
 

  
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/10/076 
 
 
ADVIES NR 09/16 VAN 7 JULI 2009, GEWIJZIGD OP 1 JUNI 2010, MET 
BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME SOCIO-ECONOMISCHE 
GEGEVENS AAN DE PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE MET HET OOG OP HET OPVOLGEN VAN 
DEELNEMERS AAN PROJECTEN GEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES 
SOCIAAL FONDS OF ANDERE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VIA DE 
OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 1; 
 
Gelet op de aanvraag van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 
van 22 juni 2009; 
 
Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 23 juni 
2009 en 25 mei 2010; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie heeft onder meer 

tot opdracht – overeenkomstig het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal 
Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid, Europees 
Sociaal Fonds 2007-2013 – om het beheer, de controle en de opvolging van de projecten 
die in aanmerking komen voor terugbetaling door het Europees Sociaal Fonds op een zo 
efficiënt mogelijke wijze te organiseren en permanent bij te sturen. 

 
 In dit kader wenst de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 

mededeling te bekomen van enige anonieme gegevens aangaande personen die 
gedurende een bepaalde tijd – binnen een bepaald projectjaar – hebben deelgenomen 
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aan een project van het Europees Sociaal Fonds. Op die manier kan achterhaald worden 
in welke sectoren van de sociale zekerheid deze personen nadien gekend zijn. Er wordt 
voornamelijk nagegaan of deze personen werkend zijn als loontrekkende of als 
zelfstandige. De tewerkstellingsgraad is de maatstaf voor de efficiëntie van bepaalde 
types van projecten. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 
wenst de positie van deze personen te vergelijken met deze van personen die een ander 
tewerkstellingsproject via een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn hebben 
gevolgd of die een (equivalent) leefloon hebben ontvangen maar niet hebben 
deelgenomen aan een tewerkstellingsproject.  

 
1.2.  Daarnaast wenst de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie op 

systematische wijze de efficiëntie van de politieke maatregelen om de sociale integratie 
via tewerkstellingsmaatregelen, ruimer dan alleen de tewerkstellingsprojecten 
gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds, te meten. De overige 
tewerkstellingsprojecten, gesubsidieerd door de programmatorische overheidsdienst 
Maatschappelijke Integratie, worden ingedeeld in twee types.  

 
 De projecten van type 1 zijn de tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, van de 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en de tewerkstelling met toepassing van artikel 61 van diezelfde wet.  

 
 De projecten van type 2 zijn het activaplan, de sociale inschakelingsinitiatieven (SINE), 

de doorstromingsprogramma’s, de invoeginterim en de partnerschapsovereenkomst.  
 
 Aldus zouden de anonieme gegevens de mogelijkheid bieden om na te gaan of personen 

die aan een project van het Europees Sociaal Fonds hebben deelgenomen proportioneel 
meer werkzaam zijn als loontrekkende of als zelfstandige dan personen die een andere 
tewerkstellingsmaatregel via een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
hebben gehad of die alleen het (equivalent) leefoon hebben ontvangen. 

 
1.3. De mededeling heeft betrekking op thematische tabellen waarin de populatie in kwestie 

ingedeeld wordt volgens bepaalde sociaal-economische criteria en per indeling 
aangeduid wordt hoeveel entiteiten aan de betrokken combinatie van criteria 
beantwoorden. 

 
Voor de groep van personen die deelgenomen hebben aan een tewerkstellingsmaatregel 
gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds worden per kwartaal alleen de personen 
in aanmerking genomen die het project beëindigd hebben in dat kwartaal en het goed 
doorlopen hebben (personen die het project vroegtijdig verlaten hebben worden niet in 
aanmerking genomen). Deze groep wordt bepaald voor ieder kwartaal vanaf 2008; er 
zijn dus vier cohortes per jaar. Ieder van die cohortes zal drie jaar opgevolgd worden, in 
het eerste jaar op trimestriële basis, in het tweede en het derde jaar alleen nog per jaar. 
Voor deze groep worden dan volgende statistieken gevraagd: het aantal personen 
volgens het onderscheid traject en pretraject, de socio-economische positie één, twee, 
drie, vier, acht en twaalf trimesters na het beeïndigen van de maatregel, het 
arbeidsregime van de job één, twee, drie, vier, acht en twaalf trimesters na het 
beeïndigen van de maatregel, de hoedanigheidscode (loontrekkende of zelfstandige) 
één, twee, drie, vier, acht en twaalf trimesters na het beeïndigen van de maatregel, het 
geslacht en de leeftijdsklasse op het einde van het trimester van beeïndigen van de 
maatregel.  
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De personen die deelgenomen hebben aan een andere tewerkstellingsmaatregel of die 
leefloon of equivalent leefloon hebben genoten, worden ingedeeld in drie groepen:  
 
- groep 1: de groep van personen die deelgenomen hebben aan een 

tewerkstellingsmaatregel en deze hebben beëindigd; 
- groep 2: de groep van personen die het leefloon hebben ontvangen, niet hebben 

deelgenomen aan een tewerkstellingsmaatregel en niet meer afhangen van een 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

- groep 3 : de groep van personen die het equivalent leefloon hebben ontvangen, 
niet hebben deelgenomen aan een tewerkstellingsmaatregel en niet meer 
afhangen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

 
Deze groepen worden bepaald voor ieder kwartaal vanaf 2005; er zijn dus vier cohortes 
per jaar. Ieder van die cohortes zal drie jaar opgevolgd worden op trimestriële basis.  
 
Voor ieder van deze groepen worden volgende statistieken gevraagd, op het niveau van 
de gemeente, de regio en het rijk : het aantal personen volgens de groep, de socio-
economische positie één t.e.m. twaalf trimesters na het beeïndigen van de 
tewerkstellingsmaatregel of het krijgen van (equivalent) leefloon, het arbeidsregime van 
de job één t.e.m. twaalf trimesters na het beeïndigen van de tewerkstellingsmaatregel of 
het krijgen van (equivalent) leefloon, de hoedanigheidscode (loontrekkende of 
zelfstandige) één t.e.m. twaalf trimesters na het beeïndigen van de 
tewerkstellingsmaatregel of het krijgen van (equivalent) leefloon, het geslacht en de 
leeftijdsklasse op het einde van het trimester van beeïndigen van de 
tewerkstellingsmaatregel of het krijgen van (equivalent) leefloon.  

  
1.4. De mededeling zou voortaan jaarlijks gebeuren. De mededeling zou worden verricht 

telkens nadat het bestand met de deelnemers aan de projecten van het Europees Sociaal 
Fonds door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de 
bestanden afkomstig uit PRIMA (de geëigende persoonsgegevensbank van de 
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie) zijn ingeladen in het 
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 
 
2. 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 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 de 

afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid vooraf een advies te verlenen. 

 
2.2. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens. Het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid stelt evenwel voor om, met het oog op het 
vrijwaren van het anoniem karakter van de gegevens, dat wil zeggen het waarborgen dat 
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zij door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens, een 
bijkomende maatregel te nemen bij de tabellen waar cijfers tot op het niveau van de 
gemeente worden meegedeeld: indien een bepaalde combinatie van criteria slechts drie 
of minder eenheden oplevert die aan de combinatie in kwestie voldoen, mag niet het 
exacte aantal worden vermeld maar dient het exacte aantal te worden vervangen door de 
vermelding “1 tot 3”. 

 
2.3. De mededeling lijkt nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

zekerheid. 
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens onder de 
hogervermelde voorwaarden aan de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 
Integratie met het oog op het beheer, de controle en de opvolging van de projecten die in 
aanmerking komen voor terugbetaling door het Europees Sociaal Fonds en andere 
tewerkstellingsmaatregelen via een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
 
 
 
 
 
 

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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