
 

 

  

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 

 

 

SCSZ/12/310 

 

 

ADVIES NR 12/04 VAN 6 MAART 2012, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2012, 

BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME GEGEVENS AAN DE 

PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN 

GROOTSTEDENBELEID MET HET OOG OP HET OPVOLGEN VAN PERSONEN DIE 

BINNEN DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EEN SANCTIE OPLIEPEN 

 

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 respectieve aanvragen van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 

Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid van 20 januari 2012 en 

24 september 2012;  

 

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 februari 

2012 en 26 september 2012; 

 

Gelet op het verslag van de Voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 

Sociale Economie en Grootstedenbeleid (verder POD Maatschappelijke Integratie) wenst 

bepaalde anonieme gegevens te bekomen met het oog op het opvolgen van personen die 

binnen de werkloosheidsverzekering (beheerd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

(RVA)) een sanctie opliepen. 
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2. Deze gegevensaanvraag past binnen de opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie 

om de opvolgings- en activeringsmaatregelen, waarvoor het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn (OCMW) een terugbetaling kan aanvragen bij de federale staat, te 

controleren en op te volgen. 

 

3. Naast de opvolging van het traject van personen die binnen de werkloosheidsverzekering 

een sanctie opliepen, wenst de POD Maatschappelijke Integratie eveneens, uit deze 

populatie van gesanctioneerden, het traject te volgen van de groep die een beroep doet op 

de tussenkomst van het OCMW. 

 

4. Er worden bijgevolg twee groepen beschouwd: 

 

- groep 1: de personen die een sanctie opliepen bij de RVA;  

- groep 2: de personen die een sanctie opliepen bij de RVA en nadien een 

tegemoetkoming verkregen van de federale staat via het OCMW (in het kader van 

recht op maatschappelijke integratie of recht op maatschappelijke hulp). Deze 

tussenkomst van het OCMW moet vallen tijdens de periode van de sanctie. Er dient 

echter te worden vermeld dat in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming de einddatum van de sanctie niet precies kan worden bepaald. Er kan wel 

een minimale einddatum worden bepaald. 

 

5. Concreet wordt voor beide groepen een tabel gevraagd met het aantal personen volgens: 

 

- socio-economische positie (op basis van de nomenclatuur van de socio-economische 

positie: werkend, werkzoekend, niet beroepsactief met aanduiding van recht op 

maatschappelijke integratie of recht op maatschappelijke hulp, andere/onbekend); 

- het geslacht; 

- de leeftijdsklasse; 

- de provincie. 

 

Uitsluitend voor de tweede groep wordt een tabel (op de laatste dag van het kwartaal van de 

sanctie en voor alle volgende kwartalen gedurende een periode van 3 jaar) gevraagd met het 

aantal personen volgens: 

 

- socio-economische positie (werkend, werkzoekend, niet beroepsactief met aanduiding 

van recht op maatschappelijke integratie of recht op maatschappelijke hulp, 

andere/onbekend); 

- de leeftijdsklasse (enkel op de laatste dag van het kwartaal van de sanctie); 

- het geslacht. 

 

Er wordt gestart met de mededeling van de tabellen voor het vierde kwartaal van 2007. Er 

wordt tweemaal per jaar een nieuwe gegevensset gevraagd (met betrekking tot het tweede 

en vierde kwartaal). 
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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 en van de gezondheid vooraf een advies te 

verlenen, behalve indien de mededeling wordt verricht aan de Ministers die de sociale 

zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare 

instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de 

Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau. 

 

7. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door 

de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

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

zekerheid. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan de POD 

Maatschappelijke Integratie met het oog op het opvolgen van personen die binnen de 

werkloosheidsverzekering een sanctie opliepen. 

 

 

 

 

 

 

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)  


