
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/14/130 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/069 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING 

VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET STEUNPUNT WERK EN SOCIALE ECONOMIE 

EN HET STEUNPUNT STUDIE- EN SCHOOLLOOPBANEN VOOR ONDERZOEK 

NAAR DE OVERGANG VAN HET ONDERWIJS NAAR DE ARBEIDSMARKT EN DE 

PROFESSIONELE INSCHAKELING VAN SCHOOLVERLATERS 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op de artikelen 5 en 15; 

 

Gelet op de aanvraag van het Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Steunpunt Studie- en 

Schoolloopbanen van 8 augustus 2014; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 11 augustus 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij beraadslaging VTC nr. 20/2014 van 9 juli 2014 heeft de Vlaamse Toezichtcommissie 

voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer diverse Vlaamse instanties gemachtigd 

om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan het Steunpunt Werk en Sociale Economie 

en het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen voor onderzoek naar de overgang van het 

onderwijs naar de arbeidsmarkt en de professionele inschakeling van schoolverlaters. 

 

2. Ook de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid komt bij deze mededeling tussen, 

enerzijds als leverancier van eigen persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt 

en sociale bescherming, anderzijds als intermediaire organisatie die alle persoonsgegevens 

koppelt, codeert en aan de onderzoekers overmaakt. 
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3. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou meer bepaald aangaande de geselecteerde 

personen de volgende persoonsgegevens ter beschikking stellen (voor alle kwartalen vanaf 

2006 tot en met 2013). 

 

 Administratieve persoonsgegevens: het gecodeerd identificatienummer, de status van het 

identificatienummer en de referentieperiode. 

 

 Persoonskenmerken: de leeftijd, het geboortejaar, het al dan niet overleden zijn, het 

geslacht, het arrondissement van de woonplaats, de nationaliteit (in klassen), de eerste 

nationaliteit (in klassen), het geboorteland (in klassen), het al dan niet gekend zijn van een 

vreemde herkomst (afbakening volgens de “herkomstclassificatie Vlaanderen”), de 

categorie van herkomst, de regio van herkomst (in klassen), de eerste nationaliteit van de 

grootouders (in klassen), de gezinspositie, het aantal werkenden in het huishouden, de 

arbeidsintensiteit van het huishouden (op jaarbasis) en de socio-economische positie. 

 

 Persoonsgegevens inzake het socialezekerheidsstatuut: het al dan niet leefloon of financiële 

hulp ontvangen, het al dan niet op kinderbijslag rechtgevend kind zijn, het al dan niet 

persoon met een erkende invaliditeit zijn en het al dan niet persoon met een erkende 

handicap zijn. 

 

 Persoonsgegevens over het beroepsstatuut: de individuele beroepsopleiding (J/N), de 

tussenkomst in het kader van een activeringsprogramma (J/N), de tewerkstelling in een 

plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (J/N), de vrijstelling van de inschrijving als 

werkzoekende wegens een beroepsopleiding (J/N), wegens familiale of sociale motieven 

(J/N) of wegens andere redenen (J/N), de tewerkstelling met een studentencontract (J/N), de 

uitzendarbeid (J/N), de werkzoekendencategorie, het type leerovereenkomst, het type 

bijdragevermindering, het type tewerkstellingsmaatregel, het werknemersstatuut, het 

prestatietype, de sector (privaat of publiek), de economische sector, het paritair comité, het 

arrondissement van de lokale vestigingseenheid, de dimensiecode van de werkgever, de 

jobmobiliteit, de beroepscode voor zelfstandigen, het voltijdsequivalent exclusief 

gelijkgestelde dagen, het volume loonarbeid op kwartaalbasis, het volume totale arbeid en 

het volume werkloosheid. 

 

 Persoonsgegevens over de inkomsten: het gemiddeld brutodagloon, het brutodagloon 

uitgedrukt in decielen, het brutoloon op jaarbasis (in klassen), het totaal aan uitkeringen op 

jaarbasis (in klassen) en het totaal inkomen op jaarbasis (in klassen). 

 

4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de vermelde persoonsgegevens uit het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming koppelen aan de persoonsgegevens 

van de Vlaamse overheid, het reële identificatienummer vervangen door een betekenisloos 

volgnummer en de aldus gekoppelde persoonsgegevens meedelen aan het Steunpunt Werk 

en Sociale Economie en het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. 
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B. BEHANDELING 

 

5. 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 persoonsgegevens 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. Het betreft in dit geval een mededeling van persoonsgegevens die 

ingevolge artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging van de 

afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid vereist. 

 

6. Vermits de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer zich bij beraadslaging VTC nr. 20/2014 van 9 juli 2014 reeds heeft 

uitgesproken over de mededeling van persoonsgegevens door diverse Vlaamse instanties en 

daarbij de overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (onder meer 

de beginselen van finaliteit en proportionaliteit) heeft vastgesteld, kan het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid zich beperken tot het beoordelen van de 

eventuele risico’s veroorzaakt door de bijkomende mededeling van persoonsgegevens uit 

het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 

7. Het sectoraal comité stelt, na analyse van het overzicht van de persoonsgegevens van de 

meewerkende Vlaamse instanties, vast dat de toevoeging van de persoonsgegevens uit het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming geen bijkomende risico’s inzake 

heridentificatie van de betrokkenen meebrengt. De eigenlijke persoonskenmerken worden 

beperkt en in klassen meegedeeld. 

 

8. Voor het overige verwijst het sectoraal comité naar de hogervermelde beraadslaging VTC 

nr. 20/2014 van 9 juli 2014 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische 

bestuurlijke gegevensverkeer, bij de inhoud waarvan het zich aansluit. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde gecodeerde persoonsgegevens 

mee te delen aan het Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Steunpunt Studie- en 

Schoolloopbanen, voor onderzoek naar de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en 

de professionele inschakeling van schoolverlaters. 

 

Voor het overige verwijst zij naar beraadslaging VTC nr. 20/2014 van 9 juli 2014 van de 

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


