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SCSZG/17/079 

 

 

BERAADSLAGING NR. 17/039 VAN 2 MEI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING 

VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS EN ANONIEME GEGEVENS VAN HET 

DATAWAREHOUSE ARBEIDSMARKT EN SOCIALE BESCHERMING DOOR DE 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRE METICES 

VAN DE UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (ULB) IN HET KADER VAN EEN 

STUDIE OVER DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN DE STAGIAIRS VAN 

BRUXELLES FORMATION (OVERHEIDSOPDRACHT IBFFP/ED/16/012) 

 

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

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op de artikelen 5 en 15; 

 

Gelet op de aanvraag van het Centre METICES van 1 februari 2017; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 5 april 2017; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.  

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Centre METICES van de Université libre de Bruxelles wenst gecodeerde 

persoonsgegevens te verwerken afkomstig van het “Institut bruxellois francophone pour la 

formation professionnelle” (Bruxelles-Formation), van de Brusselse dienst voor 

arbeidsbemiddeling (Actiris) en van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming, met het oog op een studie over de situatie (levensomstandigheden, 

kwetsbaarheid, armoede) van de personen die een beroepsopleiding hebben gevolgd. Het 

betreft meer bepaald persoonsgegevens met betrekking tot de personen die deelgenomen 

hebben aan de opleidingen georganiseerd door Bruxelles-Formation of door diens partners 
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(bestand meegedeeld door Bruxelles-Formation) en met betrekking tot de personen 

behorend tot een controlegroep (bestand meegedeeld door Actiris). 

 

2. De studie analyseert een cohorte m.b.t. het jaar 2015, opgesplitst in twee populaties van 

werkzoekenden: de “werkzoekenden die een beroepsopleiding voltooid hebben” (ongeveer 

14.000 personen, steekproef van 90 % van de personen met een opleiding) en een 

“controlegroep” (ongeveer één derde van de groep, 30.000 personen). 

 

 I. Gecodeerde gegevens afkomstig van de koppeling van gegevens van Bruxelles-

Formation en Actiris met gegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming 

 

3. Het eerste luik van de aanvraag heeft betrekking op gecodeerde persoonsgegevens m.b.t. de 

cohorte 2015 afkomstig van de koppeling van gegevens van de groep “werkzoekenden die 

een opleiding voltooid hebben” meegedeeld door Bruxelles-Formation en van de 

“controlegroep” meegedeeld door Actiris. Voor deze twee groepen worden twee 

variabelenlijsten in aanmerking genomen en gekoppeld aan de gegevens van het 

datawarehouse van de KSZ. 

 

4. De tabel “identificatie” is een bestand dat per lijn één persoon bevat (stagiair die in 2015 

een opleiding voltooid heeft of persoon uit de controlegroep). Ze bevat het gecodeerde 

identificatienummer, het geslacht, de leeftijd in klassen aan het begin van de opleiding 

(enkel deelnemers), de leeftijd in klassen op het referentietijdstip, de duur van de 

inactiviteit in klassen bij het begin van de opleiding, de duur van de inactiviteit in klassen 

op het referentietijdstip, het opleidingsniveau, de aanduiding of de werkzoekende een 

beroepsopleiding gevolgd heeft in 2015, het beroep waarvoor de werkzoekende 

ingeschreven is bij Actiris. 

 

5. De tabel “opleiding” heeft betrekking op de personen die in 2015 een opleiding voltooid 

hebben die georganiseerd werd door Bruxelles-Formation of één van zijn partners alsook 

op de werkzoekenden van de controlegroep. Ze bevat het gecodeerde identificatienummer, 

het FPIE-contract, het stagecontract, het FSE-project, de code aard van de opleidingsactie, 

de code opleidingsdomein, de kritieke functie, het type uittreding, de duur van de opleiding 

(periode), de duur van de opleiding (aantal uren), de begindatum van de opleiding 

(trimester en jaar), de einddatum van de opleiding (trimester en jaar), de referentie-

opleiding, de aanduiding of de stagiair behoort tot de populatie beoogd door de enquête 

Ulysse, het type actor dat de opleiding organiseert (Centre Bruxelles-Formation, OISP, 

sociale promotie, ...). 

 

6. De gegevens van Bruxelles-Formation en Actiris zullen worden gekoppeld aan drie 

variabelentabellen die beschikbaar zijn in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming. 

 

7. De tabel “persoonlijke kenmerken” bevat de individuele kenmerken en heeft betrekking op 

elk gezinslid van de werkzoekende voor de jaren 2012 tot en met 2015 naargelang de 

beschikbaarheid van de gevraagde variabelen. De gezinssamenstelling die in aanmerking 

genomen wordt is de gezinssamenstelling op 31/12/2014. De tabel bevat het gecodeerde 
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identificatienummer, het gecodeerde identificatienummer van het gezin, de status van elk 

gezinslid ten aanzien van de studie, de aanduiding of de persoon overleden is tijdens het 

trimester (2015), de positie binnen het gezin, het geslacht, de leeftijd op het 

referentietijdstip (30/06/2015), de duur van de inschrijving als werkloze op het 

referentietijdstip (30/06/2015), de nationaliteit (in klassen) op 31/12/2014, de nationaliteit 

van oorsprong (in klassen), de nationaliteit van oorsprong van de ouders (in klassen), het 

geboorteland (in klassen), de datum van inschrijving in het rijksregister (in 2012 of later, 

vóór 2012, onbekend), de schrapping uit het wachtregister (in 2012 of later, vóór 2012, 

onbekend, niet van toepassing), de erkenning van een handicap, het aandeel van de 

effectieve tewerkstelling ten opzichte van de potentiële tewerkstelling op een jaar 

(individu), de persoon die een zelfstandige activiteit heeft uitgeoefend, het totale inkomen 

van het individu (voor de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015), het aandeel van het inkomen uit 

arbeid binnen het totale inkomen van het individu, het aandeel van het inkomen uit 

uitkeringen binnen het totale inkomen (RVA, FPD, NIC, FAO, FBZ, RIZIV, POD MI, 

FOD SZ, RKW, RSVZ), het aandeel van het individu binnen het totale gezinsinkomen 

(voor de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015), de verblijfplaats (op 31/12/2014), het RVV-

statuut, het type gezin, het aantal kinderen binnen het gezin, het aandeel van de effectieve 

tewerkstelling ten opzichte van de potentiële tewerkstelling op een jaar (gezin), gezin met 

een zelfstandige, het totale gezinsinkomen, het totale equivalente inkomen van het gezin, 

het aandeel van het totale gezinsinkomen afkomstig uit arbeid, het aandeel van het totale 

gezinsinkomen afkomstig uit uitkeringen (RVA, FPD, NIC, FAO, FBZ, RIZIV, POD MI, 

FOD SZ, RKW, RSVZ). 

 

8. De tabel “situatie op de arbeidsmarkt” geeft informatie over elk gezinslid voor elk 

trimester van de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015. Ze bevat het gecodeerde 

identificatienummer, het gecodeerde identificatienummer van het gezin, de status van elk 

gezinslid ten aanzien van de studie, de socio-economische positie van de persoon (op het 

einde van elk trimester), het recht op leefloon / equivalent leefloon (variabele wetgeving), 

het recht op financiële hulp van een OCMW, het recht op kinderbijslag, de aanduiding of 

de werkzoekende gekend is bij een arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, FOREM, Actiris, 

ADG), de wachttijd, de arbeidsprestaties, de interim, het aantal gepresteerde dagen in het 

trimester RSZ (voor elk trimester), het aantal gepresteerde dagen in het trimester RSZPPO 

(voor elk trimester) 

 

9. De tabel “kenmerken van de tewerkstelling”  geeft informatie over de kenmerken van de 

tewerkstelling (belangrijkste job) van elk gezinslid, op het einde van elk trimester voor de 

jaren 2012, 2013, 2014 en 2015. Ze bevat het gecodeerde identificatienummer, het 

gecodeerde identificatienummer van het gezin, de status van elk gezinslid ten aanzien van 

de studie, het RSZ-statuut, de code werknemer, het RSZ-loon – gewone bezoldiging en 

premies (in klassen), RSZPPO-loon – gewone bezoldiging en premies (in klassen), het 

RSZ-loon – dagloon in voltijds equivalent (in klassen), het RSZPPO-loon – dagloon in 

voltijds equivalent (in klassen), het RSZ-arbeidsstelsel, het RSZPPO-arbeidsstelsel, het 

RSZ-arbeidsstelsel uitgedrukt in percentage deeltijdse arbeid, RSZPPO-arbeidsstelsel 

uitgedrukt in percentage deeltijdse arbeid. 

 

 II. Geaggregeerde gegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming 
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10. Het tweede luik van de aanvraag heeft betrekking op geaggregeerde gegevens van het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het betreft de mededeling van 

statistische tabellen met betrekking tot de “Brusselse gezinnen waarvan de leden geen 

zelfstandige activiteit uitoefenen”. Op basis van deze populatie wordt een 

armoederisicodrempel berekend die als referentie dient om de inkomensklassen te bepalen 

op het niveau van de gecodeerde persoonsgegevens. Een armoederisicodrempel wordt 

vastgesteld op 60 % van het mediaan equivalent inkomen van het gezin op een 

referentiepopulatie. 

 

11. De geaggregeerde statistische tabellen hebben betrekking op de inkomsten van het jaar 

2014. 

 

12. De eerste tabel heeft betrekking op het totaal equivalent inkomen van het gezin.  

 

 Ze bevat voor de geselecteerde gezinnen:  

- het aantal gezinnen opgesplitst volgens type gezin, aantal kinderen en 

inkomensklasse;  

- de waarde van de kwartielen in functie van het type gezin en het aantal kinderen. 

 

 Ze bevat voor de geselecteerde gezinnen waarvan minstens één gezinslid gekend is bij een 

arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, Actiris, FOREM, ADG) op het einde van het 2
de

 

trimester 2014:  

 

- het aantal gezinnen volgens het type gezin, het aantal kinderen en de inkomensklasse; 

- de waarde van de kwartielen in functie van het type gezin en het aantal kinderen. 

 

 Ze bevat voor de geselecteerde gezinnen waarvan minstens één gezinslid recht heeft op het 

leefloon / equivalent leefloon op het einde van het 2
de

 trimester van 2014:  

 

- het aantal gezinnen volgens het type gezin, het aantal kinderen en de inkomensklasse; 

- de waarde van de kwartielen in functie van het type gezin en het aantal kinderen. 

 

13. De tweede tabel heeft betrekking op het totale gezinsinkomen.  

 

 Ze bevat voor de geselecteerde gezinnen:  

 

- het aantal gezinnen opgesplitst volgens type gezin, aantal kinderen en 

inkomensklasse;  

- de waarde van de kwartielen in functie van het type gezin en het aantal kinderen. 

 

 Ze bevat voor de geselecteerde gezinnen waarvan minstens één gezinslid gekend is bij een 

arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, Actiris, FOREM, ADG)  op het einde van het 2
de

 

trimester van 2014: 

 

- het aantal gezinnen volgens het type gezin, het aantal kinderen en de inkomensklasse; 

- de waarde van de kwartielen in functie van het type gezin en het aantal kinderen. 
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 Ze bevat voor de geselecteerde gezinnen waarvan minstens één gezinslid recht heeft op het 

leefloon / equivalent leefloon op het einde van het 2
de

 trimester van 2014:  

 

- het aantal gezinnen volgens het type gezin, het aantal kinderen en de inkomensklasse; 

- de waarde van de kwartielen in functie van het type gezin en het aantal kinderen. 

 

14. De derde tabel heeft betrekking op het individuele inkomen van de referentiepersoon voor 

het geselecteerde gezin. 

 

 Ze bevat voor alle geselecteerde gezinnen:  

 

- het aantal personen opgesplitst volgens geslacht, leeftijd (in klassen), positie binnen 

het gezin, opleidingsniveau en inkomensklasse;  

- de waarde van de kwartielen in functie van de groepen van personen. 

 

 Ze bevat voor de geselecteerde referentiepersonen die gekend zijn bij een 

arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, Actiris, FOREM, ADG)  op het einde van het 2
de

 

trimester van 2014:  

 

- het aantal personen opgesplitst volgens geslacht, leeftijd (in klassen), positie binnen 

het gezin, opleidingsniveau en inkomensklasse;  

- de waarde van de kwartielen in functie van de groepen van personen. 

 

 Ze bevat voor de geselecteerde referentiepersonen die recht hebben op een leefloon / 

equivalent leefloon in het 4
de

 trimester van 2014:  

 

- het aantal personen opgesplitst volgens geslacht, leeftijd (in klassen), positie binnen 

het gezin, opleidingsniveau en inkomensklasse;  

- de waarde van de kwartielen in functie van de groepen van personen. 

 

15. Het betreft een eenmalige aanvraag. De database die voortvloeit uit de koppeling zal 

worden gebruikt in het kader van een onderzoek met als referentie “overheidsopdracht 

IBFFP/ED/16/012”, dat een cohorte met betrekking tot het jaar 2015 beoogt. Het is voor 

deze opdracht niet de bedoeling om de aanvraag te hernieuwen voor een nieuwe cohorte. 

 

16. De gegevensverwerkingen door de KSZ zullen plaatsvinden tot eind december 2017. Er 

kunnen echter verdere verfijningen en/of aanvullingen gevraagd worden door het 

opvolgingscomité van het onderzoek na het officieel afronden van het onderzoek. De 

gegevens dienen daarom tot eind juni 2018 te worden bewaard door de ULB en tot eind 

juni 2019 door de KSZ. 

 

17. De gecodeerde persoonsgegevens alsook de geaggregeerde statistische tabellen die door de 

KSZ meegedeeld worden aan METICES zullen niet aan derden worden meegedeeld. Enkel 

de gegevensverwerkingen die op basis van deze tabellen worden verricht kunnen worden 

meegedeeld aan derden bij de voorstelling van de resultaten van het onderzoek. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

I. Gecodeerde gegevens afkomstig van de koppeling van gegevens van Bruxelles-

Formation en Actiris met gegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming 
 

18. 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.  

 

19. Het betreft voorts een mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die met toepassing 

van artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging van de 

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

gezondheid vereist. 

 

20. De mededeling beoogt een gewettigd doeleinde, met name de realisatie van een 

wetenschappelijk onderzoek over de situatie (levensomstandigheden, kwetsbaarheid, 

armoede) van de personen die een beroepsopleiding gevolgd hebben. Het onderzoek is 

nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 

 

21. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend 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. 

 

22. 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 

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. 

 

23. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet realiseren met anonieme 

gegevens, vermits zij de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen. 

 

24. 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 
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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. 

 

25. 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 verdere 

verwerking van gecodeerde gegevens” voor historische, statistische of wetenschappelijke 

doeleinden. 

 

26. 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 de voormelde uitzonderingen moeten de 

resultaten van het onderzoek dus in anonieme vorm worden bekendgemaakt. 

 

 II. Geaggregeerde gegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming 
 

27. 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. 

 

28. Voor zover de mededeling, voor een gedeelte van het wetenschappelijk onderzoek, 

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, behoudens in enkele uitzonderingsgevallen. 

 

29. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dit wil zeggen gegevens die door 

de bestemmeling niet omgezet kunnen worden in persoonsgegevens. 

 

30. De mededeling beoogt een gewettigd doeleinde, met name de realisatie van een 

wetenschappelijk onderzoek over de situatie (levensomstandigheden, kwetsbaarheid, 

armoede) van de personen die een beroepsopleiding gevolgd hebben. 

 

31. Het Centre METICES mag de gecodeerde persoonsgegevens en de geaggregeerde gegevens 

bewaren tot 30 juni 2018. Na deze datum dient het de gecodeerde persoonsgegevens te 

vernietigen, tenzij het voorafgaandelijk door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 

en van de Gezondheid gemachtigd wordt om ze ook nog na deze datum te bewaren. De 

KSZ zal de meegedeelde gegevens bewaren tot 30 juni 2019. 

 

32. 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 
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en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid 

 

een machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de mededeling van de 

voormelde gecodeerde persoonsgegevens, volgens de voormelde voorwaarden, aan het Centre 

METICES van de ULB, in het kader van een wetenschappelijk onderzoek over de situatie 

(levensomstandigheden, kwetsbaarheid, armoede) van de personen die een beroepsopleiding 

gevolgd hebben. 

 

een positief advies aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de mededeling van de 

voormelde anonieme gegevens, volgens de voormelde voorwaarden, aan het Centre METICES 

van de ULB, in het kader van een wetenschappelijk onderzoek over de situatie 

(levensomstandigheden, kwetsbaarheid, armoede) van de personen die een beroepsopleiding 

gevolgd hebben. 

  

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 

83 11). 


