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ADVIES NR. 07/15 VAN 5 JUNI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING
VAN ANONIEME GEGEVENS AAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD (NAR) EN
DE CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN (CRB) VOOR EEN
ONDERZOEK NAAR DE DUURZAME INSCHAKELING OP DE ARBEIDSMARKT
VAN JONGEREN DIE WERDEN AANGEWORVEN MET EEN STARTBAAN
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;
Gelet op de aanvraag van de NAR en het CRB van 23 april 2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. De gegevensaanvraag van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven (CRB) werd ingediend voor een onderzoek naar de duurzame
inschakeling op de arbeidsmarkt van jongeren die werden aangeworven met een
startbaan. Het is de bedoeling na te gaan welk statuut iemand die aangeworven werd in
het kader van een startbaan (met bijdragevermindering) heeft in de kwartalen
voorafgaand aan de aanwerving en welke positie de betrokkene heeft na de uitwerking
van de bijdragevermindering. Deze resultaten worden vergeleken met de rest van de
populatie die niet van het startbaanvoordeel genoten heeft.
1.2. Er worden twee populaties beschouwd : enerzijds de in België wonende bevolking en
de inkomende grensarbeid in de leeftijdscategorie 15 tot 35 jaar in het tweede trimester
van 2001 en anderzijds de in België wonende bevolking en de inkomende grensarbeid
in de leeftijdscategorie 15 tot 35 jaar in het tweede trimester van 2004.
1.3. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal alle gevraagde gegevens halen uit het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gegevens bij de instellingen van sociale
zekerheid, slaat ze op, voegt ze samen en deelt ze mee aan de personen die ze nodig
hebben voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de
conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. Voor zover voormelde mededeling
betrekking heeft op anonieme gegevens dient de afdeling sociale zekerheid van het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vooraf een advies te
verlenen.
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De voorliggende mededeling heeft betrekking op louter anonieme gegevens, zoals
gedefinieerd in artikel 1, 5°, 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, dat wil zeggen
gegevens die niet met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband
kunnen worden gebracht en derhalve geen persoonsgegevens zijn.
Voor zover de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid toch vaststelt dat er een risico
bestaat op heridentificatie van de betrokkenen dient zij bij het samenstellen van de tabel
de gepaste maatregelen te treffen om te garanderen dat deze wel degelijk van anonieme
aard is, zoals bedoeld in 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.
2.2. Concreet wordt er als volgt tewerk gegaan : voor beide populaties wordt eerst nagegaan
of ze genoten van een startbaan (volgens de reglementering die dan geldig was) en
desgevallend het type startbaan. Voor de betrokkenen wordt daarna het jaar van
geboorte, het geslacht en het gewest bepaald en vervolgens hun socio-economische
positie per kwartaal in de periode beginnend vier kwartalen voor het meetpunt tot
negen kwartalen erna. Voor de populatie van 2001 wordt ook het elfde, het vijftiende
en het negentiende kwartaal erna beschouwd. Indien ze werkend zijn op deze
tijdstippen, wordt ook het arbeidsregime, de aanduiding of de betrokkenen in de
publieke, de private of de non-profit sector tewerkgesteld zijn en desgevallend het type
startbaanovereenkomst bepaald. Deze gegevens worden dan geaggregeerd tot anonieme
statistieken per meetpunt, d.w.z. het aantal personen volgens gewest, geboortejaar en
geslacht en de socio-economische positie en desgevallend het arbeidsregime, de
aanduiding van de sector en het type startbaanovereenkomst op het meetpunt en op het
startpunt (tweede trimester 2001 of 2004). Voor het deel van populatie dat werkend is
worden de statistieken niet alleen gevraagd in aantal personen maar ook in voltijds
equivalenten. Het zijn deze anonieme gegevens die worden meegedeeld aan de
Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).
2.3. Het geboortejaar is van belang om de impact van de vernieuwde wetgeving van 2004
na te gaan t.o.v. de oude. In de nieuwe wetgeving beperkt de maatregel zich immers tot
zesentwintig jaar.
2.4. Het doeleinde van onderhavige aanvraag lijkt gerechtvaardigd en lijkt nuttig voor de
kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid.
2.5. De meegedeelde anonieme gegevens mogen door de Nationale Arbeidsraad (NAR) en
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) worden bewaard zolang hun
verwerking noodzakelijk is voor het realiseren van hogervermeld onderzoek en
maximaal tot 30 juni 2008.
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Om deze redenen, verleent
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van
de gezondheid
een gunstig advies met betrekking tot de mededeling van de hogervermelde anonieme
gegevens aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
(CRB) voor een onderzoek naar de duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van jongeren
die werden aangeworven met een startbaan.

Yves ROGER
Voorzitter

