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TC/03/67 

 
 

BERAADSLAGING NR. 03/43 VAN 6 MEI 2003 M.B.T. DE MEDEDELING DOOR DE 
KRUISPUNTBANK AAN HET «DÉPARTEMENT DES SCIENCES ÉCONOMIQUES» 
VAN DE UCL VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET 
BETREKKING TOT DE ARBEIDSSITUATIE VAN JONGE WERKZOEKENDEN MET 
HET OOG OP DE EVALUATIE VAN DE ACTIVERINGSPROGRAMMA’S – 
UITBREIDING VAN DE MACHTIGING VERVAT IN BERAADSLAGING NR. 01/65 
VAN 31 JULI 2001 

 
 
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 het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 maart 2003; 
  
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 

 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Bij beraadslaging nr. 01/65 van 31 juli 2001 werd de Kruispuntbank gemachtigd om bepaalde 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan de “Université 
Catholique de Louvain” (UCL) met het oog op de evaluatie van de diverse 
activeringsprogramma’s voor jonge werkzoekenden. De UCL laat thans weten een nieuwe 
overeenkomst te hebben afgesloten met de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, 
Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), die haar in staat stelt haar onderzoek voort 
te zetten, aan de hand van de eerder ontvangen sociale gegevens van persoonlijke aard. 
 
De UCL verzoekt derhalve om een wijziging van hogervermelde beraadslaging, en dit op vier 
vlakken. 
 
Vooreerst is het voor de UCL van groot belang te weten of de betrokken jonge werkzoekende 
zich in een wachttijd bevond net vóór de aanvang van de geviseerde werkloosheidsperiode. Daar 
de variabele die daartoe gebruikt werd (“S11END”) niet steeds de actuele toestand weergeeft, 
wordt nu verzocht om mededeling van de datum van de eerste betaling van een 
werkloosheidsvergoeding (door vergelijking met de begindatum van de geviseerde 
werkloosheidsperiode kan worden nagegaan of het voor betrokkene om de eerste 
werkloosheidsperiode gaat), het type van deze werkloosheidsvergoeding (er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen een wachtuitkering en een overgangsuitkering) en het statuut van de 
werkloze op voormelde datum (de onderzoekers kunnen aan de hand van dit sociale gegeven 
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van persoonlijke aard controleren of het statuut van de werkloze niet is gewijzigd sinds de eerste 
betaling van een werkloosheidsvergoeding). 

 
De onderzoekers wensen voorts te beschikken over informatie met betrekking tot het 
opleidingsniveau van de betrokkenen. Het opleidingsniveau blijkt immers een wezenlijke 
determinant voor iemands professioneel traject. 
 
Verder wil de UCL mededeling bekomen van dezelfde gecodeerde sociale gegevens van 
persoonlijke aard als voorheen, maar voor de jaren 2001 en 2002 (de UCL beschikt 
momenteel, op basis van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 01/65 van 31 juli 2001, over 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard betreffende de jaren 1998, 1999 en 2000). 
 
Ten slotte wordt verzocht om een verlenging van de bewaarduur van de destijds meegedeelde 
sociale gegevens van persoonlijke aard tot eind september 2005 (in beraadslaging nr. 01/65 was 
de bewaarduur beperkt tot eind september 2003). 
 
 

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Het betreft een mededeling van – gecodeerde – sociale gegevens van persoonlijke aard, 
waarvoor, krachtens artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, een principiële machtiging van 
het Toezichtscomité vereist is. 
 
Het verzoek tot uitbreiding van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 01/65 van 31 juli 2001 
kan worden ingewilligd vermits de Kruispuntbank instaat voor het beheer van de conversiesleutel 
tussen de gecodeerde INSZ van de betrokkenen zoals opgenomen in het datawarehouse-
arbeidsmarkt en de gecodeerde INSZ van de betrokkenen zoals initieel meegedeeld aan de 
UCL. 
 
De bijkomende sociale gegevens van persoonlijke aard (de datum van de eerste betaling van een 
werkloosheidsvergoeding, het type van deze werkloosheidsvergoeding, het statuut van de 
werkloze op voormelde datum en diens opleidingsniveau) zijn niet van aard om een 
(her)identificatie van de betrokkenen mogelijk te maken. De mededeling ervan gebeurt voor een 
wettelijk doeleinde, met name de evaluatie van de diverse activerings-programma’s voor jonge 
werkzoekenden. De vermelde gegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en 
niet overmatig. 
 
Er lijken evenmin bezwaren voorhanden om de mededeling uit te breiden tot dezelfde sociale 
gegevens van persoonlijke aard betreffende de jaren 2001 en 2002 en de bewaartermijn te 
verlengen tot eind september 2005. Indien het vooropgestelde doeleinde evenwel op een vroeger 
tijdstip wordt gerealiseerd, dienen de meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard op 
dat ogenblik te worden vernietigd. 
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Om deze redenen, beslist 
 
het Toezichtscomité 
 
het toepassingsgebied van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 01/65 van 31 juli 2001 als volgt uit 
te breiden : 
 
- toevoeging van de datum (maand en jaar) van de eerste betaling van een werkloosheidsvergoeding, 

het type van deze werkloosheidsvergoeding, het statuut van de werkloze op voormelde datum en 
diens opleidingsniveau; 

 
- mededeling van de sociale gegevens van persoonlijke aard voor de jaren 2001 en 2002; 
 
- verlenging van de bewaartermijn tot eind september 2005 (d.w.z. dat de meegedeelde sociale 

gegevens van persoonlijke aard mogen worden bewaard zolang hun verwerking noodzakelijk is in 
het kader van de evaluatie van de diverse activeringsprogramma’s voor jonge werkzoekenden en 
maximaal tot eind september 2005, waarna zij vernietigd dienen te worden). 

 
 
 
 
 

F.   Ringelheim 
Voorzitter 


