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

SC/2007/168

BERAADSLAGING NR. 07/064 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET HOGER
INSTITUUT VOOR DE ARBEID VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
LEUVEN MET HET OOG OP EEN EVALUATIE VAN DE STARTBANEN
TOEGEWEZEN AAN VIJFTIEN STEDEN IN HET KADER VAN HET FEDERAAL
GROOTSTEDENBELEID
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5 en op artikel 15;
Gelet op de aanvraag van het Hoger Instituut voor de Arbeid van de Katholieke Universiteit
Leuven van 31 augustus 2007;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 24
oktober 2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het Hoger Instituut voor de Arbeid van de Katholieke Universiteit Leuven verricht
momenteel, in opdracht van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, een onderzoek waarbij het een evaluatie dient te maken van de startbanen
die in het kader van het federaal grootstedenbeleid werden toegewezen aan vijftien
steden, meer bepaald Anderlecht, Brussel, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, SintJoost-ten-Node, Sint-Gillis, Vorst, Antwerpen, Gent, Oostende, Charleroi, La Louvière,
Luik, Bergen en Seraing. Daartoe wenst het te kunnen beschikken over gecodeerde
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persoonsgegevens inzake de arbeidssituatie van een honderdvijftigtal jongeren, na het
beëindigen van hun startbaanovereenkomst die werd toegewezen door het federaal
grootstedenbeleid in 2003, 2004 of 2005.
1.2. De Cel Grootstedenbeleid van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie zou daartoe per betrokkene volgende persoonsgegevens meedelen aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: het Identificatienummer van de Sociale
Zekerheid, het type startbaan, de begindatum van de startbaan, de einddatum van de
startbaan, het functieniveau en de stad van de tewerkstelling in de startbaan.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou vervolgens, aan de hand van het
Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, enige bijkomende persoonsgegevens
opzoeken in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.
1.3. Uiteindelijk zouden volgende gecodeerde persoonsgegevens worden meegedeeld aan
het Hoger Instituut voor de Arbeid (per betrokken jongere en per startbaan).
Persoonskenmerken (toestand op 1 januari van het jaar volgend op de einddatum van
de startbaan): het geslacht, het geboortejaar, de nationaliteitsklasse, de LIPRO-positie
en het arrondissement van de woonplaats.
Persoonsgegevens met betrekking tot de tewerkstelling in de startbaan: het type
startbaan, het functieniveau, het type stad van tewerkstelling (dat wil zeggen het aantal
startbanen in de stad van tewerkstelling in drie klassen: minder dan zeven, tussen zeven
en negen of meer dan negen), het gewest van de stad van tewerkstelling, het
beginkwartaal van de startbaan en het eindkwartaal van de startbaan.
Persoonsgegevens met betrekking tot de uitstroom uit de startbaan (voor elk kwartaal
na de beëindiging van de startbaan tot en met het laatst beschikbare kwartaal): de
nomenclatuur van de socio-economische positie, de aanduiding dat de betrokkene is
tewerkgesteld in een loontrekkende job met tussenkomst van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening in het kader van een activeringsprogramma, de beroepscode (als
zelfstandige), de activiteitssector van de werkgever (als loontrekkende), de aanduiding
dat de betrokkene interimarbeid uitoefent, de werknemersklasse, het arbeidsregime, de
aanduiding dat het gaat om een job met externe financiering in het kader van een
tewerkstellingsmaatregel, de sectorcode (private sector dan wel publieke sector), de
functiecode, de code die aangeeft bij welke overheidsinstelling de betrokkene
tewerkgesteld is, de werkloosheidsduur en de uitsluitingsgrond van de
werkloosheidsuitkering.
1.4. De meegedeelde persoonsgegevens dienen te worden vernietigd zodra het onderzoek is
afgerond en in elk geval uiterlijk op 31 maart 2008.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal de persoonsgegevens zelf ook
bijhouden tot en met deze datum met het oog op eventuele vervolgonderzoeken.
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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. Het Hoger Instituut voor de Arbeid van de Katholieke Universiteit Leuven dient een
evaluatie door te voeren van de startbanen die in het kader van het federaal
grootstedenbeleid werden toegewezen aan vijftien steden.
Het dient de situatie van concrete personen te kunnen nagaan en heeft bijgevolg
behoefte aan gecodeerde persoonsgegevens. Een mededeling van louter anonieme
informatie kan niet volstaan.
2.3. Bij de mededeling van de persoonsgegevens wordt elk Identificatienummer van de
Sociale Zekerheid vervangen door een uniek betekenisloos volgnummer.
De mee te delen persoonsgegevens kunnen slechts door middel van dit uniek
betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of
identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken blijven beperkt en worden
doorgaans in klassen meegedeeld. Zij zijn niet van die aard dat ze een (her)identificatie
van de betrokkene mogelijk maken.
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt vast dat de
opdrachtgever van het onderzoek, de programmatorische overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie, zelf instaat voor de initiële mededeling van enige
persoonsgegevens. Het weze benadrukt dat het Hoger Instituut voor de Arbeid de
vanwege de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen persoonsgegevens niet
aan de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie mag
overmaken, omdat dit in voorkomend geval een heridentificatie van de betrokkenen
mogelijk zou kunnen maken. Een mededeling door het Hoger Instituut voor de Arbeid
aan de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie mag enkel
betrekking hebben op louter anonieme gegevens, zoals bedoeld in artikel 1, 5°, 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. Evenzo mogen de resultaten van de verwerking uitsluitend worden
bekendgemaakt in een vorm die de identificatie van de betrokkenen onmogelijk maakt.
2.4. 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.
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2.5. In voorliggend geval zullen de persoonsgegevens door het Hoger Instituut voor de
Arbeid worden gebruikt met het oog op een evaluatie van startbanen. Dit doeleinde
lijkt de latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens te rechtvaardigen.
De meegedeelde persoonsgegevens lijken daarenboven, uitgaande van dat doeleinde,
ter zake dienend en niet overmatig.
2.6. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens
slechts meedelen nadat ze, overeenkomstig artikel 13 van het hogervermelde koninklijk
besluit van 13 februari 2001, 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.
2.7. 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 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 niet-gecodeerde 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.
2.8. De meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang hun verwerking
noodzakelijk is voor het realiseren van hogervermeld onderzoek en maximaal tot 31
maart 2008. Indien de persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, dient het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid daartoe een nieuwe
machtiging te verlenen.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van haar kant zal de persoonsgegevens
eveneens bijhouden, en dit tot 31 maart 2008.
2.9. 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.
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Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde
persoonsgegevens mee te delen aan het Hoger Instituut voor de Arbeid van de Katholieke
Universiteit Leuven met het oog op de evaluatie van de startbanen die in het kader van het
federaal grootstedenbeleid werden toegewezen aan vijftien steden.
Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Hoger Instituut voor de Arbeid
dient een contract te worden gesloten waarin de nodige veiligheidsmaatregelen worden
voorzien.
De meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang hun verwerking
noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het onderzoek en maximaal tot 31 maart 2008.
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 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 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)

