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BERAADSLAGING NR. 03/48 VAN 6 MEI 2003 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET BETREKKING TOT 
WERKZOEKENDE VOLLEDIG WERKLOZEN DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN 
HET «DÉPARTEMENT DES SCIENCES ÉCONOMIQUES» VAN DE UCL MET HET 
OOG OP EEN ONDERZOEK AANGAANDE DE IMPACT VAN SANCTIES IN DE 
WERKLOOSHEIDSVERZEKERING OP ARBEIDSMARKTHERINTREDE – 
UITBREIDING VAN DE MACHTIGING VERVAT IN BERAADSLAGING NR. 01/79 
VAN 2 OKTOBER 2001 
  
  
Gelet op de Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 
de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2e 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. 01/79 van 2 oktober 2001 werd de Kruispuntbank door het 
Toezichtscomité gemachtigd om aan het «Département des sciences économiques» van de 
«Université Catholique de Louvain» (UCL) gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke 
aard afkomstig van het datawarehouse-arbeidsmarkt en de RVA mee te delen, met het oog op 
een onderzoek aangaande de impact van sancties in de werkloosheidsverzekering op 
arbeidsmarktherintrede en armoede. 
 
De onderzoekers wensen nu echter tevens te beschikken over informatie met betrekking tot het 
opleidingsniveau van de betrokkenen; het opleidingsniveau blijkt immers een wezenlijke 
determinant voor iemands professioneel traject. Daarenboven wordt verzocht om een verlenging 
van de bewaarduur van de destijds meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard tot eind 
september 2005 (in beraadslaging nr. 01/79 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. 
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Het verzoek tot uitbreiding van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 01/79 van 2 oktober 
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 mededeling van het opleidingsniveau van de betrokkenen is niet van aard om een 
(her)identificatie mogelijk te maken. De mededeling ervan gebeurt voor een wettig doeleinde, met 
name een onderzoek aangaande de impact van sancties in de werkloosheidsverzekering op 
arbeidsmarktherintrede en armoede, en is, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 
overmatig. 
 
Er lijken geen bezwaren voorhanden om 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. 
 
 
 

 
Om deze redenen, verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
de uitbreiding van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 01/79 van 2 oktober 2001 van het 
Toezichtscomité als volgt: 
 
- toevoeging van het opleidingsniveau van de betrokkenen; 
 
- 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 hogervermeld onderzoek en maximaal tot eind september 2005, waarna zij vernietigd 
dienen te worden). 

 
 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 


