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BERAADSLAGING NR. 02/27 VAN 5 MAART 2002 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
GECODEERDE SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE 
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE UNIVERSITÉ DE 
LIÈGE MET HET OOG OP EEN ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIEVE 
INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT VAN PERSONEN DIE WERDEN 
TEWERKGESTELD MET EEN STARTBAANOVEREENKOMST 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 20 februari 2002; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 9 januari 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

Met het oog op een onderzoek naar de mate waarin personen die werden tewerkgesteld 
met een startbaanovereenkomst1 zich effectief integreren op de arbeidsmarkt wenst de 
Université de Liège te beschikken over gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard 
afkomstig uit het datawarehouse-arbeidsmarkt, de socialegegevensbank “STAT.92” van de 
RVA en de socialegegevensbank “Startbaanovereenkomsten” van het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid. 
 
De mee te delen gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard hebben betrekking op 
twee – gedeeltelijk elkaar overlappende – doelgroepen, de ene te bepalen door de RVA, de 
andere te bepalen door het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 
 
De door de RVA te bepalen doelgroep bestaat uit vier (één per betrokken jaar) volledige 
populaties van sociaal verzekerden van minder dan vijftig jaar die in de loop van het derde 
kwartaal van respectievelijk 1997, 1998, 1999 of 2000 niet-tewerkgestelde werkzoekende 
werden. 
 
De door het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid te bepalen doelgroep bestaat uit de 
volledige populatie van sociaal verzekerden die een startbaanovereenkomst hebben 
afgesloten vóór 31 december 2001. 

                     
1 Bij wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid werd de startbaanovereenkomst – ook 

wel het Rosetta-plan genoemd – ingevoerd. Deze maatregel heeft tot doel de jongeren de mogelijkheid te bieden 
hun intrede te doen op de arbeidsmarkt binnen de zes maanden nadat ze de school verlaten hebben. De 
startbaanovereenkomst bezorgt hen een baan en/of een bijkomende opleiding. Om deze doelstelling te bereiken, 
dienen de werkgevers (zowel die uit de private sector als die uit de openbare sector) die ten minste vijftig 
werknemers in dienst hebben, nieuwe werknemers (jongeren aangeworven in het kader van een 
startbaanovereenkomst) te werk te stellen (het aantal nieuwe werknemers varieert in functie van het 
personeelsbestand). 



 

 
 

2

 

 
De mededeling betreft met name volgende gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke 
aard.  
 
Gegevens met betrekking tot de achtergrondkenmerken: de geboortemaand en het 
geboortejaar, de nationaliteit2, het geslacht, het opleidingsniveau, de maand en het jaar van 
overlijden, de socio-economische positie op de laatste dag van het kwartaal, het aantal 
gezinsleden en de verwantschapsrelatie met het gezinshoofd. 
 
Gegevens met betrekking tot het subregionaal tewerkstellingscomité3: het comité van de 
woonplaats, het comité van de plaats van de startbaanovereenkomst en het comité van de 
werkgever. 
 
Gegevens met betrekking tot de startbaanovereenkomst: de doelgroep van de 
startbaanovereenkomst, de kwalificatie, de aard van de startbaanovereenkomst, het 
bepaalde of onbepaalde karakter van de duur van de startbaanovereenkomst, de maand en 
het jaar van het begin en het einde van de startbaanovereenkomst en de duur van de 
startbaanovereenkomst (het aantal maanden). 
 
Gegevens met betrekking tot de tewerkstelling: het dagloon (uitgedrukt in klassen van 
1000 BEF), het arbeidsvolume (het voltijdsequivalent met uitsluiting van de gelijkgestelde 
dagen), het percentage deeltijdse tewerkstelling, de aard van de prestaties (voltijds, 
deeltijds of onbepaald) en de code van de RSZ-bijdragevermindering. 
 
Gegevens met betrekking tot de werkgever: de NACE-code, de sector 1 (privé of publiek), 
de sector 2 (handel of niet-handel), het bevoegde paritair comité, de aanduiding of tien 
percent van de bezoldiging al dan niet werd besteed aan vorming, de RSZ- en RSZPPO-
dimensiecode en de juridische vorm. 
 
Gegevens met betrekking tot de werkloosheid: de maand en het jaar van de inschrijving als 
niet-tewerkgestelde werkzoekende, het RVA-statuut, het werkloosheidsbureau4 van de 
woonplaats en het werkloosheidsbureau van de werkgever. 
 
Het einde van het onderzoek is voorzien voor december 2004. 
De gegevens afkomstig uit de drie hogervermelde socialegegevensbanken worden door de 
Kruispuntbank gekoppeld en op individueel niveau aan de Université de Liège meegedeeld, 
maar op een wijze die de eventuele (her)identificatie van de betrokkenen in hoge mate 
bemoeilijkt. Als identificatienummer van de betrokkenen wordt een gecodeerd INSZ 

                     
2 Afhankelijk van de instantie die het gegeven meedeelt, wordt gebruik gemaakt van drie dan wel vijf klassen: de 

RVA gebruikt de klassen “Belg”, “niet-Belg met EU-burgerschap” en “niet-Belg zonder EU-burgerschap”; het 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid splitst de laatstgenoemde klasse nog op in “inwoner van een land rond 
de Middellandse Zee”, “Oost-Europeaan of inwoner van een land behorend tot het Centraal Europees Initiatief” 
en “andere”. 

3 Aalst/Oudenaarde, Antwerpen, Brugge, Gent, Oostende-Ieper, Kortrijk, Leuven, Limburg, Mechelen, Sint-
Niklaas/Dendermonde, Turnhout, Halle-Vilvoorde, Verviers, Saint-Vith, Namen, Bergen / La Louvière, Luik, 
west-Henegouwen, Waals-Brabant, Charleroi, Hoei/Borgworm, Brussel/BGDA-beheerscomité of 
Aarlen/Luxemburg. 

4 Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Boom, Brussel, Leuven, Nijvel, Vilvoorde, Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende, 
Roeselare, Gent, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Charleroi, Bergen, La Louvière, Moeskroen, Doornik, Hoei, Luik, 
Verviers, Hasselt, Tongeren, Aalst, Dendermonde, Aarlen of Namen. 



 

 
 

3

 

gebruikt. De geldbedragen worden in klassen uitgedrukt, evenals de nationaliteit en de 
woonplaats. 
 
 

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
Uit voorzorg dienen de meegedeelde gegevens ondanks hun codering toch als sociale 
gegevens van persoonlijke aard te worden beschouwd. Voor de mededeling is derhalve een 
machtiging van het Toezichtscomité vereist. 
 
De mededeling gebeurt voor een wettelijk doeleinde, met name een onderzoek naar de mate 
waarin personen die werden tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst zich effectief 
integreren op de arbeidsmarkt. De meegedeelde gegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, 
ter zake dienend en niet overmatig. Ze lijken niet van aard om een (her)identificatie van de 
betrokkenen door de onderzoekers waarschijnlijk te maken: het INSZ van de betrokken 
sociaal verzekerden wordt gecodeerd en de meeste variabelen worden in klassen uitgedrukt. 
De mededeling van de maand en het jaar van geboorte en overlijden wordt door de 
onderzoekers noodzakelijk geacht om de invloed van de startbaanovereenkomstenmaatregel 
op de tewerkstelling van de doelgroep ervan (jongeren jonger dan dertig jaar) met voldoende 
precisie te kunnen inschatten. 
 
De verzamelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard zullen de onderzoekers in 
staat stellen om de beroepssituatie van de betrokkenen doorheen de tijd op te volgen en te 
vergelijken met de beroepssituatie van sociaal verzekerden die niet werden tewerkgesteld met 
een startbaanovereenkomst. 
 
De Kruispuntbank mag de gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard slechts 
meedelen nadat ze, overeenkomstig artikel 13 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, in het bezit werd gesteld 
van het door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte 
ontvangstbewijs van de door de Université de Liège verrichte aangifte van de verwerking 
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 
 
De Université de Liège dient er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te 
zullen inzetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard betrekking hebben, zou worden 
achterhaald. In elk geval is het de Université de Liège verboden om handelingen te stellen die 
ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard om te 
zetten in niet-gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard. 
 
De Université de Liège mag de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke 
aard bewaren zolang hun verwerking noodzakelijk is in het kader van het voormelde 
onderzoek en maximaal tot december 2004; waarna zij vernietigd worden. 

 
 
Om deze redenen verleent, 
 
het Toezichtscomité 



 

 
 

4

 

 
de machtiging aan de Kruispuntbank om aan de Université de Liège bovenvermelde gecodeerde 
sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen, met het oog op een onderzoek naar de 
effectieve integratie op de arbeidsmarkt van personen die werden tewerkgesteld met een 
startbaanovereenkomst. Tussen de Kruispuntbank en de Université de Liège dient een contract te 
worden afgesloten waarin de nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien. 
 
De meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard mogen door de Université 
de Liège worden bewaard zolang dit noodzakelijk is in het kader van voormeld onderzoek en 
maximaal tot december 2004; waarna zij vernietigd worden. 
 
De Université de Liège zal zich contractueel ertoe verbinden alle mogelijke middelen te zullen 
inzetten om (her)identificatie van de betrokkenen te vermijden. In elk geval is het de Université de 
Liège verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde sociale 
gegevens van persoonlijke aard om te zetten in niet-gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke 
aard. 
 
De Kruispuntbank zal de gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard slechts meedelen 
nadat ze, overeenkomstig artikel 13 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, in het bezit werd gesteld van het door de 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs 
van de door de Université de Liège verrichte aangifte van de verwerking voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 F. Ringelheim 
 Voorzitter 
  


