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SCSZ/06/045 
 
 
BERAADSLAGING NR. 06/019 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE MET HET OOG OP EEN ONDERZOEK MET 
BETREKKING TOT DE EFFECTEN VAN DE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN 
TOEGEPAST DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 
 
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 POD Maatschappelijke Integratie van 22 februari 2006; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 28 februari 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 
 
1.1. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie is onder meer belast 

met het toezicht op de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen door de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  

 
 Bovendien blijkt uit het auditoraatsrapport dat de POD als leverancier van 

persoonsgegevens voor het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming optreedt, 
meer bepaald persoonsgegevens aangaande de toepassing van tewerkstellingsmaatregelen 
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met enige 
persoonskenmerken van de betrokkenen. 

 
1.2. Op vraag van de Minister van Maatschappelijke Integratie verricht de programmatorische 

overheidsdienst Maatschappelijke Integratie momenteel een onderzoek met betrekking tot 
de effecten van de tewerkstellingsmaatregelen toegepast door de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 

 
In het kader van dit onderzoek wenst de programmatorische overheidsdienst 
Maatschappelijke Integratie voor elke persoon die in 2002, 2003 of 2004 deelnam aan een 
tewerkstellingsmaatregel na te gaan welk tewerkstellingstraject hij heeft gevolgd 
gedurende de twaalf maanden na het einde van de tewerkstellingsmaatregel. 

 
1.3. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie verzoekt de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid daartoe om mededeling van bepaalde – 
gecodeerde – persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 
bescherming, met name aangaande: 
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- enerzijds, een steekproef van de personen die in 2002, 2003 of 2004 deelnamen aan 
de tewerkstellingsmaatregel bedoeld in artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (per vermeld jaar 
een steekproef van 30% van de betrokkenen); 

 
- anderzijds, alle personen die in 2002, 2003 of 2004 deelnamen aan een andere 

tewerkstellingsmaatregel (er wordt erop gewezen dat indien een beroep wordt gedaan 
op een steekproef voor deze groep, dit zou resulteren in een te klein aantal 
betrokkenen om een statistisch betekenisvolle analyse te kunnen uitvoeren). 

 
1.4. Het betreft volgende persoonsgegevens (telkens voor de vier kwartalen na het beëindigen 

van de tewerkstellingsmaatregel): een betekenisloos volgnummer, de leeftijdsklasse, het 
geslacht, de provincie van de woonplaats, de socio-economische positie, de begin- en 
einddatum van de tewerkstellingsmaatregel (maand en jaar), de betrokken 
tewerkstellingsmaatregel, de plaats van tewerkstelling tijdens de toepassing van de 
tewerkstellingsmaatregel (al dan niet sociale economie), het type werkgever (privaat, 
publiek), de activiteitssector, het soort werkgever (gemeente, openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, intercommunale, provincie), het arbeidsregime (voltijds, 
deeltijds, onbepaald), de loonklasse, het statuut van de de werknemer (arbeider, bediende, 
ambtenaar) en de jobmobiliteitscode van de werknemer per kwartaal. 

 
1.5. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie zal voor het 

verwezenlijken van hogervermeld onderzoek een beroep doen op de diensten van de bvba 
Tempera, die in deze beschouwd dient te worden als een onderaannemer van de 
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. 

 
1.6. Het onderzoek dient te zijn afgerond tegen augustus 2006. Na 31 augustus 2006 dienen de 

persoonsgegevens derhalve te worden vernietigd. 
 

De persoonsgegevens zouden evenwel door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
worden bijgehouden tot 30 juni 2007, met het oog op een eventueel vervolgonderzoek. 

 
 
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. 

 
2.2. De mee te delen persoonsgegevens kunnen slechts door middel van een betekenisloos 

volgnummer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare 
persoon. 

 
De persoonskenmerken worden beperkt tot de leeftijdsklasse, het geslacht en de provincie 
van de woonplaats. Er kan redelijkerwijs worden aangenomen dat ze niet van die aard zijn 
dat ze een (her)identificatie van de betrokkene mogelijk maken. 
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2.3. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie wenst een aantal 
individuen op te volgen, met het oog op de evaluatie van de effecten van de 
tewerkstellingsmaatregelen toegepast door de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn.  

 
 Hij kan dientengevolge dit doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van louter anonieme 

gegevens. 
 
2.4. Het gaat aldus om een latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens voor 

historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, 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. 

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

verwezenlijken van een onderzoek met betrekking tot de effecten van de 
tewerkstellingsmaatregelen toegepast door de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. Dit doeleinde lijkt de latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens te 
rechtvaardigen. 

 
2.5.2. De meegedeelde persoonsgegevens lijken daarenboven, uitgaande van dat doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 
Integratie dient immers te kunnen nagaan of de betrokkene al dan niet werkt na het 
beëindigen van de tewerkstellingsmaatregel en hoe lang hij aan het werkt blijft. Tevens 
dient hij de kwaliteit en de stabiliteit van de tewerkstelling te kunnen bestuderen (in welke 
sector komt de betrokkene terecht, bij welke werkgevers, wat is zijn arbeidsvolume, 
hoeveel verdient hij, verandert hij vaak van werkgever). 

 
2.6. 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 programmatorische overheidsdienst 
Maatschappelijke Integratie verrichte aangifte van de verwerking voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 
2.7. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 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 programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, 
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. 
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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. 

 
2.8. De meegedeelde persoonsgegevens mogen door de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie worden bewaard zolang hun verwerking noodzakelijk is voor het 
realiseren van hogervermeld onderzoek en maximaal tot eind augustus 2006.  

 
 Indien de persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, dient het sectoraal comité van 

de sociale zekerheid daartoe een nieuwe machtiging te verlenen.  
 

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de INSZ van de betrokkenen echter bewaren 
tot 30 juni 2007. Indien een eventuele bijkomende studie noodzakelijk blijkt, zal in 
voorkomend geval een nieuwe machtiging moeten worden aangevraagd. 

 
2.9. Zowel de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie als de bvba 

Tempera dienen bij het uitvoeren van het onderzoek rekening te houden met de wettelijke 
en reglementaire bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder 
artikel 16, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 
 
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 
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, in het kader van een 
onderzoek met betrekking tot de effecten van de tewerkstellingsmaatregelen toegepast 
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

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

- Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de programmatorische 
overheidsdienst Maatschappelijke Integratie dient een overeenkomst te worden gesloten 
waarin de nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien. 

 
- De meegedeelde persoonsgegevens mogen door de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie worden bewaard zolang hun verwerking noodzakelijk is voor 
het realiseren van het onderzoek en maximaal tot eind augustus 2006. 

 
- De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 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 hem verboden om handelingen te 
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stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde 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 de 
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie verrichte aangifte van 
de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 

 
  


