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 SCSZ/05/66 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/024 VAN 3 MEI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID AAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK “STICHTING 
VOOR BEROEPSOPLEIDING EN VORMING VOOR DE SECTOR VAN DE 
ELEKTRICIENS” (VORMELEK) MET HET OOG OP HET VERRICHTEN VAN 
EEN ONDERZOEK MET BETREKKING TOT DE ARBEIDSORGANISATIE, DE 
ARBEIDSKWALITEIT EN HET BEHOUD VAN DE WERKGELEGENHEID VAN 
RISICOGROEPEN BINNEN DE SECTOR VAN DE ELEKTRICIENS 
 
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 Vormelek vzw van 31 maart 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 april 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. De vereniging zonder winstoogmerk “Stichting voor Beroepsopleiding en Vorming voor 

de Sector van de Elektriciens” (VORMELEK) wenst met het oog op het verrichten van een 
onderzoek met betrekking tot de arbeidsorganisatie, de arbeidskwaliteit en het behoud van 
de werkgelegenheid van risicogroepen binnen de sector van de elektriciens te beschikken 
over bepaalde (gecodeerde) persoonsgegevens aangaande de gehele arbeiderspopulatie van 
de sector “elektriciens, installatie en distributie”. 

 
1.2. Het betreft meer bepaald volgende persoonsgegevens betreffende de populatie van 

werknemers met RSZ-kengetal 067 of 467 (toestand op 31 december 2002). 
 

- het volgnummer van betrokkene; 
- het geslacht van betrokkene; 
- de nationaliteitsklasse van betrokkene; 
- de leeftijdsklasse van betrokkene; 
- de provincie van betrokkene; 
- het type huishouden van betrokkene; 
- de gezinspositie van betrokkene; 
- het arbeidsregime van betrokkene; 
- de werknemersklasse van betrokkene; 
- de notie “grensarbeider” van betrokkene; 
- de socio-economische positie van betrokkene; 
- de provincie van de hoofdzetel van de werkgever van betrokkene; 
- de NACE-code van de werkgever van betrokkene; 
- de belangrijkheidscode van de job van betrokkene; 



 

 

 
 

2

 

- de klasse van het aantal werknemers van de werkgever van betrokkene. 
 

1.3. De persoonsgegevens zouden dienen te kunnen worden gebruikt tot en met 31 december 
2005. 

 
1.4. De persoonsgegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden. Enkel de resultaten en 

conclusies van het onderzoek kunnen verspreid worden, doch louter onder de vorm van 
(anonieme) tabellen. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2. 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. 

 
3.1. De mee te delen persoonsgegevens lijken slechts door middel van een code in verband te 

kunnen worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 
 

De persoonskenmerken worden beperkt tot de leeftijdsklasse, het geslacht, de 
nationaliteitsklasse, de provincie, de socio-economische positie, het type huishouden en de 
gezinspositie. Deze lijken niet van die aard dat ze een (her)identificatie van betrokkene 
mogelijk maken. 

 
De gegevens met betrekking tot de werkgever lijken evenmin een probleem te stellen. 

 
3.2. Het gaat aldus om een latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens, waardoor 

de bepalingen van afdeling II 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. 

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

verwezenlijken van een onderzoek met betrekking tot de arbeidsorganisatie, de 
arbeidskwaliteit en het behoud van de werkgelegenheid van risicogroepen binnen de 
sector van de elektriciens. Dit doeleinde lijkt de latere verwerking van gecodeerde 
persoonsgegevens te rechtvaardigen. 

 
Vermits het onderzoek van verkennende aard is – VORMELEK wil nagaan welke 
mogelijke verbanden er bestaan tussen de gevraagde variabelen – dient de mededeling 
betrekking te hebben op gegevens op individueel niveau (gecodeerde 
persoonsgegevens). Het onderzoek kan niet worden verwezenlijkt aan de hand van 
anonieme gegevens. 
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5.1. De meegedeelde persoonsgegevens lijken, uitgaand van voormeld doeleinde, ter zake 
dienend en niet overmatig. 

 
Het geslacht, de nationaliteit, de leeftijd, het type huishouden en de gezinspositie zijn 
noodzakelijke gegevens om VORMELEK een inzicht te verschaffen in de 
samenstelling van de arbeiderspopulatie van zijn sector. 
 
De provincie van de woonplaats van betrokkene stelt VORMELEK in staat om zijn 
dienstverlening en zijn beslissingen af te stemmen op de werkelijke geografische 
spreiding. 
 
Het arbeidsregime en de socio-economische positie zijn noodzakelijke gegevens om de 
relatie tussen de persoonskenmerken en de werksituatie in kaart te kunnen brengen. 
 
De werknemersklasse en de notie “grensarbeider” dragen bij tot de correcte 
interpretatie van de tewerkstellingsgegevens. 

 
De provincie van de hoofdzetel van de werkgever van betrokkene, diens NACE-code, 
diens belangrijkheidscode en diens klasse van het aantal werknemers, ten slotte, dienen 
voor het bestuderen van de eventuele relatie tussen het type arbeider en het type van 
onderneming en/of activiteitssector. 

 
5.2. 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 VORMELEK verrichte aangifte 
van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 
5.3. VORMELEK 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 persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is 
het VORMELEK, 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 veroordeling tot een geldboete 
van honderd tot honderdduizend euro tot gevolg kan hebben. 
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5.4. De meegedeelde persoonsgegevens mogen door VORMELEK worden bewaard zolang 
hun verwerking noodzakelijk is voor het realiseren van hogervermeld onderzoek en 
maximaal tot eind december 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. 
 
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 
vereniging zonder winstoogmerk “Stichting voor Beroepsopleiding en Vorming voor de 
Sector van de Elektriciens” (VORMELEK), met het oog op het verrichten van een onderzoek 
met betrekking tot de arbeidsorganisatie, de arbeidskwaliteit en het behoud van de 
werkgelegenheid van risicogroepen binnen de sector van de elektriciens. 

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

- Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en VORMELEK dient een contract 
te worden gesloten waarin de nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien. 

 
- De meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens mogen door VORMELEK worden 

bewaard zolang hun verwerking noodzakelijk is voor het realiseren van het onderzoek en 
maximaal tot eind december 2005. 

 
- VORMELEK 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 
VORMELEK verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde 
persoonsgegevens om te zetten in niet-gecodeerde persoonsgegevens. 

 
- 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 VORMELEK 
verrichte aangifte van de verwerking voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden. 

 
 
 

 
Michel PARISSE 

Voorzitter 
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