
selectieprogramma geselecteerd zijn tussen juli 2003 en oktober 2003. Deze groep
bevat 8.088 individuen.
3.1. Voor alle betrokkenen dienen onderstaande gecodeerde persoonsgegevens te worden
meegedeeld, afkomstig van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming en de gewestelijke diensten voor
arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB, FOREM en BGDA).
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3.2.

Persoonsgegevens afkomstig van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Variabelen met betrekking tot het selecteren van de persoon in de steekproef: de
groep waaruit de betrokkene geselecteerd werd (groep 1, 2, 3 of 4), de datum van de
selectie (jaar en maand) en de datum van het begin van de werkloosheid (jaar en
maand).
Socio-economische karakteristieken op de datum van de selectie: de geboortedatum
(maand en jaar), het geslacht, de nationaliteit (in klassen), het studieniveau, de
arrondissementscode van de woonplaats en het werkloosheidsbureau van de werkloze.
Maandelijkse variabelen (vanaf juli 2001 tot de meest recente beschikbare maand):
de laatste maand waarop de beschikbare persoonsgegevens betrekking hebben, de
referentiemaand, de werkloosheidssituatie op de laatste dag van de maand, het
werkloosheidsstatuut, de categorie van vergoedbaarheid, het dagbedrag van de
werkloosheidsvergoeding (omgezet naar maandbasis door te vermenigvuldigen met
zesentwintig en dan in te delen in klassen), het maandbedrag van de
werkloosheidsvergoeding (in klassen), het aantal dagen per maand waarvoor een
werkloosheidsvergoeding werd ontvangen, de werkloosheidsduur en de laatste
activiteit vóór de werkloosheid.
Persoonsgegevens met betrekking tot de sanctie of de uitsluiting van
werkloosheidsvergoeding (gegevens vanaf juli 2001 tot en met de meest recente
datum): de laatste maand waarop de beschikbare persoonsgegevens betrekking
hebben, de datum van de codering (jaar en maand), het motief van de sanctie (het
artikel), het type sanctie, de begindatum van de sanctie (jaar en maand), de datum
waarop de waarschuwing in het kader van artikel 80 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 werd verstuurd (jaar en maand) en de duur van de sanctie (in aantal
weken).
Persoonsgegevens met betrekking tot de nieuwe opvolgingsprocedure van werklozen
(de zogenaamde “DISPO”-procedure, persoonsgegevens vanaf 1 juli 2004): de
laatste maand waarop de beschikbare persoonsgegevens betrekking hebben, het
statuut van de werkloze in de DISPO-procedure (informatiebrief verstuurd, oproep
voor een eerste onderhoud,…), de datum waarop het statuut werd gecreëerd, de datum
waarop het statuut werd herzien (jaar en maand) en de datum waarop het statuut voor
de eerste keer werd ingenomen (jaar en maand).

3.3.

Persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming
Persoonskenmerken en persoonsgegevens met betrekking tot de gezinssituatie (vanaf
2001, op 1 januari van het jaar): het arrondissement van het individu, de datum van
overlijden (kwartaal en jaar), het type huishouden waartoe het individu behoort en de
LIPRO-positie per gezinslid, het aantal gezinsleden per leeftijdsklasse en de relatie tot
het gezinshoofd.
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Socio-economische persoonsgegevens (deze hebben betrekking op alle beschikbare
kwartalen vanaf 2001):
- persoonsgegevens die betrekking hebben op de laatste dag van het kwartaal: de
nomenclatuur van de socio-economische positie (deze variabele duidt de socioeconomische positie aan van de persoon op de laatste dag van het kwartaal), het
aantal jobs op de laatste dag van het kwartaal en het aantal jobs bij de belangrijkste
werkgever op de laatste dag van het kwartaal;
- tewerkstellingsgegevens over de loontrekkenden per job: de belangrijkheidscode
van de job, de werknemerscode, de werknemersklasse (arbeider, bediende,
ambtenaar) en de gedetailleerde werknemersklasse, het percentage deeltijdse
arbeid, het arbeidsregime, het bedrag (in klassen) en het type van
bijdragevermindering (met aanduiding van een eventuele cumul), het aantal dagen
voltijds equivalent exclusief gelijkgestelde dagen, het gemiddeld dagloon (in
klassen), de aanduiding of de job bestaat op de laatste dag van het kwartaal of niet
en of er een reële arbeidsprestatie is geweest, de aanduiding of de arbeidsprestatie
al dan niet onder de notie “artiest” valt, de aanduiding of de arbeidsprestatie al dan
niet onder de notie “arbeid bij tussenpozen” valt, de aanduiding of de
arbeidsprestatie al dan niet in het kader van de eerste werkervaringscontracten
uitgevoerd wordt, de aanduiding of de arbeidsprestatie al dan niet een ingroeibaan
is, de aanduiding of de arbeidsprestatie al dan niet onder de notie “interimaris in
het onderwijs” begrepen moet worden, de aanduiding of de arbeidsprestatie al dan
niet seizoensarbeid is, het gecodeerd identificatienummer van de werkgever, de
grootte van de onderneming van tewerkstelling, de activiteitssector van de
onderneming van tewerkstelling, de aanduiding of de onderneming van
tewerkstelling tot de publieke dan wel tot de private sector behoort, de inrichtende
macht van de werkgever in de publieke sector, het genre van de aangesloten
werkgever (gemeente, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn,
intercommunale,…), het nummer van het paritair comité, de aanduiding of de
onderneming één of meerdere vestigingen heeft en de plaats waar de hoofdzetel
van de onderneming zich bevindt (arrondissement);
- tewerkstellingsgegevens over de zelfstandigen: de activiteitssector (twee cijfers
van de NACE-code);
- persoonsgegevens met betrekking tot de invaliditeit: de begindatum van de
primaire arbeidsongeschiktheid (jaar en kwartaal), de begindatum van de
erkenning door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (jaar en kwartaal), de
aanduiding of de betrokkene een uitkering ontvangt naar aanleiding van een
arbeidsongeval, een beroepsziekte of een ongeval en de aanduiding of de persoon
al dan niet invalide is op de laatste dag van het kwartaal.
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3.4.

Persoonsgegevens afkomstig van de VDAB, het FOREM en de BGDA
Het betreft de laatste maand waarop de beschikbare persoonsgegevens betrekking
hebben, het type actie (eerste inschrijving, diagnosegesprek, trajectvoorstel,
collectieve informatiesessie, opleiding, bijzondere acties, spontane acties,
werkaanbod, uitnodiging), de volgorde waarin de acties hebben plaatsgenomen
tijdens de maand, de datum van de eerste inschrijving (jaar en maand), de datum van
het eerste diagnosegesprek (jaar en maand), het resultaat van dit onderhoud, de reden
van de afwezigheid op of de weigering van het diagnosegesprek, de begindatum van
het trajectvoorstel (jaar en maand), de einddatum van het trajectvoorstel (jaar en
maand), de aanduiding of de werkloze het trajectvoorstel aanvaard of geweigerd
heeft, de datum van de collectieve informatiesessie (jaar en maand), de naam van de
collectieve informatiesessie, het resultaat van de collectieve informatiesessie, de
reden van de afwezigheid op of de weigering van deelname aan de collectieve
informatiesessie, het type van de actie opleiding met aanduiding of het om
kwalitatieve opleiding ging dan wel om een begeleiding, het type van de andere
acties, de datum waarop de actie werd gevraagd (jaar en maand), de begindatum van
de actie (jaar en maand), de voorziene einddatum van de actie (jaar en maand), de
effectieve einddatum van de actie (jaar en maand), de duur van de actie (in klassen),
de intensiteit van de actie en het resultaat van de actie, de reden van de afwezigheid
op of de weigering van de actie, de aanduiding of het einde van de actie geanticipeerd
werd of niet, de reden van het geanticipeerde einde, de datum van de eerste
uitnodiging (jaar en maand), de datum van de rappel (jaar en maand), de datum van
de mededeling van de werkaanbieding aan de werkloze (jaar en maand), de reactie
van de werkloze op deze werkaanbieding, de reden van weigering van de
werkaanbieding, het circuit van de werkaanbieding, het arbeidsregime van de
aangeboden job, de datum van aanmelding bij de werkgever (jaar en maand) en het
resultaat van deze aanmelding.
De persoonsgegevens worden gevraagd vanaf januari 2001 tot de meest recente
beschikbare maand voor de opleidingen en vanaf januari 2003 tot de meest recente
beschikbare maand voor de overige acties. Telkens worden de acties die al lopende
waren in januari 2001 respectievelijk januari 2003 mee opgevraagd.

4.

Voormelde persoonsgegevens zouden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
worden samengevoegd en worden voorzien van een betekenisloos volgnummer.

5.

Het onderzoek dient te zijn afgerond tegen maart 2010. Op dat ogenblik dienen de
persoonsgegevens te worden vernietigd.
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B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

6.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens, waarvoor krachtens artikel 15 van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is.

7.

De mee te delen persoonsgegevens kunnen slechts door middel van een code in
verband worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
De persoonskenmerken worden beperkt tot de geboortemaand, het geslacht, de
nationaliteitsklasse, het studieniveau, de arrondissementscode, het type huishouden en
het aantal gezinsleden per leeftijdsklasse.
Zij zijn niet van die aard dat ze een (her)identificatie van de betrokkene mogelijk
maken.

8.1. Het IRES wil een volledig profiel (met historiek) van de betrokkenen creëren. Dat
maakt het immers mogelijk om naar (causale) verbanden tussen types van
persoonsgegevens te zoeken en te achterhalen welke de impact is van het nieuwe
systeem van opvolging van werklozen en van het nieuwe systeem van activering van
het zoekgedrag naar werk.
Bijgevolg is het voor het IRES noodzakelijk om te kunnen beschikken over gecodeerde
persoonsgegevens en kan een mededeling van louter anonieme informatie niet volstaan.
8.2. Het Sectoraal Comité kan instemmen met deze analyse, gelet onder meer op de
redelijke grootte van de gevraagde steekproef.
9.

De meegedeelde persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake
dienend en niet overmatig.

10.

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.

11.1. 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 IRES verrichte
aangifte van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden.
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11.2. Het IRES 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 hem,
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. 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.
11.3. De meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang hun verwerking
noodzakelijk is voor het realiseren van hogervermeld onderzoek en maximaal tot maart
2010. Indien de persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, dient het sectoraal
comité van de sociale zekerheid daartoe een nieuwe machtiging te verlenen. De
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van haar kant mag de persoonsgegevens
eveneens bijhouden tot maart 2010.
11.4. Het IRES 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.

Om deze redenen, verleent
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
1.

de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde
gecodeerde persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan
het“Institut de Recherches Economiques et Sociales” (IRES) van de “Université
Catholique de Louvain” (UCL), in het kader van de evaluatie van het nieuwe systeem
van opvolging van werklozen en de evaluatie van de activering van het zoekgedrag
naar werk.

2.

Deze machtiging wordt afhankelijk gesteld van de naleving van de volgende
voorwaarden:
- Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het IRES dient een contract te
worden gesloten waarin de nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien.
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- De meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang hun verwerking
noodzakelijk is voor het realiseren van het onderzoek en maximaal tot maart 2010.
- Het IRES 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 hem
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 door het IRES verrichte
aangifte van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden.

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)

