Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/20/462

BERAADSLAGING NR. 20/250 VAN 1 DECEMBER 2020 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET STEUNPUNT
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VAN DE KU LEUVEN VOOR DE
REALISATIE VAN EEN ONDERZOEK INZAKE DE UITSTROOM VAN JONGEREN
UIT DE JEUGDHULP
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 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 het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de KU Leuven;
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

Voor het realiseren van een onderzoek inzake de uitstroom van jongeren uit de jeugdhulp (en
hun socio-economische prestaties in vergelijking met jongeren die niet in contact zijn
gekomen met de jeugdhulp) wil het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de
KU Leuven gebruik maken van bepaalde gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit diverse
bronnen. Aldus zouden (op het Vlaams niveau beschikbare) persoonsgegevens van INSISTO
(het “informaticasysteem intersectorale toegangspoort”), BINC (de “begeleiding in cijfers”),
DOMINO (het “dossier minderjarigen opvolgingssysteem”) en GIR (de “geïntegreerde
registratietool”) en persoonsgegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden gekoppeld.
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2.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou twee steekproeven trekken: enerzijds een
steekproef van vijftig procent van de jongeren die in 2015 of 2016 op meerderjarige leeftijd
zijn uitgestroomd uit de jeugdhulp (zoals gekend door het Agentschap Opgroeien en het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, een steekproef van ongeveer 2.500
personen), anderzijds een gelijkaardige steekproef van jongeren die inzake demografische
kenmerken vergelijkbaar zijn met de personen die de jeugdhulp hebben verlaten (zoals
gekend in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, een steekproef van
ongeveer 2.500 personen). Daarbij zou in het bijzonder rekening worden gehouden met het
geslacht en de opleiding van de betrokkenen. De situatie van de geselecteerde personen zou
worden geanalyseerd voor de periode 2016-2018.

3.

Per betrokkene uit de groep van de jongeren die in 2015 of 2016 op meerderjarige leeftijd
zijn uitgestroomd uit de jeugdhulp zou een basisgroep van indicatoren worden verwerkt,
namelijk het identificatienummer van de sociale zekerheid (voor de eenduidige identificatie
van de betrokkene), aangevuld met het type en de datum van het concrete hulpvoorstel van
de jeugdhulpverlener, de aard van de ontvangen hulp, de begindatum, de einddatum en de
wijze van beëindiging van de jeugdhulpverlening (voor de correcte en duidelijke weergave
van het hulpverleningstraject).

4.

Het Agentschap Opgroeien zou per betrokkene de volgende BINC1-persoonsgegevens ter
beschikking stellen: de aangewezen vervolghulp, de begindatum van de schakeling (maand
en jaar), de typemodule, de startdatum van het dossier (maand en jaar), de mate waarin de
doelstellingen werden bereikt, de eenzijdige stopzetting, de reden van de eenzijdige
stopzetting, de reden van de beëindiging van de hulpverlening, de datum van de laatste
schakeling (maand en jaar), de duur van de begeleiding in de voorziening, de leeftijd van de
jongere bij de eerste aanmelding, de leeftijd van de cliënt op de startdatum van het dossier,
de einddatum van de schakeling (maand en jaar), de duur van het dossier en de voorziening
waar de jongere verbleef.

5.

Bovendien zouden aangaande elke betrokkene de volgende DOMINO2-persoonsgegevens
van het Agentschap Opgroeien worden verwerkt.
Over het Ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ): de doorverwijzing naar het parket, de
datum van de doorverwijzing naar het parket (maand en jaar), de aanmeldende organisatie,
de uitkomst van het case-onderzoek, het geboorteland (in klassen), de datum van de
aanmelding (maand en jaar), de leeftijd van de jongere bij de eerste aanmelding en de leeftijd
van de cliënt op de startdatum van het dossier.
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BINC is een online registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de bijzondere jeugdzorg. Die staan in
voor het opvangen van minderjarigen die door de jeugdrechtbanken of door de comités voor bijzondere
jeugdzorg naar hen zijn verwezen. Deze jongeren verkeren in een problematische opvoedingssituatie of hebben
een als misdrijf omschreven feit gepleegd en worden een tijd door een voorziening begeleid.
DOMINO is het Vlaams registratiesysteem van de gemeenschapsinstellingen, de sociale diensten van de
jeugdrechtbanken en de ondersteuningscentra voor jeugdhulp. Het staat in voor het elektronisch behandelen
van vragen over onrustwekkende situaties en biedt de mogelijkheid om motivatiedocumenten op te volgen
binnen de voorzieningen en de afdelingen.
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Over de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ): de doorverwijzing naar het parket, de datum
van de doorverwijzing naar het parket (maand en jaar), de begindatum van de maatregel
(maand en jaar), de einddatum van de maatregel (maand en jaar), de uitkomst van het caseonderzoek, de aard en het artikel van de maatregel, de vorderingsgrond, de leeftijd van de
jongere bij de eerste aanmelding en de leeftijd van de cliënt op de startdatum van het dossier.
Over het Centraal Aanmeldpunt – Gemeenschapsinstelling (CAP-GI): de werkvorm van de
goedgekeurde aanvraag, de betrokken voorziening, de stand van zaken met betrekking tot de
behandeling van de aanvraag (ontvankelijkheid, weigering, goedkeuring, overleg, annulering
van goedkeuring, intrekking) en de einddatum van het traject van de betrokken jongere
(maand en jaar).
6.

Het Agentschap Opgroeien zou ook INSISTO3-persoonsgegevens meedelen, in het bijzonder
de startdatum van het traject inzake niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (maand en
jaar), de sectorale organisatie die de hulpverlening organiseert, de functie en de typemodule
(bij het goedkeuren en bij het opstarten), de wachtdatum (maand en jaar), de einddatum van
de hulp (maand en jaar), de status van de typemodule, de voorziening, de leeftijd van de
jongere bij de eerste aanmelding, de leeftijd van de cliënt op de startdatum van het dossier,
de datum van de jeugdhulpbeslissing vanuit het team jeugdhulpregie (maand en jaar) en de
typemodules vermeld in de jeugdhulpbeslissing vanuit het team jeugdhulpregie.

7.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van zijn kant zou per betrokkene
(eveneens voor de periode 2015-2016) de volgende GIR4-persoonsgegevens overmaken: de
datum van de start van de begeleidingsovereenkomst (maand en jaar), de datum van het einde
van de begeleidingsovereenkomst (maand en jaar), de frequentie (het gemiddeld aantal dagen
per week) van de schoolaanvullende opvang, van de schoolvervangende opvang, van het
uitvoeren van de multidisciplinaire handelingsgerichte diagnostiek, van het aanbieden van
gespecialiseerde multidisciplinaire opvoedkundige hulp en therapie voor minderjarigen met
een handicap en van het verblijf met overnachting (met inbegrip van de opvang en de
ondersteuning gedurende de ochtenduren en de avonduren), de plaatsing via de jeugdrechter,
de plaatsing uit maatschappelijke noodzaak, het intersectoraal traject en de reden van de
uitstroom.

8.

Aan de hand van de hogervermelde persoonsgegevens van het Agentschap Opgroeien en het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kunnen de bevoegde onderzoekers van
het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de KU Leuven het traject van de
betrokkenen duidelijk kaderen.
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Het registratiesysteem van de intersectorale toegangspoort staat in voor het behandelen van vragen met
betrekking tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp voor minderjarigen, meer bepaald het verlenen van
een toegangsattest en het effectief toewijzen van een hulpaanbod van een voorziening. Dit gebeurt aan de hand
van een aanvraagdossier.
Het registratiesysteem van de Vlaamse voorzieningen voor personen met een handicap, dat wordt beheerd door
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, behelst een instrument waarmee alle registraties voor
de subsidiëring en de beleidsrapportering binnen de sector van het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap op een efficiënte wijze opgenomen kunnen worden.
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9.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou er de volgende persoonsgegevens uit het
door haar beheerde datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming aan toevoegen (voor
de jaren 2016-2018): het register/subregister waarin de betrokkene is opgenomen, het
geslacht, het arrondissement van de woonplaats, de arbeidsmarktpositie (nomenclatuur van
de socio-economische positie), de leeftijdsklasse, de nationaliteitsklasse, de klasse van de
eerste nationaliteit, het opleidingsniveau, de datum van de uitreiking van het bewijs (maand
en jaar), de categorie van het bewijs, het combineren van een werkende arbeidsmarktpositie
en een invaliditeitsuitkering, de laatste activiteit vóór de huidige werkloosheid, het statuut
ten opzichte van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de duur van de werkloosheid, het
als werkzoekende gekend zijn bij een gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst, de categorie
van werkzoekende, de reden van de sanctionering, de aanduiding dat de betrokkene zich
bevindt in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en recht heeft op leefloon of
financiële hulp, het bedrag van de terugbetaling door de staat aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn (in klassen), het brutoloon (in klassen), het dagloon (in klassen), de
LIPRO-gezinspositie, het aantal gezinsleden op 1 januari, het aantal punten zelfredzaamheid,
de toekenning van de installatiepremie voor daklozen, het arrondissement van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, het ondernemingsnummer van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn (omgevormd tot een uniek betekenisloos volgnummer), het
identificatienummer van de sociale zekerheid van de hoofdbegunstigde (omgevormd tot een
uniek betekenisloos volgnummer), het type geïndividualiseerd integratieproject van de
hoofdbegunstigde, de betaling van het volledige of gedeeltelijke bedrag van het leefloon, het
studiedomein, de verwantschapsrelatie met de referentiepersoon, het aantal maanden
inschrijving bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst, het schooltype in het secundair
onderwijs, de categorie van begunstigde van leefloon of financiële hulp, het recht op een
integratietegemoetkoming, een inkomensvervangende tegemoetkoming of een
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het percentage van de ongeschiktheid van het
kind.

10.

De persoonsgegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, het
Agentschap Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap zouden
worden gepseudonimiseerd en ter beschikking gesteld door de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid. De onderzoekers zouden de persoonsgegevens bewaren tot 31 december 2022.

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).
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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 Steunpunt Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin van de KU Leuven beoogt een gerechtvaardigd doeleinde,
namelijk de realisatie van een onderzoek inzake de uitstroom van jongeren uit de jeugdhulp,
en beantwoordt derhalve aan het principe van doelbinding.
Minimale gegevensverwerking

14.

De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met louter
anonieme gegevens daar zij de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen.
Zij verbinden er zich contractueel toe om alle mogelijke middelen in te zetten om te
vermijden dat de identiteit van de betrokkenen zou worden achterhaald. Het is hun in elk
geval verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken om de ter beschikking gestelde
gepseudonimiseerde persoonsgegevens in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te
zetten.

15.

De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde,
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig. Wat betreft het datawarehouse arbeidsmarkt
en sociale bescherming, zijn de persoonsgegevens grotendeels beperkt tot enkele
persoonskenmerken en gezinskenmerken, aangevuld met de socio-economische positie en
informatie over de opleiding, de inkomsten, de status als werkloze en de status als cliënt van
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Het identificatienummer van de sociale
zekerheid van de betrokkenen wordt systematisch vervangen door een uniek betekenisloos
volgnummer. Voorts worden sommige variabelen in aangepaste klassen gegroepeerd om het
risico van heridentificatie van de betrokkenen optimaal te beperken.
Opslagbeperking

16.

De persoonsgegevens worden vernietigd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de
realisatie van het voormelde doeleinde en ten laatste op tot 31 december 2022. Deze
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Integriteit en vertrouwelijkheid
17.

De aanvragers stellen alles in het werk om te vermijden dat de betrokken personen kunnen
worden geïdentificeerd en onthouden zich 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 geen mogelijkheid biedt om de
betrokken personen te identificeren.

18.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden ze rekening 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.

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 Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de KU
Leuven, uitsluitend voor de realisatie van een onderzoek inzake de uitstroom van jongeren uit de
jeugdhulp, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de
vastgestelde maatregelen ter waarborging van de persoonsgegevensbescherming.

Bart VIAENE
Voorzitter

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. 32-2741 83 11).

