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TC/03/117 

 
 

BERAADSLAGING NR. 03/93 VAN 2 SEPTEMBER 2003 VAN DE « FEDERATION 
DES CPAS DE L’UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE » M.B.T.  DE 
MEDEDELING VAN GECODEERDE SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE 
AARD IN HET KADER VAN EEN STUDIE OVER DE EVOLUTIE OP DE 
ARBEIDSMARKT VAN PERSONEN DIE VIA HET OCMW TEWERKGESTELD 
WERDEN 
  
 
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 van de « Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie asbl », overgemaakt door de Kruispuntbank op 11 augustus 2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 augustus 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Met het oog op een onderzoek waarbij de evolutie op de arbeidsmarkt onderzocht wordt van 

personen die via het OCMW tijdelijk tewerkgesteld werden heeft de “Service Insertion 
Professionnelle” van de “Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie asbl” een gegevensaanvraag ingediend bij de Kruispuntbank van de Sociale 
zekerheid. 

 
 Het onderzoek betreft de periode na de tewerkstelling via het OCMW.  Om deze studie uit te 

voeren wenst de onderzoeker gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard te 
bekomen, die betrekking hebben op de arbeidsmarktsituatie en de persoonlijke kenmerken 
van het individu.  De gevraagde gecodeerde gegevens van persoonlijke aard zullen 
aangewend worden om een zicht te krijgen op de socio-economische situatie na de 
tewerkstelling via het OCMW en vooral om een antwoord te krijgen op de vragen of de 
betrokken personen in staat zijn een al dan niet stabiele baan te vinden of dat ze eerder 
afglijden naar werkloosheid.   

 
 Voor de personen die een job gevonden hebben wenst de onderzoeker informatie over de 

aard van deze baan : in welke sectoren zijn deze personen vooral tewerkgesteld, betreft het 
een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling, welk statuut hebben ze, enz.    

 
1.2. Het onderzoek betreft de personen die via het OCMW van één van de volgende 

tewerkstellingsmaatregelen hebben kunnen genieten op 1 januari 1999 :  
 

ü Artikel 60, §7 van de OCMW-wet 
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ü Artikel 61 van de OCMW-wet 
ü PTP : Programme de Transition professionnelle (doorstromingsprogramma) 
ü SMET-banen 
ü SINE : Initiative d’insertion sociale (herinschakelingsprogramma’s) 

 
1.3. Op basis van het datawarehouse arbeidsmarkt kan slechts de eerste groep ondubbelzinnig 

bepaald worden.  Voor de andere groepen is het niet zeker of de betrokken persoon deze job 
bekomen heeft via het OCMW of niet.  Bij het onderzoek worden evenwel enkel de personen 
die langs geweest zijn bij het OCMW in beschouwing genomen.   

 
 De OCMW’s zelf daarentegen kennen wel de personen die via hen van één van vermelde 

tewerkstellingsmaatregelen genoten hebben.  Daarom stelt de aanvrager volgende werkwijze 
voor : 11 OCMW’s, geselecteerd op basis van een steekproef, worden verzocht aan de 
Kruispuntbank de lijst van INSZ te overhandigen van de personen die hebben deelgenomen 
aan de tewerkstellingsmaatregelen “Artikel 61 van de OCMW-wet”, “PTP”, “SMET-banen” 
en “SINE”.  De personen die genoten hebben van de maatregel “Artikel 60, §7 van de 
OCMW-wet” worden rechtstreeks via het datawarehouse arbeidsmarkt bepaald en aan de 
onderzoekspopulatie toegevoegd.  De Kruispuntbank zal in het datawarehouse arbeidsmarkt 
de arbeidsmarktgegevens opzoeken die betrekking hebben op de periode na de tewerkstelling 
via deze tewerkstellingsmaatregelen.  De Kruispuntbank zal de INSZ vervolgens coderen 
vooraleer de gevraagde gegevens aan de onderzoeker te overhandigen, zodat hij niet in staat 
is de identiteit van de individuen te achterhalen.  Er is dus een strikte scheiding tussen de 
geselecteerde OCMW’s en de aanvrager : er worden door de OCMW’s rechtstreeks 
geenszins INSZ overgemaakt aan de onderzoeker, waardoor deze niet de identiteit kan 
achterhalen van de personen die tot de onderzoekspopulatie behoren.   

 
1.4. Concreet wenst de onderzoeker volgende gegevens te bekomen uit het datawarehouse 

arbeidsmarkt :  
 

ü de persoonlijke kenmerken : leeftijd (ingedeeld in klassen), gemeente van de woonplaats 
en geslacht;  

ü de arbeidsmarktkenmerken : socio-economische positie, tewerkstellingskenmerken 
m.b.t. beroepscode (enkel voor de zelfstandigen), statuut, juridische vorm van de 
werkgever, het type werkgever, de sector van tewerkstelling (publieke of privé 
onderneming), de NACE-code van de werkgever en het prestatietype evenals 
werkloosheidskenmerken m.b.t. statuut en aantal uren tewerkgesteld in een PWA.   

 
De gegevens hebben betrekking op iedere laatste dag van het trimester, vanaf het eerste 
trimester van 1999 t.e.m. het derde trimester van 2001.   

 
1.5. De 11 OCMW’s en hun eventuele vervangers zijn :  

 
Geselecteerd OCMW’s Vervangers 
Charleroi Mons 
Tournai Verviers 
Braine-l’Alleud Châtelet 
Oupeye Manage 
Huy Braine-le-Comte 
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Comines-Warneton Péruwelz 
Marche-en-Famenne Dison 
Chapelle-Lez-Herlaimont Anderlues 
Lobbes Estinnes 
Comblain-au-Pont Hastière 
Vresse-sur-Semois Havelange 

 
Ieder van de 11 geselecteerde OCMW’s heeft een vervanger.  Indien ook de vervanger niet 
deelneemt, wordt niet in een nieuwe vervanger voorzien.   
 

1.6. De OCMW’s zullen naast het INSZ ook de datum meegeven waarop de tewerkstelling in 
het kader van de tewerkstellingsmaatregel beëindigd is.  Dit is van belang om te weten 
voor welke periode de arbeidsmarktgegevens in het datawarehouse arbeidsmarkt moeten 
worden opgezocht.   
 

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waarvoor, 

krachtens artikel 15, tweede lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, een principiële machtiging 
van het Sectoraal comité vereist is. 

 
2.2. De mededeling gebeurt voor een gewettigd doeleinde, met name het analyseren van de 

evolutie op de arbeidsmarkt van personen die via het OCMW van een 
tewerkstellingsmaatregel hebben genoten. De meegedeelde gecodeerde sociale gegevens 
van persoonlijke aard lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 
overmatig. Ze lijken bovendien 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 het persoonskenmerk leeftijd wordt uitgedrukt in klassen. 
Daarnaast heeft de onderzoeker een groepering gemaakt van de variabelen socio-
economische positie en NACE-code.   
 

2.3. 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 “Service Insertion Professionnelle” verrichte 
aangifte van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 
2.4. Deze dienst 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 dienst, overeenkomstig artikel 6 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, verboden om 
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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. Er 
wordt op gewezen dat het niet-naleven van dit verbod, krachtens artikel 39, 1°, van de wet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, een strafrechtelijke veroordeling tot een geldboete van 
honderd tot honderdduizend euro tot gevolg kan hebben. 

 
2.5. De dienst mag de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard 

bewaren zolang hun verwerking noodzakelijk is in het kader van voormeld doeleinde en 
maximaal tot 31 december 2003; daarna dienen zij te worden vernietigd. 

 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan de Kruispuntbank om aan de “Service Insertion Professionnelle” van de 
“Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de Wallonie asbl” de bovenvermelde 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen, met het oog op een onderzoek 
over de evolutie op de arbeidsmarkt van personen die van een OCMW-tewerkstellingsmaatregel 
genoten hebben.  Deze machtiging is onderworpen aan de naleving van volgende voorwaarden : 
 
- Tussen de Kruispuntbank en de onderzoeker dient een contract te worden gesloten waarin de 

nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien.  In geen geval mogen de OCMW’s die 
deelnemen aan het onderzoek de INSZ rechtstreeks aan deze dienst overhandigen.  Dit verbod 
moet uitdrukkelijk in het contract opgenomen worden.   

 
De onderzoeker 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 voor hem 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 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 aanvrager, “Service Insertion Professionnelle”, verrichte 
aangifte van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 
- De meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard mogen worden bewaard 

zolang dit noodzakelijk is in het kader van voormeld doeleinde en maximaal tot 31 december 
2003; daarna dienen zij te worden vernietigd. 
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De Kruispuntbank zal het Sectoraal comité informeren wat betreft het naleven van de twee eerste 
voorwaarden en zal de documenten, die de voorwaarden voorschrijven, ter beschikking houden 
van het Comité. 
 
 
 Michel PARISSE 
 Voorzitter 


