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SCSZ/06/109 
 
 
ADVIES NR 06/13 VAN 18 JULI 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN “BRUXELLES FORMATION” MET HET OOG OP HET 
NAGAAN VAN DE SOCIO-ECONOMISCHE TOESTAND VAN STAGIAIRS NA HET 
AFRONDEN VAN HUN OPLEIDING 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, 1ste lid; 
 
Gelet op de aanvraag van ‘Bruxelles Formation’ van 7 juni 2006; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 29 juni 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 
 
1. De overheidsinstelling Bruxelles Formation is bevoegd voor het geven van opleidingen aan 

Franstalige volwassenen in de regio Brussel.  
 
 Zij wenst een aantal statistieken te bekomen aangaande de werkzoekenden die bij haar een 

stage hebben gevolgd, die werd beëindigd in het jaar 2002, 2003 of 2004. Deze statistieken 
hebben betrekking op de periode na het volgen van de opleiding.  

 
 Aan de hand van deze statistieken wil Bruxelles Formation een zicht krijgen op de socio-

economische toestand van haar stagiairs na het afronden van hun opleiding. 
 
2. De afbakening van de populatie zou door Bruxelles Formation zelf gebeuren.  
 
 Op basis van haar input zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vervolgens een aantal 

geaggregeerde tabellen, bestaande uit anonieme gegevens, samenstellen.  
 
3.1. Concreet wenst Bruxelles Formation een aantal statistieken te bekomen uit het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming, vooreerst met volgende opsplitsing van de populatie 
van stagiairs: volgens de grootte van de onderneming waarin ze tewerkgesteld zijn, volgens de 
activiteitssector van de onderneming waarin ze tewerkgesteld zijn (twee cijfers van de NACE-
code), volgens hun type werkgever en volgens het aantal jobs die ze hebben uitgeoefend 
tijdens het trimester. 

 
Deze tabellen worden vervolgens opgesplitst volgens de door betrokkenen gevolgde 
opleiding. 
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3.2. Deze opleidingen werden door Bruxelles Formation gegroepeerd in vijf verschillende 
categorieën, van groep 1 tot en met groep 5, gaande van de meeste gedetailleerde categorieën 
tot de meest ruime. Groep 1 bestaat uit de meest gedetailleerde categorieën en groep 5 stelt het 
volledige aggregaat voor (behoren tot de stagiairs van Bruxelles Formation) 

 
4. Volgens het auditoraatsrapport vraagt Bruxelles Formation aan de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid om haar de minst mogelijk geaggregeerde gegevens mee te delen, zonder 
dat er evenwel heridentificatie van de betrokkenen mogelijk is. 

 
 De 5 niveaus van groepen zouden de Kruispuntbank in staat moet stellen om tot een ruimere 

categorie over te gaan ingeval van kans op heridentificatie. 
 
 Ook bij deze kruistabellen wordt voor het opleidingsniveau het hogervermeld hiërarchische 

systeem toegepast. Bruxelles Formation wenst de onderverdeling minstens op het niveau van 
groep 4 en 5 te krijgen. Lagere niveaus zijn gewenst, voor zover dit niet leidt tot de 
heridentificatie van het individu. 

 
5. De statistieken hebben betrekking op de laatste dag van het tweede en het vierde kwartaal 

volgend op het kwartaal waarin de stage werd beëindigd, en dit voor de jaren 2002, 2003 en 
2004. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
6. 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 gegevens 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.  

 
 Voor zover voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid vooraf een advies te verlenen. 
 
7. Voor zover de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vaststelt dat er een risico bestaat 

op heridentificatie van de betrokkenen dient zij bij het samenstellen van de statistieken de 
gepaste maatregelen te treffen om te garanderen dat zij wel degelijk van anonieme aard 
zijn, zoals bedoeld in 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. 
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Om deze redenen,  
 
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 
 
- verleent een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde gegevens aan Bruxelles 

Formation, met het oog op het nagaan van de socio-economische toestand van stagiairs na 
het afronden van hun opleiding. 

 
- stelt als voorwaarde voor dit gunstig advies dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

bij het samenstellen van de statistieken ervoor moet zorgen dat de gegevens anoniem blijven. 
 

 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 

 


