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SCSZ/06/012 
 
 
BERAADSLAGING NR. 06/007 VAN 14 FEBRUARI 2006 M.B.T. DE MEDEDELING 
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID AAN DE BRUSSELSE GEWESTELIJKE DIENST VOOR 
ARBEIDSBEMIDDELING, MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN DE 
MAATREGEL “ACTIEF ZOEKEN NAAR WERK” 
 
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 Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling van 13 
oktober 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 17 januari 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  
 
1.1. De Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) verricht 

momenteel, in samenwerking met het Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et 
de la Formation van de Université Libre de Bruxelles (ULB), een evaluatie van de 
maatregel “actief zoeken naar werk”, een opleidingsprogramma dat werkzoekenden bij 
de BGDA kunnen volgen met als doel het aanleren of bijschaven van een aantal 
competenties om zo hun kans op tewerkstelling te vergroten. 

 
De BGDA zal meer bepaald nagaan in welke mate deze maatregel ertoe geleid heeft dat 
de deelnemers toegetreden zijn tot de arbeidsmarkt en hoe de verhouding is tussen de 
groep personen die aan de maatregel hebben deelgenomen en de groep personen die 
niet aan de maatregel hebben deelgenomen. Tevens zal de BGDA de loopbaantrajecten 
van de betrokkenen analyseren en onderzoeken welke de bepalende determinanten 
waren bij de integratie in de arbeidsmarkt. 

 
1.2. Het onderzoek zou worden gerealiseerd aan de hand van volgende persoonsgegevens, 

voor twee groepen personen: enerzijds een groep personen die deelgenomen hebben 
aan het tewerkstellingsbevorderend programma in de periode 2000-2001 (ongeveer 
zevenduizend personen), anderzijds een controlegroep van niet-werkende 
werkzoekenden die niet deelgenomen hebben aan het tewerkstellingsbevorderend 
programma in de periode 2000-2001 (ongeveer veertienduizend personen). 

 
Persoonsgegevens ter beschikking gesteld door de BGDA: het geslacht, de 
leeftijdsklasse van de betrokkene op het moment van de deelname aan de maatregel, de 
leeftijdsklasse van de betrokkene op het moment van de mededeling van de 
persoonsgegevens, de nationaliteitsklasse, het studieniveau, het beroep waarvoor de 
betrokkene zich heeft ingeschreven (arbeider, bediende, verkoper,…), het BGDA-
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statuut (in negen klassen), de inactiviteitsduur bij de aanvang van de maatregel voor 
zij die eraan hebben deelgenomen (in klassen), de inactiviteitsduur in januari 
2000/2001/2002 voor de personen ingeschreven als niet-werkende werkzoekende in 
januari van respectievelijk 2000/2001/2002 (in klassen), het type maatregel (in vier 
klassen) en het jaar en het trimester van de uittrede uit het programma. 

 
Persoonskenmerken (uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming): het 
geslacht (indien niet gekend bij de BGDA) en de nationaliteitsklasse (voor de 
tijdstippen 1 januari 2000 en 1 januari 2003). 
 
Algemene socio-economische kenmerken (uit het datawarehouse arbeidsmarkt en 
sociale bescherming): de socio-economische positie (in klassen, op basis van de 
nomenclatuurcode) en in voorkomend geval een aanduiding van het feit dat de 
betrokkene de arbeidsmarkt heeft verlaten wegens invaliditeit of overlijden (jaartal). 

 
Persoonsgegevens met betrekking tot de belangrijkste job, ter beschikking gesteld door 
RSZ/RSZPPO/RSVZ (uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming): de 
activiteitssector (NACE-code op twee posities voor loontrekkenden, beroepencode voor 
zelfstandigen), de grootte van de onderneming (in klassen), het statuut (arbeider, 
bediende, ambtenaar,…), het arbeidsregime (voltijds, deeltijds, speciaal, onbepaald) en 
het percentage van deeltijdse tewerkstelling (in klassen). 
 
Persoonsgegevens met betrekking tot alle jobs, ter beschikking gesteld door 
RSZ/RSZPPO (uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming): het 
gecodeerd inschrijvingsnummer van de werkgever, de aanduiding dat de werkgever tot 
de publieke sector of de privésector behoort en het arbeidsvolume. 
 
Persoonsgegevens ter beschikking gesteld door de RVA (uit het datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming): de aanduiding dat het gaat om een deeltijdse 
werknemer met behoud van rechten en inkomensgarantie-uitkering tijdens het 
betrokken trimester. 

 
De persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 
hebben allen betrekking op de periode 2000-2002 (alle trimesters). 

 
1.3. Uiterlijk op 30 juni 2006 zouden de persoonsgegevens worden vernietigd. 
 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 
2.1. 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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2.2. Artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt hetgeen volgt: 

 
 § 1. Persoonsgegevens dienen: 
 
 1° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt; 
 

2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te 
worden verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening 
houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de 
betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, 
onverenigbaar is met die doeleinden. (…); 

 
3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden 
waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt; 

 
4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt (…); 

 
5° in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te 
worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden 
verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is (…). 

 
2.3. De uiteindelijke mededeling aan de BGDA heeft tevens betrekking op door de BGDA 

zelf meegedeelde persoonsgegevens, met dat verschil dat het INSZ van de betrokkene 
wordt gecodeerd (wordt omgezet in een betekenisloos volgnummer). 

 
Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid is samen met het Auditoraat van de 
Kruispuntbank van oordeel dat deze maatregel niet volstaat om te kunnen gewagen van 
“gecodeerde persoonsgegevens”, dit zijn persoonsgegevens die enkel door middel van 
een code in verband kunnen worden gebracht met een geïdentificeerd of 
identificeerbaar persoon.  
 
Vermits de BGDA per betrokkene onder meer mededeling bekomt van een tiental 
persoonsgegevens die hij zelf initieel heeft meegedeeld, lijkt het risico reëel dat op 
basis van deze persoonsgegevens de overige persoonsgegevens kunnen herleid worden 
tot de betrokken sociaal verzekerde. 

 
2.4. De BGDA wenst een aantal individuen op te volgen, met het oog op de evaluatie van 

de maatregel “actief zoeken naar werk”. Hij kan dit doeleinde niet verwezenlijken aan 
de hand van louter anonieme gegevens maar heeft integendeel behoefte aan individuele 
persoonsgegevens. 

 
2.5. Gelet op het voorgaande dient de mededeling beschouwd te worden als een mededeling 

van niet-gecodeerde persoonsgegevens en dienen de bepalingen van afdeling III 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 te worden nageleefd. 
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Artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 bepaalt dat indien een latere 
verwerking van gecodeerde persoonsgegevens niet de mogelijkheid biedt de 
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken, de 
verantwoordelijke voor de latere verwerking niet-gecodeerde persoonsgegevens mag 
verwerken. In dat geval vermeldt hij in zijn aangifte aan de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarom de latere verwerking van 
gecodeerde gegevens niet de mogelijkheid biedt de historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken. 

 
Ingevolge de artikelen 18 en 19 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 dient de 
verantwoordelijke voor de latere verwerking vooraf enige informatie te verschaffen aan 
de betrokkenen en dienen de betrokkenen op hun beurt uitdrukkelijk hun toestemming 
te geven voor de verwerking van hen betreffende niet-gecodeerde persoonsgegevens 
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Deze verplichtingen 
dienen krachtens de artikelen 20 en 21 van hetzelfde koninklijk besluit evenwel niet te 
worden nagekomen indien, enerzijds, de nakoming onmogelijk blijkt of onevenredig 
veel moeite kost en, anderzijds, de verantwoordelijke voor de latere verwerking in zijn 
aangifte aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer enige 
bijkomende informatie opneemt. In voorliggend geval lijkt de nakoming van de 
verplichtingen onevenredig veel moeite te kosten. De BGDA beschikt immers niet over 
de precieze identiteit van de betrokkenen maar heeft enkel de theoretische mogelijkheid 
om de ontvangen persoonsgegevens te herleiden tot de sociaal verzekerde op wie ze 
betrekking hebben. Omgekeerd zou de BGDA aanzienlijke inspanningen moeten 
leveren om de betrokkenen te heridentificeren teneinde de naleving van voormelde 
bepalingen te waarborgen. 

 
2.6. De mededeling gebeurt voor een wettig doeleinde, met name de evaluatie van de 

maatregel “actief zoeken naar werk”. De meegedeelde persoonsgegevens lijken, 
uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

 
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de persoonsgegevens slechts 
meedelen nadat ze in het bezit werd gesteld van het door de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de 
verrichte aangifte van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke 
doeleinden. 

 
De BGDA 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.  

 
2.7. Overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 mogen de 

resultaten van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke 
doeleinden niet worden bekendgemaakt in een vorm die de identificatie van de 
betrokken persoon mogelijk maakt. 

 
2.8. De BGDA mag de meegedeelde persoonsgegevens bewaren zolang hun verwerking 

noodzakelijk is in het kader van het voormelde onderzoek en maximaal tot 30 juni 
2006, waarna zij dienen te worden vernietigd. 
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Om deze redenen,  
 
1.  verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de machtiging aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om aan de BGDA de onder punt 1. vermelde 
persoonsgegevens mee te delen, met het oog op de evaluatie van de maatregel “actief 
zoeken naar werk”. 

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

-   Tussen de Kruispuntbank en de BGDA dient een contract te worden gesloten waarin 
de nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien. 

 
- De meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang dit noodzakelijk is 

in het kader van voormeld onderzoek en maximaal tot 30 juni 2006; daarna dienen zij 
te worden vernietigd. 

 
- De BGDA 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. 

 
- De BGDA moet in zijn aangifte aan de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer de in artikel 21 van het Koninklijk besluit van 13 februari 
2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 voorziene gegevens meedelen, 
inzonderheid de reden waarom de latere verwerking van gecodeerde gegevens niet de 
mogelijkheid biedt de historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden te 
verwezenlijken. 

 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


