Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZG/18/110

ADVIES NR. 18/22 VAN 8 MEI 2018 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN
BEPAALDE ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID AAN DE “ACADÉMIE DE RECHERCHE ET
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR” EN AAN DE “DIRECTION GÉNÉRALE DE
L’ENSEIGNEMENT NON OBLIGATOIRE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE”
VAN HET MINISTERIE VAN DE FEDERATIE WALLONIË-BRUSSEL VOOR DE
EVALUATIE VAN BEPAALDE STUDIERICHTINGEN IN HET BELGISCH
FRANSTALIG HOGER ONDERWIJS
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 20 maart 2018;
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 3 april 2018;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger;

A.

ONDERWERP

1.

De “Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur” en de “Direction générale de
l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique” van het Ministerie van de
Federatie Wallonië - Brussel wensen bepaalde anonieme gegevens uit het datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming te verwerken met als doel het systeem van het hoger
onderwijs beter te sturen en de overheidsfinanciering beter te gebruiken. Hiertoe wensen ze
de informatie aan te vullen waarover ze reeds beschikken betreffende de gediplomeerden van
het Belgisch Franstalig hoger onderwijs uit bepaalde gecontingenteerde cursussen, in het
bijzonder audiologie, kinesitherapie en logopedie.
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2.

Door de opname in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van een reeks
variabelen uit de persoonsgegevensbank SATURN met betrekking tot de gediplomeerden
van het hoger onderwijs buiten de universiteit kunnen deze gegevens gekruist worden met
andere variabelen voor de voormelde gecontingenteerde opleidingen. De aanvraag heeft tot
doel om voor deze drie niet-universitaire cursussen het aandeel gediplomeerden te bekomen
die bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zijn gekend tijdens de jaren die volgen op
het behalen van hun diploma (op het einde van het jaar van het behalen van het diploma, een
jaar later, drie jaar later en zes jaar later) in functie van de nationaliteit van de cursisten. Het
is de bedoeling om de in 2016 ingezamelde informatie aan te vullen en te verbeteren,
overeenkomstig het advies nr. 16/33 van 7 juni 2016.

3.

De studie zou verschillende cohorten opvolgen. Elke cohorte van gediplomeerden zou de
studenten logopedie, audiologie en kinesitherapie die hun diploma in een bepaald academisch
jaar hebben behaald, omvatten (indien mogelijk vanaf het academiejaar 2004-2005 en tot met
en de gediplomeerden van 2015-2016). De studenten uit het register van de gediplomeerden
die niet in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming zijn opgenomen, zouden
indien technisch mogelijk moeten worden opgenomen (de gediplomeerde studenten die
anders nooit door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zouden zijn opgenomen, onder
meer de Europese studenten die enkel in België zijn komen studeren).

4.

Het aantal betrokken personen per studierichting en per academiejaar zou dus worden
meegedeeld voor elk voormeld referentiemoment, opgesplitst volgens de code van het
diploma, het geslacht, de nationaliteitsklasse, het al dan niet overleden zijn, de
nomenclatuurcode van de socio-economische positie, de NACE-code, het beroep en de
provincie van de verblijfplaats.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

5.

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
de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient de afdeling sociale zekerheid
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens in enkele
uitzonderingsgevallen vooraf een advies te verlenen.

6.

De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door
de bestemmelingen niet kunnen worden herleid tot persoonsgegevens.

7.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de evaluatie van bepaalde
studierichtingen in het Belgisch Franstalig hoger onderwijs.

8.

Bij de verwerking van anonieme gegevens moeten de verzoekers rekening houden met iedere
bepaling betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
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personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG.

Om deze redenen verleent
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
een positief advies voor de mededeling van de voormelde anonieme gegevens aan de “Academie
de Recherche et d’Enseignement supérieur” en aan de “direction générale de l’Enseignement non
obligatoire et de la Recherche scientifique” van het Ministerie van de Federatie Wallonië - Brussel
met het oog op de evaluatie van bepaalde studierichtingen in het Belgisch Franstalig hoger
onderwijs.

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).

