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

SCSZ/07/160

BERAADSLAGING NR. 07/057 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT
HET VERDERE GEBRUIK VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DIE
AAN DE “UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN” WERDEN MEEGEDEELD
MET TOEPASSING VAN BERAADSLAGING NR 01/65 VAN 31 JULI 2001 EN
BERAADSLAGING NR 03/43 VAN 6 MEI 2003
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 beraadslaging nr. 01/65 van 31 juli 2001 van het Toezichtscomité bij de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op beraadslaging nr. 03/43 van 6 mei 2003 van het Toezichtscomité bij de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verzoek van de “Université Catholique de Louvain” van 7 september 2007;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 10
oktober 2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.
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A.

HISTORIEK VAN DE AANVRAAG

1.1. Bij beraadslaging nr. 01/65 van 31 juli 2001 werd de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
gemachtigd om bepaalde gecodeerde persoonsgegevens mee te delen aan de
“Université Catholique de Louvain” met het oog op de evaluatie van de diverse
activeringsprogramma’s voor jonge werkzoekenden.
Het betreft per betrokkene meer bepaald gecodeerde persoonsgegevens met betrekking
tot de socio-economische positie, het type van activeringsprogramma, de overgangen
tussen regimes, het belastbaar loon, de socio-demografische situatie en de
arbeidsmarktsituatie (zowel in geval van werkloosheid als in geval van tewerkstelling).
De persoonsgegevens in kwestie mochten door de “Université Catholique de Louvain”
worden bijgehouden tot maximaal 30 september 2003.
Het Toezichtscomité bepaalde evenwel dat de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, met het oog op een eventuele verlenging van het onderzoek, zou instaan
voor het beheer van de conversiesleutel tussen enerzijds de Identificatienummers van
de Sociale Zekerheid van de betrokkenen en anderzijds de gecodeerde
Identificatienummers van de Sociale Zekerheid zoals meegedeeld aan de “Université
Catholique de Louvain”.
1.2. Bij beraadslaging nr. 03/43 van 6 mei 2003 werd hogervermelde beraadslaging op een
aantal vlakken gewijzigd.
Aldus werden aan de lijst van mee te delen persoonsgegevens vier persoonsgegevens
toegevoegd, met name het opleidingsniveau, de datum van de eerste betaling van een
werkloosheidsvergoeding, het type van deze werkloosheidsvergoeding en het statuut
van de werkloze op voormelde datum.
Tevens werden de meegedeelde persoonsgegevens betreffende de jaren 1998, 1999 en
2000 aangevuld met dezelfde persoonsgegevens betreffende de jaren 2001 en 2002.
Ten slotte werd de bewaarduur van de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens
verlengd tot 30 september 2005.
1.3. Het sectoraal comité besliste tijdens zijn vergadering van 7 juni 2005 dat de
bewaarduur van de persoonsgegevens een tweede keer mocht worden verlengd, tot 30
september 2007.
1.4. De “Université Catholique de Louvain” verzoekt het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid bij een brief van 7 september 2007 nogmaals om een
verlenging van de bewaarduur van de persoonsgegevens, deze maal tot 30 september
2009.
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Enerzijds zouden de persoonsgegevens worden aangewend om het reeds uitgevoerde
onderzoek verder te verdiepen en de publicatie van de resultaten ervan in
wetenschappelijke tijdschriften mogelijk te maken.
Anderzijds zouden de persoonsgegevens worden aangewend voor het verwezenlijken
van een nieuw onderzoeksproject met betrekking tot de strategieën van integratie op de
arbeidsmarkt in hoofde van benadeelde jongeren. De onderzoekers wensen daarbij een
beter begrip te krijgen van het proces van professionele integratie van benadeelde
jongeren door na te gaan in welke mate een werkloosheidservaring gevolgd door
zwakke tewerkstellingservaring (laag loon, deeltijds werk, hoge rotatiegraad) een
duurzame negatieve invloed heeft. Aldus zouden de onderzoekers in staat zijn om na te
gaan of een beroepservaring in een precaire tewerkstellingspositie als springplank kan
dienen voor een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt dan wel leidt tot een
permanente inschakeling in minderwaardige betrekkingen.

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 “Université Catholique de Louvain” werd reeds gemachtigd om, met het oog op de
evaluatie van de diverse activeringsprogramma’s voor jonge werkzoekenden,
mededeling te bekomen van bepaalde gecodeerde persoonsgegevens betreffende de
jaren 1998 tot en met 2002.
Er werd bij die gelegenheid reeds vastgesteld dat de mededeling beantwoordt aan de
beginselen van finaliteit en proportionaliteit, dat wil zeggen dat zij rechtmatige
doeleinden beoogt en, uitgaande van die doeleinden, ter zake dienend en niet overmatig
is.
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is van oordeel dat
de doeleinden die door de onderzoekers worden aangehaald om de verlenging van de
bewaarduur van de destijds meegedeelde persoonsgegevens te staven verenigbaar zijn
met het initieel voorziene doeleinde: enerzijds zouden de persoonsgegevens worden
aangewend om het lopende onderzoek af te ronden, te verdiepen en er de resultaten van
te publiceren, anderzijds zouden de persoonsgegevens worden aangewend om een
nieuw onderzoeksproject met betrekking tot de strategieën van integratie op de
arbeidsmarkt in hoofde van benadeelde jongeren te verwezenlijken.
Bijgevolg lijken er geen bezwaren tegen een verlenging van de bewaarduur van de
persoonsgegevens, zoals gevraagd door de “Université Catholique de Louvain”.
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2.3. Niettemin stelt het sectoraal comité vast dat in het voorliggende geval sprake is van een
derde verzoek om verlenging van de bewaarduur. De persoonsgegevens mochten
immers initieel worden bijgehouden tot 30 september 2003 en vervolgens, op
uitdrukkelijke vraag van de onderzoekers, tot 30 september 2005 en 30 september
2007. Het sectoraal comité stelt bovendien vast dat dit derde verzoek om verlenging
van de bewaarduur nu ook een luik omvat met betrekking tot een nieuw
onderzoeksproject verschillend van het lopende onderzoek dat hiervóór bedoeld werd.
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid wenst te
benadrukken dat het tijdens de behandeling van verzoeken tot mededeling van
gecodeerde persoonsgegevens steeds bijzondere aandacht besteedt aan de bewaarduur.
Deze wordt, met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkenen, steeds beperkt tot een zekere datum, die wordt bepaald in functie van de
planning van het onderzoek in kwestie, waarna de persoonsgegevens dienen te worden
vernietigd. Op deze wijze wenst het sectoraal comité te voorkomen dat
persoonsgegevens bewaard blijven in parallelle persoonsgegevensbanken en
vervolgens door de beheerder voor om het even welk doeleinde kunnen worden
gebruikt.
Daarenboven kan de vraag worden gesteld of het wenselijk is een nieuw
onderzoeksproject te steunen op gecodeerde persoonsgegevens die betrekking hebben
op de jaren 1998 tot en met 2002, terwijl inmiddels meer recente persoonsgegevens
beschikbaar zijn.
2.4. Gelet op het voorgaande meent het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid dat de verlenging van de bewaarduur van de persoonsgegevens weliswaar
kan worden toegestaan voor het afronden en uitdiepen van het lopende onderzoek en
voor de publicatie van de resultaten ervan, maar dat de persoonsgegevens na de datum
in kwestie, te weten 30 september 2009, onherroepelijk dienen te worden vernietigd.
Het sectoraal comité zal geen bijkomende verlengingen van de bewaarduur meer
verlenen.
Inzake de verlenging van de bewaarduur van de persoonsgegevens voor een nieuw
onderzoeksproject met betrekking tot de strategieën van integratie op de arbeidsmarkt
van benadeelde jongeren meent het sectoraal comité dat de onderzoekers een nieuwe
machtigingsaanvraag moeten indienen die eventueel betrekking zou hebben op de
gecodeerde persoonsgegevens voor de periode van 1998 tot vandaag.
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C.

BESLUIT
De afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van
de gezondheid beslist dat de “Université Catholique de Louvain” de haar met
toepassing van de beraadslagingen nr. 01/65 van 31 juli 2001 en nr. 03/43 van 6 mei
2003 van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ter
beschikking gestelde gecodeerde persoonsgegevens mag bijhouden tot 30 september
2009 voor het afronden en uitdiepen van het lopende onderzoek en voor de publicatie
van de resultaten ervan, waarna zij dienen te worden vernietigd.
De afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van
de gezondheid verwerpt de aanvraag voor wat de verlenging betreft van de bewaarduur
van de persoonsgegevens met het oog op de realisatie van een nieuw onderzoeksproject
met betrekking tot de strategieën van integratie op de arbeidsmarkt van benadeelde
jongeren. Dit nieuwe project moet het voorwerp uitmaken van een nieuwe
machtigingsaanvraag die eventueel betrekking zou hebben op de gecodeerde
persoonsgegevens voor de periode van 1998 tot vandaag.

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)

