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BERAADSLAGING NR. 18/114 VAN 2 OKTOBER 2018 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID AAN ACTIRIS VOOR HET VERRICHTEN VAN EEN
DIVERSITEITSMONITORING VAN HET PERSONEEL
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in
het bijzonder artikel 114;
Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot
wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april
2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97;
Gelet op de aanvraag van ACTIRIS;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

Voor het verrichten van een diversiteitsmonitoring en het uitvoeren van een diversiteitsplan
wil ACTIRIS, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, gebruik maken
van anonieme gegevens (geaggregeerde statistische tabellen) over zijn personeel, te creëren
door de koppeling van persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming en persoonsgegevens van ACTIRIS zelf (situatie op 31 december 2017). De
personeelsdienst van ACTIRIS zou het profiel van de ongeveer 1.500 personeelsleden aan
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bezorgen, dat wil zeggen per betrokkene het
identificatienummer van de sociale zekerheid, de directie waarin hij werkt, het functieniveau,
het statuut (contractueel of statutair) en de positie (leidinggevend of niet-leidinggevend). De
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van haar kant zou per betrokkene de volgende
persoonsgegevens verwerken: het geslacht, de leeftijdsklasse, de nationaliteitsklasse, de
herkomstklasse, de woonplaatsklasse en het statuut inzake handicap.
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2.

De mededeling heeft betrekking op de volgende kruistabellen. In elke kruistabel wordt het
geslacht vermeld. De woonplaats wordt ingedeeld in vier klassen: de Brusselse wijken uit de
“arme sikkel” met een werkloosheidsgraad hoger dan het Brussels gemiddelde, de andere
wijken van Brussel, Wallonië en Vlaanderen.
-

verdeling van het statuut per directie;
verdeling van functieniveau per directie;
verdeling van de leeftijd per directie;
verdeling van de herkomst (beknopte/uitgebreide indeling) per directie;
verdeling van de nationaliteit (beknopte indeling) per directie;
verdeling van de woonplaats per directie;

-

verdeling van de leeftijd per statuut;
verdeling van de herkomst (beknopte/uitgebreide indeling) per statuut;
verdeling van de nationaliteit (beknopte indeling) per statuut;
verdeling van de positie per statuut;
verdeling van de woonplaats per statuut;
verdeling van het functieniveau per statuut;

-

verdeling van de leeftijd per positie;
verdeling van de herkomst (beknopte indeling) per positie;
verdeling van de nationaliteit (beknopte indeling) per positie;
verdeling van de woonplaats per positie;

-

verdeling van de nationaliteit (beknopte indeling) per functieniveau;
verdeling van de herkomst (beknopte indeling) per functieniveau;
verdeling van de woonplaats per functieniveau;
verdeling van het statuut inzake handicap per functieniveau.

B.

BEHANDELING

3.

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 bescherming.

4.

Krachtens artikel 46, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is de kamer sociale zekerheid
en gezondheid van het informatieveiligheidscomité belast met het vaststellen van de regels
voor de mededeling van anonieme gegevens en met het verlenen van beraadslagingen
dienaangaande indien de aanvrager van die regels wil afwijken.
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5.

In dit geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil
zeggen gegevens die de bestemmeling niet kan herleiden tot persoonsgegevens. Indien aan
een bepaalde combinatie van criteria slechts één, twee of drie personen voldoen, zal het
precieze aantal worden vervangen door de loutere vermelding daarvan.

6.

De mededeling beoogt het verrichten van een diversiteitsmonitoring van het personeel van
ACTIRIS. Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde.

7.

ACTIRIS treedt in dit geval op als leverancier van persoonsgegevens (de personeelsdienst
levert de input) en als ontvanger van anonieme gegevens (de diversiteitsmanager ontvangt
de output). Het moet op dat vlak een strikte scheiding van functies waarborgen.

8.

Bij de verwerking van de anonieme gegevens moet ACTIRIS rekening houden met de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en elke andere regelgevende bepaling tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en
de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens.
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Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de hoger beschreven verwerking van anonieme gegevens uit het netwerk van de sociale
zekerheid door ACTIRIS is toegestaan mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging
vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming.

Bart VIAENE

De zetel van het de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de
kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38, 1000 Brussel.
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