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SCSZ/04/126 
 
 
BERAADSLAGING NR 04/049 VAN 7 DECEMBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING 
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, 
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK MET 
BETREKKING TOT DE IMPACT VAN EEN LOOPBAANONDERBREKING OP DE 
WERKZAAMHEIDSGRAAD, HET ARBEIDSVOLUME EN HET 
CARRIEREVERLOOP VAN BETROKKENEN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; 
 
Gelet op de aanvraag van de Minister van Werk van 29 november 2004; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, ontvangen 
op 30 november 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1. Met het oog op een onderzoek met betrekking tot de impact van een 

loopbaanonderbreking op de werkzaamheidsgraad, het arbeidsvolume en het 
carrièreverloop van betrokkenen, verzoekt de federale overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om mededeling van bepaalde gecodeerde 
persoonsgegevens uit het datawarehouse-arbeidsmarkt. Aan de hand van deze 
persoonsgegevens, die betrekking hebben op zowel de werknemers met 
loopbaanonderbreking zelf als de leden van het gezin waartoe ze behoren, zou de 
federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de toestand van 
betrokkenen vóór, tijdens en na de loopbaanonderbreking nagaan en aldus de impact 
van de profielkenmerken op de loopbaan onderzoeken. 

 
2. De mee te delen (gecodeerde) persoonsgegevens hebben betrekking op alle personen 

die in loopbaanonderbreking waren op 30 juni 1999, en hun gezinsleden. Voor elk van 
deze personen worden persoonsgegevens met betrekking tot de socio-economische 
toestand op 30 juni van de jaren 1998, 1999, 2000, 2001 en 2002 gevraagd. Het betreft 
met name volgende persoonsgegevens. 

 
Socio-economische nomenclatuur. De socio-economische nomenclatuur geeft de 
arbeidsmarktpositie van betrokkene weer en bestaat uit vier hoofdcategorieën 
(werkend, werkzoekend, niet beroepsactief en onbekend) met verdere 
onderverdelingen. Voor categorie “4.0.2. – andere” wordt ook vermeld of betrokkene 
invalide is en of betrokkene overleden is. 
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Persoonsgegevens over het socio-economisch statuut. Het betreft de werknemerscode 
(RSZ) dan wel de werknemerscategorie (RSZPPO), het gecumuleerd percentage 
deeltijdse arbeid van de deeltijdse werknemer (voor personen met meerdere 
arbeidsprestaties in loondienst worden de percentages deeltijdse arbeid van de 
verschillende arbeidsprestaties gecumuleerd), het dagloon in decielen en, voor 
werklozen, de werkloosheidsduur en het aantal gewerkte uren in het PWA-stelsel 
(plaatselijk werkgelegenheidsagentschap). 

 
Persoonsgegevens over de werkgever (voor personen in loopbaanonderbreking de 
laatste werkgever). Het betreft de NACE-code en de dimensie. 
 
Persoonsgegevens over de persoon en de gezinsrelatie. Het betreft het geboortejaar, het 
geslacht, de nationaliteitsklasse, het gewest en de gezinsrelatie met de 
referentiepersoon. 
 
Persoonsgegevens over de loopbaanonderbreking. Het betreft de activiteitssector, het 
type arbeidscontract, het bedrag van de ontvangen uitkeringen, de bijkomstige activiteit 
(politiek mandaat, zelfstandige activiteit,…), de voorziene duur van de 
loopbaanonderbreking, het personeelsstatuut (tijdelijk of benoemd in het onderwijs, 
contractueel of statutair personeel, voltijds of deeltijds), de reden van de 
loopbaanonderbreking (palliatief verlof, medische bijstand,…), de wettelijke of 
reglementaire basis van de loopbaanonderbreking, het RVA-statuut (het type van de 
loopbaanonderbreking), het stelsel van de loopbaanonderbreking (geeft aan of 
betrokkene tewerkgesteld is in de private sector, de openbare sector of het onderwijs) 
en de aanduiding of betrokkene een verhoogde of verminderde uitkering geniet. 

 
3. De mededeling is eenmalig. 
 

De persoonsgegevens zullen worden verwerkt door de federale overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
 
De resultaten zullen in de vorm van anonieme gegevens openbaar worden gemaakt, 
onder meer in het kader van een overeenkomst met de Europese Commissie. 
 
Na afloop van het onderzoek en uiterlijk op 31 augustus 2005 zullen de 
persoonsgegevens worden vernietigd. 

 
 
B.  BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
4. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens, 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 sectoraal comité van de 
sociale zekerheid vereist is. 
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5. Het gaat om een latere verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke 
doeleinden, waardoor de bepalingen van hoofdstuk II 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 dienen 
te worden nageleefd. 

 
 De mee te delen persoonskenmerken worden beperkt tot het geboortejaar, het geslacht, 

de nationaliteitsklasse, het gewest en de gezinsrelatie met de loopbaanonderbreker en 
zijn niet van die aard dat ze de bestemmeling in de mogelijkheid stellen om de 
betrokkenen te (her)identificeren. De mee te delen persoonsgegevens kunnen slechts 
door middel van een code in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of 
identificeerbare persoon en lijken, buiten deze hypothese, niet van dien aard te zijn om 
een heridentificatie mogelijk te maken. Vermits het aldus een mededeling van 
gecodeerde persoonsgegevens betreft, is afdeling II van hoofdstuk II van het koninklijk 
besluit van 13 februari 2001 van toepassing. 

 
6.1. In voorliggend geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor het 

verwezenlijken van een onderzoek met betrekking tot de impact van een 
loopbaanonderbreking op de werkzaamheidsgraad, het arbeidsvolume en het 
carrièreverloop van betrokkenen. 

 
Dit doeleinde lijkt de latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens te 
rechtvaardigen. De meegedeelde persoonsgegevens lijken daarenboven, uitgaande van 
dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

 
6.2. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens 

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 federale overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verrichte aangifte van de verwerking 
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 
6.3. De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 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 persoonsgegevens betrekking 
hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is het de federale overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 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 handelingen te stellen die ertoe strekken de 
meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in niet-gecodeerde 
persoonsgegevens. 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  
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 veroordeling tot een geldboete van honderd tot honderdduizend euro tot gevolg kan 
hebben. 

 
6.4. De meegedeelde persoonsgegevens mogen door de federale overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden bewaard zolang hun verwerking 
noodzakelijk is voor het realiseren van hogervermeld onderzoek en maximaal tot eind 
augustus 2005, zijnde de voorziene einddatum van het onderzoek. Indien de 
persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, dient het sectoraal comité van de 
sociale zekerheid daartoe een nieuwe machtiging te verlenen. 

 
6.5. De resultaten mogen enkel in de vorm van anonieme gegevens openbaar worden gemaakt. 
 
6.6. Vermits een beroep gedaan wordt op de diensten van een onderaannemer dienen de 

bepalingen van artikel 16 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te worden 
nageleefd. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
1. de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde 

gecodeerde persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan de 
federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in het kader 
van een onderzoek met betrekking tot de impact van een loopbaanonderbreking op de 
werkzaamheidsgraad, het arbeidsvolume en het carrièreverloop van betrokkenen. 

 
2. Deze machtiging wordt afhankelijk gesteld van de naleving van de voorwaarden hierna: 
 

- Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dient een 
contract te worden gesloten waarin de nodige veiligheidsmaatregelen worden 
voorzien; 

 
- De meegedeelde persoonsgegevens mogen door de federale overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden bewaard zolang hun 
verwerking noodzakelijk is voor het realiseren van het onderzoek en maximaal 
tot eind augustus 2005; 

 
- De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

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 persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald. In 
elk geval is het de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de 
meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in niet-gecodeerde 
persoonsgegevens; 
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- De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde 

persoonsgegevens 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 federale overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verrichte aangifte van de 
verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


