
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/159 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/072 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN 

GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR ARBEID EN 

SAMENLEVING (HIVA) VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE KRITISCHE 

SUCCESFACTOREN VAN HET ACTIVERINGSBELEID TEN OPZICHTE VAN 

PERSONEN MET EEN VREEMDE HERKOMST 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder de artikelen 5 en 15; 

 

Gelet op het verzoek van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA); 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) verricht momenteel een 

onderzoek met betrekking tot de kritische succesfactoren van het activeringsbeleid ten 

opzichte van personen met een vreemde herkomst en wil daartoe eenmalig gebruik maken 

van bepaalde gecodeerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming. 

 

2. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding zou een overzicht van 

de gekende werkzoekenden van 2008-2012 (variërend van ongeveer honderdvijftigduizend 

tot ongeveer driehonderdduizend personen) meedelen aan de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, die op basis van vier criteria (huidige nationaliteit, eerste nationaliteit, eerste 

nationaliteit van de vader en eerste nationaliteit van de moeder) hun herkomst zou bepalen. 
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3. Vervolgens zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor elk jaar van 2008-2012 

een gestratificeerde steekproef van personen met buitenlandse herkomst (vijftig procent, 

onderzoeksgroep, als een stratum minder dan tweeduizend personen bevat, kan er 

geoversampled worden met een maximum van negentig procent) en autochtone 

werkzoekenden (twintig procent, controlegroep) trekken. 

 

4. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding zou per betrokkene de 

volgende persoonsgegevens aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overmaken. 

 

 Profiel: het geboorteland (in klassen), de AMB-regio (arbeidsmarktbeheer), het wel/niet 

beschikken over een auto, het type rijbewijs, het wel/niet hebben van een arbeidshandicap 

(PMAH) of multiproblematiek (MMPP), de hoogste opleiding, de instroommaand, het 

wel/niet in Europa behaald hebben of erkend zijn van het diploma, de kennis van het 

Nederlands, de kennis van het Frans, de kennis van het Duits, de kennis van het Engels en 

de andere gekende talen. 

 

 Traject (gevolgde opleiding): de specifieke actie, de module, de periode (beginkwartaal en 

eindkwartaal), het aantal uren, de soort schakel, het wel/niet geslaagd zijn, de trajectduur 

(aantal maanden), het aantal schakelopleidingen, het aantal gewone opleidingen, de 

opleidingsduur (aantal dagen), de beroepencluster, het stagetype en het aantal gesprekken. 

 

 Traject (individuele beroepsopleiding): de trajectsoort (individuele beroepsopleiding of 

instapstage), de eventuele bijzondere aard van de individuele beroepsopleiding (curatief, 

gespecialiseerd, met taalondersteuning), het startjaar, het eindjaar, de recentste toestand, de 

werkelijke opleidingsduur (aantal maanden) en de NACE-code en regio van de werkgever. 

 

 Resultaat van het traject van de betrokkene: de werkzoekendencategorie en het wel/niet 

uitgestroomd zijn naar een werksituatie. 

 

5. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou per betrokkene de afstand tot de 

werkwinkel (aantal kilometer) en de afstand tot het competentiecentrum van de Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (aantal kilometer) berekenen (aan de 

hand van lijsten met postcodes, te leveren door de onderzoekers) en verder de volgende 

persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming toevoegen 

(in voorkomend geval voor elk kwartaal van de periode 2008-2014 of voor de eerste 

tewerkstelling na de uitstroom, de laatst gekende tewerkstelling en de tewerkstelling van 

één jaar na de uitstroom of op het moment van instroom bij de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). 

 

 Persoonskenmerken: het eigen gecodeerd identificatienummer, het gecodeerd 

identificatienummer van de referentiepersoon, de leeftijdsklasse, het geslacht, de 

nationaliteitsklasse, het arrondissement van de woonplaats, de centrumstad, de LIPRO-

gezinspositie, het gezinstype, het kwartaal van overlijden, het aantal kinderen, de 

herkomstklasse, de generatie, de duur van het verblijf in België (in klassen), de eerste reden 

van het verblijf in België, het wel/niet ingeschreven zijn in het wachtregister en de 

arbeidsmarktpositie en gedetailleerde socio-economische positie (zowel van de betrokkene 

als van de referentiepersoon) op de laatste dag van het kwartaal. 
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 Beroepssituatie (als werknemer of als zelfstandige): het gecodeerd identificatienummer, de 

aard, de sector en de dimensie van de werkgever, het bevoegd paritair comité, de 

werknemersstatus, het arbeidsstatuut, het arbeidsregime, het percentage deeltijdse 

tewerkstelling, het gemiddeld dagloon (in klassen), het wel/niet tewerkgesteld zijn in het 

kader van een tewerkstellingsmaatregel, het systeem van de uitzendarbeid of het systeem 

van de dienstencheques, de toepasselijke bijdrageverminderingen, het wel/niet nog bestaan 

van de tewerkstelling op het einde van het kwartaal, de hoedanigheid (als zelfstandige), de 

beroepencode (als zelfstandige) en de bijdragecode (als zelfstandige). 

 

6. Volgend gegeven zou per betrokkene worden opgezocht in het Rijksregister van de 

natuurlijke personen en worden gekoppeld aan de gegevens van de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming: de aard van het identiteitsbewijs. 

 

7. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de hogervermelde persoonsgegevens 

koppelen, coderen en aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) 

bezorgen, voor verwerking tot uiterlijk 31 december 2018. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

8. Volgens 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 persoonsgegevens 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. Het betreft voorts een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, 

§ 1, van dezelfde wet van 15 januari 1990 een machtiging van de afdeling sociale zekerheid 

van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist. 

 

9. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde: het onderzoeken van de kritische 

succesfactoren van het activeringsbeleid ten opzichte van personen met een vreemde 

herkomst. Het onderzoek is nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

zekerheid. 

 

10. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet 

overmatig. De mee te delen persoonsgegevens kunnen slechts door middel van een 

betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken worden beperkt en doorgaans 

in klassen meegedeeld. 

 

11. Overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens mogen 

persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 

relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene en de 

toepasselijke regelgeving, onverenigbaar is met die doeleinden. Voor zover het gaat om een 

latere verwerking van persoonsgegevens waarvan het doeleinde niet op zich verenigbaar is 
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met het oorspronkelijk doeleinde, is deze latere verwerking van persoonsgegevens 

verboden behalve indien de voorschriften 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 worden nageleefd. 

 

12. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met anonieme 

gegevens omdat zij de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen. 

 

13. Zij moeten zich er contractueel toe verbinden om alle mogelijke middelen in te zetten om te 

vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde persoonsgegevens 

betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is het hen, overeenkomstig artikel 

6 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001, verboden om handelingen te stellen die 

ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in niet-

gecodeerde persoonsgegevens. 

 

14. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens slechts 

meedelen nadat zij, overeenkomstig artikel 13 van het 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 aangifte van de verwerking 

voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 

15. Overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 mogen de 

resultaten van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden 

in beginsel niet worden bekendgemaakt in een vorm die de identificatie van de betrokken 

persoon mogelijk maakt. Onder voorbehoud van voormelde uitzonderingen dienen de 

onderzoeksresultaten aldus op een anonieme wijze te worden gepubliceerd. 

 

16. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) mag de gecodeerde 

persoonsgegevens die door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ter beschikking 

worden gesteld, bijhouden tot 31 december 2018. Na deze datum dient het de gecodeerde 

persoonsgegevens te vernietigen, behalve indien het vooraf door het sectoraal comité van 

de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd wordt om ze ook na deze datum 

verder bij te houden. 

 

17. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient rekening te worden gehouden met de 

hogervermelde wetten van 15 januari 1990 en 8 december 1992, hun uitvoeringsbesluiten 

en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde gecodeerde persoonsgegevens 

mee te delen aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) voor het 

onderzoeken van de kritische succesfactoren van het activeringsbeleid ten opzichte van personen 

met een vreemde herkomst. 

 

 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


