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A. ONDERWERP 
 

1. Het “Institut de recherches économiques et sociales” van de Université catholique de Louvain 

en het “Department of Economics Ghent University” wensen een studie te realiseren over de 

gevolgen van de hervormingen van de inschakelingsuitkeringen, die in 2015 ingevoerd 

werden, voor de jongeren in België. Sinds 1 januari 2015 moet de eerste aanvraag van een 

inschakelingsuitkering na de beroepsberoepsinschakelingstijd van twaalf maanden ingediend 

worden vóór de 25ste verjaardag (voorheen vóór de 30ste verjaardag). Sinds 1 september 

2015 moeten jongeren onder de 21 jaar die een inschakelingsuitkering aanvragen in het bezit 

zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs of geslaagd zijn voor een 
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alternerende opleiding (de jongere die een studie gevolgd heeft zonder het diploma of attest 

behaald te hebben kan een aanvraag indienen zodra hij of zij de leeftijd van 21 jaar bereikt). 

2. De bedoeling van het onderzoek is om te analyseren hoe het gedrag van jongeren in België 

beïnvloed werd door de twee voormelde hervormingen. Meer bepaald wil men vaststellen 

wat de gevolgen zijn voor de uitstroom naar werk, het individuele en gezinsinkomen, de 

armoede, de gezinssituatie en het beroep op leefloon of andere sociale uitkeringen. 

3. De aanvragers wensen vier steekproeven op te stellen met jongeren die betrokken zijn bij de 

hervormingen van de inschakelingsuitkeringen en jongeren die hier niet bij betrokken zijn 

maar die in dezelfde leeftijdscategorie zitten of hetzelfde niveau van diploma hebben. 

 

 Steekproef 1 (2015) is samengesteld uit jongeren tussen 18 en 20 jaar en 23 tot 24 jaar die 

zich in 2015 voor de eerste keer hebben ingeschreven als werkzoekende voor een 

wachttijd/beroepsinschakelingstijd bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en 

die houder zijn van dezelfde diploma’s als in de selectie voor steekproef 2. Dankzij deze 

steekproef kan worden nagegaan wat de gevolgen zijn van de hervormingen voor de jongeren 

die het onderwijssysteem hebben verlaten in 2014 en die onmiddellijk bezoldigd werk 

hebben gevonden. De bedoeling is om de reactie te analyseren van de jongeren die in 2015 

hun job verloren zijn en die bij de inschrijving als werkzoekende ontdekken dat ze na afloop 

van hun beroepsinschakelingstijd geen recht meer hebben op een inschakelingsuitkering. 

 

 Steekproef 2 (2014) is samengesteld uit jongeren tussen 18 en 20 jaar en 23 tot 24 jaar die 

zich in 2014 voor de eerste keer hebben ingeschreven als werkzoekende voor een wachttijd 

/ beroepsinschakelingstijd bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Om het 

effect van de hervormingen maximaal te kunnen vaststellen worden bij de hoogste 

leeftijdsklasse enkel de houders van een masterdiploma weerhouden en bij de jongste 

leeftijdsklasse enkel de houders van een diploma secundair onderwijs van de 2de of 3de 

graad. De jongeren die de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben of de jongeren onder de 21 jaar 

zonder diploma secundair onderwijs stellen in 2015 na afloop van hun 

beroepsinschakelingstijd vast dat ze voortaan geen recht meer hebben op 

inschakelingsuitkeringen. Het onderzoekswerk is erop gericht na te gaan wat de impact is 

van het verlies van dit recht op de inschakeling op de arbeidsmarkt (tewerkstelling, jobduur, 

arbeidsduur, loon), op de toegang tot andere vormen van sociale uitkering (kinderbijslag, 

leefloon, ziekteverzekering, ....), op de gezinssituatie (samenwonenden, alleenstaanden, ...) 

en het inkomen. 

 

 Steekproef 3 (2013) bestaat uit jongeren tussen 18 en 20 jaar en 23 tot 24 jaar die zich in 2013 

voor de eerste keer ingeschreven hebben als werkzoekende voor een 

wachttijd/beroepsinschakelingstijd bij een regionale dienst voor arbeidsbemiddeling. 

 

 Steekproef 4 (2012) bestaat uit jongeren tussen 18 en 20 jaar en 23 tot 24 jaar die zich in 2012 

voor de eerste keer ingeschreven hebben als werkzoekende voor een 

wachttijd/beroepsinschakelingstijd bij een regionale dienst voor arbeidsbemiddeling. 

 

4. Om de impact van de hervormingen van 2015 op het gedrag te meten, dienen de trajecten 

van de jongeren die bij de hervormingen betrokken waren te worden vergeleken met de 

trajecten van de jongeren die hier niet bij betrokken waren. Het gaat bijvoorbeeld om de 
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jongeren die 23 jaar waren op het moment van hun inschrijving als werkzoekende in 2014 of 

die op dat moment jonger dan 20 jaar waren en houder waren van een diploma van het hoger 

secundair onderwijs. Deze methode vereist bovendien een vergelijking van deze trajecten in 

een periode vóór de bestudeerde hervormingen. Dit is de reden waarom vergelijkbare 

steekproeven met die van 2014 en 2015 ook gevraagd worden voor de jaren 2012 en 2013. 

5. De onderzoekers wensen een tijdelijke database op te richten die gebruikt zal worden als 

initiële basis voor de selectie van de vier voormelde steekproeven. Om een dergelijke 

tijdelijke database te ontwikkelen dienen alle individu’s van wie het geboortejaar tussen 1988 

en 1997 ligt en die deel uitmaken van de Belgische populatie op 31 december 2011 te worden 

geselecteerd. Uit deze selectie worden de individu’s verwijderd met minstens één 

inschrijvingsdatum bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (FOREM, 

ACTIRIS, VDAB of ADG) tussen januari 2003 en december 2011 in de 

werkzoekendencategorie “jonge werklozen in wachttijd”. 

6. Op basis van de tijdelijke database worden de vier steekproeven geselecteerd die nodig zijn 

voor deze studie. 

 

 Voor steekproef 1 (2015) behouden we enkel de individu’s geboren in 1991, 1992, 1995, 

1996 en 1997 (met name de individu’s die respectievelijk 24, 23, 20, 19 of 18 jaar oud worden 

in 2015), verwijderen we de individu’s met minstens één inschrijvingsdatum bij een 

gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG) tussen 

januari 2012 en december 2014 in de werkzoekendencategorie “jonge werklozen in 

wachttijd” of in de werkzoekendencategorie “jonge werkzoekenden in 

beroepsinschakelingstijd” en behouden we de individu’s met minstens één 

inschrijvingsdatum in de categorie “jonge werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd” 

tussen januari 2015 en december 2015 en verwijderen we alle overige individu’s. Vervolgens 

dient voor elk overblijvend individu de eerste datum van inschrijving tussen januari 2015 en 

december 2015 in de categorie “jonge werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd” te 

worden bepaald. Deze datum moet vervolgens worden bewaard alsook de gegevensbron 

(FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG), het opleidingsniveau en de gemeente van de 

woonplaats. In de veronderstelling dat er meerdere gegevensbronnen zijn voor éénzelfde 

inschrijvingsdatum, dient de bron met het overeenkomstige opleidingsniveau te worden 

bewaard die overeenstemt met de gemeente van de woonplaats. Vervolgens dienen alle 

individu’s afkomstig van de gegevensbron ADG te worden verwijderd. Voor de 

overblijvende individu’s en voor zover het geboortejaar 1995, 1996 of 1997 is, dienen enkel 

de individu’s te worden behouden met een opleidingsniveau dat overeenstemt met de 2de of 

3de graad van het secundair onderwijs en indien het geboortejaar 1991 of 1992 is, dienen 

enkel de individu’s met een opleidingsniveau dat overeenstemt met de 2de cyclus van het 

hoger onderwijs (master) te worden behouden. Ten slotte dienen deze individu’s te worden 

bewaard in een database “steekproef 1” die voor elk individu zijn identificatienummer bevat 

en de variabelen met betrekking tot de datum van inschrijving bij een gewestelijke dienst 

voor arbeidsbemiddeling, de gegevensbron en het opleidingsniveau. 

 

 Voor steekproef 2 (2014) bewaren we enkel de individu’s die geboren zijn in 1990, 1991, 

1994 en 1996 (met name de individu’s die 24, 23, 20, 19 of 18 jaar werden in 2014), 

verwijderen we de individu’s met minstens één inschrijvingsdatum bij een gewestelijke 

dienst voor arbeidsbemiddeling (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG) tussen januari 2012 en 
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december 2013 in de werkzoekendencategorie “jonge werklozen in wachttijd” of in de 

werkzoekendencategorie “jonge werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd” en bewaren we 

de individu’s met minstens één inschrijvingsdatum in de categorie “jonge werkzoekenden in 

beroepsinschakelingstijd” tussen januari 2014 en december 2014 en verwijderen we alle 

overige individu’s. Vervolgens dient voor elk overblijvend individu de eerste datum van 

inschrijving tussen januari 2014 en december 2014 in de categorie “jonge werkzoekenden in 

beroepsinschakelingstijd” te worden bepaald. Deze datum dient samen met de gegevensbron 

(FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG), het opleidingsniveau en de gemeente van de woonplaats 

te worden bewaard. In de veronderstelling dat er meerdere gegevensbronnen zijn voor 

éénzelfde inschrijvingsdatum, dient de bron met het overeenkomstige opleidingsniveau te 

worden bewaard die overeenstemt met de gemeente van de woonplaats. Vervolgens dienen 

alle individu’s afkomstig van de gegevensbron ADG te worden verwijderd. Voor de 

overblijvende individu’s en voor zover het geboortejaar 1994, 1995 of 1996 is, dienen enkel 

de individu’s te worden behouden met een opleidingsniveau dat overeenstemt met de 2de of 

3de graad van het secundair onderwijs en indien het geboortejaar 1990 of 1991 is, dienen 

enkel de individu’s met een opleidingsniveau dat overeenstemt met de 2de cyclus van het 

hoger onderwijs (master) te worden behouden. Ten slotte dienen deze individu’s te worden 

bewaard in een database “steekproef 2” (2014) die voor elk individu zijn identificatienummer 

bevat en de variabelen met betrekking tot de datum van inschrijving bij een gewestelijke 

dienst voor arbeidsbemiddeling, de gegevensbron en het opleidingsniveau. 

 

 Voor steekproef 3 (2013) bewaren we enkel de individu’s die geboren zijn in 1989, 1990, 

1993, 1994 en 1995 (met name de individu’s die 24, 23, 20, 19 of 18 jaar werden in 2013), 

verwijderen we de individu’s met minstens één inschrijvingsdatum bij een gewestelijke 

dienst voor arbeidsbemiddeling (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG) tussen januari 2012 en 

december 2012 in de werkzoekendencategorie “jonge werklozen in wachttijd” en bewaren 

we de individu’s met minstens één inschrijvingsdatum in de categorie “jonge werkzoekenden 

in beroepsinschakelingstijd” tussen januari 2013 en december 2013 en verwijderen we alle 

overige individu’s. Vervolgens dient voor elk overblijvend individu de eerste datum van 

inschrijving tussen januari 2013 en december 2013 in de categorie “jonge werkzoekenden in 

beroepsinschakelingstijd” te worden bepaald. Deze datum moet vervolgens worden bewaard 

alsook de gegevensbron (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG), het opleidingsniveau en de 

gemeente van de woonplaats. In de veronderstelling dat er meerdere gegevensbronnen zijn 

voor éénzelfde inschrijvingsdatum, dient de bron met het overeenkomstige opleidingsniveau 

te worden bewaard die overeenstemt met de gemeente van de woonplaats. Vervolgens dienen 

alle individu’s afkomstig van de gegevensbron ADG te worden verwijderd. Voor de 

overblijvende individu’s en voor zover het geboortejaar 1994, 1995 of 1996 is, dienen enkel 

de individu’s te worden behouden met een opleidingsniveau dat overeenstemt met de 2de of 

3de graad van het secundair onderwijs en indien het geboortejaar 1989 of 1990 is, dienen 

enkel de individu’s met een opleidingsniveau dat overeenstemt met de 2de cyclus van het 

hoger onderwijs (master) te worden behouden. Ten slotte dienen deze individu’s te worden 

bewaard in een database “steekproef 3” (2013) die voor elk individu zijn identificatienummer 

bevat en de variabelen met betrekking tot de datum van inschrijving bij een gewestelijke 

dienst voor arbeidsbemiddeling, de gegevensbron en het opleidingsniveau. 

 

 Voor steekproef 4 (2012) bewaren we enkel de individu’s die geboren zijn in 1988, 1989, 

1992, 1993 en 1994 (met name de individu’s die 24, 23, 20, 19 of 18 jaar werden in 2012), 
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verwijderen we de individu’s met minstens één inschrijvingsdatum bij een gewestelijke 

dienst voor arbeidsbemiddeling (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG) tussen januari 2012 en 

december 2012 in de werkzoekendencategorie “jonge werklozen in wachttijd” en bewaren 

we de individu’s met minstens één inschrijvingsdatum in de categorie “jonge werkzoekenden 

in beroepsinschakelingstijd” tussen januari 2012 en december 2012 en verwijderen we alle 

overige individu’s. Vervolgens dient voor elk overblijvend individu de eerste datum van 

inschrijving tussen januari 2013 en december 2013 in de categorie “jonge werkzoekenden in 

beroepsinschakelingstijd” te worden bepaald. Deze datum moet vervolgens worden bewaard 

alsook de gegevensbron (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG), het opleidingsniveau en de 

gemeente van de woonplaats. In de veronderstelling dat er meerdere gegevensbronnen zijn 

voor éénzelfde inschrijvingsdatum, dient de bron met het overeenkomstige opleidingsniveau 

te worden bewaard die overeenstemt met de gemeente van de woonplaats. Vervolgens dienen 

alle individu’s afkomstig van de gegevensbron ADG te worden verwijderd. Voor de 

overblijvende individu’s en voor zover het geboortejaar 1992, 1993 of 1994 is, dienen enkel 

de individu’s te worden behouden met een opleidingsniveau dat overeenstemt met de 2de of 

3de graad van het secundair onderwijs en indien het geboortejaar 1988 of 1989 is, dienen 

enkel de individu’s met een opleidingsniveau dat overeenstemt met de 2de cyclus van het 

hoger onderwijs (master) te worden behouden. Ten slotte dienen deze individu’s te worden 

bewaard in een database “steekproef 4” (2012) die voor elk individu zijn identificatienummer 

bevat en de variabelen met betrekking tot de datum van inschrijving bij een gewestelijke 

dienst voor arbeidsbemiddeling, de gegevensbron en het opleidingsniveau. 

 

7. In het kader van deze studie wensen de aanvragers bepaalde gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, dat beheerd 

wordt door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, te verwerken. Deze gegevens hebben 

betrekking op de individu’s die geselecteerd zijn in elk van de vier voormelde steekproeven 

(in totaal ongeveer 95.000 personen). Aan elke betrokkene zal een uniek betekenisloos 

nummer worden toegekend. 

 

8. De volgende persoonsgegevens zouden worden verwerkt voor elk geselecteerd individu en 

ingedeeld per gegevensbron. Voor elke database wordt de periodiciteit van de gevraagde 

variabelen vermeld. De variabelen die doorheen de tijd veranderen worden gevraagd tot eind 

2018. De variabelen die in een munteenheid worden uitgedrukt moeten worden gedeeld door 

het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

 

 Kenmerken met betrekking tot de selectievariabelen: identificatienummer van de sociale 

zekerheid (te vervangen door een willekeurig nummer), refertemaand (jaar en maand van 

inschrijving bij een dienst voor arbeidsbemiddeling), gegevensbron (FOREM, ACTIRIS, 

VDAB, ADG) en hoogst behaalde opleidingsniveau. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te 

bepalen of en wanneer een individu een inschakelingsuitkering kan verkrijgen. Het 

opleidingsniveau is bepalend voor de toegang tot de inschakelingsuitkering voor 

werkzoekenden die jonger zijn dan 21 jaar na de hervorming. Deze gegevens worden tevens 

gebruikt om de individu’s te selecteren in de steekproef. 

 

 Socio-demografische kenmerken (periode 2012-2018): geboortemaand en -jaar, geslacht, 

nationaliteit, arrondissement van de woonplaats, LIPRO-positie, verwantschap met de 

referentiepersoon, aantal gezinsleden per leeftijdsklasse (op 1 januari), gezinsinkomen op 
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jaarbasis (in klassen van €100), datum van overlijden (jaar en trimester), eerste nationaliteit 

van de grootouders (in klassen) en eerste nationaliteit van de ouders (in klassen). De variabele 

van de geboortemaand is noodzakelijk om de toegang tot de inschakelingsuitkering te 

bepalen. De nationaliteit wordt gevraagd omdat dit een belangrijke factor is voor de 

beroepsinschakeling van jongeren (de eerste nationaliteit van de ouders en de grootouders 

wordt gevraagd om migranten van de eerste en tweede generatie te identificeren). Het 

gezinsinkomen op jaarbasis wordt gevraagd omdat het verlies van de 

inschakelingsuitkeringen zware gevolgen kan hebben voor jongeren die afkomstig zijn uit 

kwetsbare gezinnen. 

 

 Kenmerken van het einde van de werkloosheidsmaand en het activeringsbeleid (periode 

2007-2018): datum van inschrijving van de werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor 

arbeidsbemiddeling (jaar, maand), gegevensbron (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG), 

categorie van werkzoekende, hoogst behaalde opleidingsniveau, studiedomein, 

arrondissement van de woonplaats van de werkzoekende, maand waarvoor de uitkering 

uitbetaald wordt (jaar, maand), vergoedingscategorie van de werkloze, statuut van de 

betrokkene ten aanzien van de RVA, aantal dagen met uitkeringen, dagbedrag van de 

uitkering (in klassen van €100), toekenningscriteria waaraan betrokkene beantwoordt voor 

de verschillende activeringsprogramma’s (tot december 2012), doelgroep van het 

programma, aantal te bewijzen werkdagen in een referteperiode, geldende 

bijdrageverminderingen (vanaf januari 2013) en aanduiding van de opschorting van de 

uitkeringen (voor de jaren 2014 en 2015). Om de gevolgen van de hervormingen te 

bestuderen is maandelijkse informatie over de situatie van elk individu bij de gewestelijke 

diensten noodzakelijk. De aanduiding van het opleidingsniveau laat toe om na te gaan of de 

werkzoekenden die betrokken zijn bij de hervorming sneller geneigd zijn een job te 

aanvaarden die niet aansluit bij hun studies (door een vergelijking van de studiegebieden en 

de activiteitssector van de werkgever). 

 

 Kenmerken van de status op de arbeidsmarkt op het einde van het kwartaal: nomenclatuur 

van de socio-economische positie en positie op de arbeidsmarkt van de persoon die een 

leefloon of een financiële hulp ontvangt (werkende, vrijgestelde werkzoekende, uitkering 

voor beroepsziekte, uitkering voor arbeidsongeval, uitkering aan personen met een handicap, 

loopbaanonderbreking of tijdskrediet, rechtgevend kind, invaliditeit, persoon gekend bij de 

ziekenfondsen). Deze informatie is nuttig om te achterhalen of de jongere zich in een situatie 

van inactiviteit bevindt, al dan niet financieel ondersteund door een inschakelingsuitkering. 

 

 Kenmerken van de RSZ-arbeidsprestaties verricht tijdens en op het einde van het kwartaal 

(periode 2007-2018): veld indicatie arbeidsprestatie, belangrijkheidscode, hoofdprestatie, 

type prestatie, percentage deeltijds, voltijds equivalent exclusief gelijkgestelde dagen, 

voltijds equivalent inclusief gelijkgestelde dagen, inschrijvingsnummer van de werkgever (te 

vervangen door een willekeurig nummer), regionalisatiecode, NACE-code, sector, 

arrondissement van de vestigingsplaats van de werkgever, speciale klasse werknemer, code 

werknemer, notie kunstenaar, notie seizoensarbeider, notie thuiswerk, notie arbeid bij 

tussenpozen, job in sector van dienstencheques, extra horeca, dagloon (in klassen van €100), 

premies (in klassen van €100), verbrekingsvergoedingen (in klassen €100), 

opzegvergoedingen (in klassen van €100), code bijdragevermindering waarop de werkgever 

recht heeft, bedrag van de bijdragevermindering (in klassen van €100). Deze informatie is 
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nuttig omdat jongeren vaak meerdere jobs cumuleren en jobs van korte duur uitoefenen. Deze 

variabelen laten toe vast te stellen of de hervormingen een impact hebben gehad op de 

kwaliteit van de jobs die door de jongeren uitgeoefend worden. 

 

 Kenmerken van de RSZPPO-arbeidsprestaties verricht tijdens en op einde van het trimester 

voor elke job in het trimester: veld indicatie arbeidsprestatie, belangrijkheidscode, type 

prestatie, percentage deeltijds, voltijds equivalent, bezoldigde dagen, aantal dagen student, 

inschrijvingsnummer RSZPPO (te vervangen door een willekeurig nummer), grootte, 

NACE-code, NIS-code werkgever (arrondissement), speciale klasse werknemer, code 

werknemer, dagloon (in klassen van €100), premies (in klassen van €100), 

verbrekingsvergoedingen (in klassen van €100), verminderingscode en bedrag van de 

vermindering (in klassen van €100). Deze informatie is nuttig omdat jongeren vaak meerdere 

jobs cumuleren en jobs van korte duur uitoefenen. Deze variabelen laten toe vast te stellen 

of de hervormingen een impact hebben gehad op de kwaliteit van de jobs die door de jongeren 

uitgeoefend worden. 

 

 Kenmerken van de begin- en einddatum van de arbeidsprestatie (DIMONA): begindatum 

(jaar en maand) en einddatum (jaar en maand). Deze data laten de onderzoekers toe om de 

exacte duur van de arbeidsprestaties vast te stellen en om te bepalen wanneer een 

werkzoekende is beginnen werken. 

 

 Kenmerken van de zelfstandige arbeidsprestaties (periode 2007-2018): NACE-code, 

inkomen op jaarbasis (in klassen van €100), inkomstenjaar, begindatum aansluiting bij RSVZ 

(maand en jaar), datum van schrapping bij RSVZ (maand en jaar) en hoedanigheid. Deze 

variabelen zijn nuttig om te achterhalen of het verlies van de inschakelingsuitkeringen 

sommige jongeren ertoe heeft aangezet om zelfstandige te worden. 

 

 Kenmerken met betrekking tot de kinderbijslag en de uitkeringen van de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering (periode 2012-2018): bruto-uitkering RSVZ (in klassen van €100), 

bruto-uitkering kinderbijslag (in klassen van €100), bruto-uitkering NIC (in klassen van 

€100) en bruto-uitkering RIZIV (in klassen van €100). Deze variabelen laten toe de impact 

van de hervormingen op de kinderbijslag en de uitkeringen van de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering te bestuderen. Het is mogelijk dat het verlies van de 

inschakelingsuitkeringen heeft geleid tot een stijging van het aantal jongeren die een andere 

sociale uitkering ontvangen. 

 

 Kenmerken met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid (periode 2012-2018): bruto 

belastbare uitkering POD MI (in klassen van €100) en bruto belastbare uitkering RIZIV (in 

klassen van €100). Deze informatie laat de onderzoekers toe om te bepalen of de hervorming 

geleid heeft tot een stijging van het aantal jongeren in arbeidsongeschiktheid. 

 

9. De persoonsgegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming en 

DIMONA zouden worden gepseudonimiseerd en ter beschikking gesteld door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

10. De onderzoekers zouden de persoonsgegevens gedurende zes jaar bewaren te rekenen vanaf 

de ontvangst van de eerste bestanden van de KSZ, zodat ze over voldoende tijd beschikken 
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voor de publicatie van de resultaten van het onderzoek in internationale economische 

tijdschriften. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

11. Krachtens de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van 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 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 (artikel 5) 

en vergt elke mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank 

van de sociale zekerheid of een instelling van sociale zekerheid aan een andere instelling van 

sociale zekerheid of aan een andere instantie dan een federale overheidsdienst, een 

programmatorische overheidsdienst of een federale instelling van openbaar nut een 

voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

Informatieveiligheidscomité (artikel 15). 

 

12. Krachtens 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 moeten persoonsgegevens worden verzameld voor 

bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens 

niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (principe 

van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (principe van minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(principe van opslagbeperking) en moeten ze worden verwerkt met behulp van passende 

technische of organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging ervan 

gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 

verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (principe van 

integriteit en vertrouwelijkheid) 

 

 Doelbinding 

 

13. De verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door het “Institut de recherches 

économiques et sociales” van de Université catholique de Louvain en het “Department of 

Economics Ghent University” beoogt een wettig doeleinde, met name de analyse van de 

gevolgen van de hervormingen van de inschakelingsuitkering voor de jongeren in België, en 

beantwoordt derhalve aan het principe van doelbinding. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

14. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, 

toereikend, ter zake dienend en niet overmatig. Wat het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming betreft, zijn de gegevens beperkt tot enkele persoonskenmerken en 
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kenmerken van het gezin, aangevuld met de aanduiding van het opleidingsniveau en de 

inkomsten van de betrokkenen. Bovendien worden sommige variabelen gegroepeerd om de 

anonimiteit te waarborgen, waardoor het risico van heridentificatie van de betrokkenen 

beperkt wordt. 

 

 Opslagbeperking 

 

15. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de 

realisatie van het voormelde doeleinde en ten laatste op 30 november 2025. De 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal de persoonsgegevens echter bewaren tot 31 

januari 2026 met het oog op een verantwoording van de resultaten van het onderzoek of een 

eventuele follow-up. Deze bewaarduur kan enkel worden verlengd middels een 

beraadslaging van de bevoegde kamer van het Informatieveiligheidscomité. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

16. De aanvragers zullen alles in het werk stellen om te vermijden dat de betrokken personen 

kunnen worden geïdentificeerd en zullen zich onthouden van elke poging om de 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te zetten in niet-gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens. Ze publiceren de resultaten van de verwerking uitsluitend in een vorm die 

niet toelaat de betrokken personen te identificeren. Bij de verwerking van de 

persoonsgegevens moeten ze rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere 

regelgeving 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 beschreven mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid aan het Institut de recherches économiques et sociales van de Université 

catholique de Louvain en het Department of Economics Ghent University, uitsluitend met het oog 

op de analyse van de gevolgen van de hervormingen van de inschakelingsuitkeringen voor de 

jongeren in België, toegestaan is mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging vastgestelde 

maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van 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 (tel. 32-2-

741 83 11). 


