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ADVIES NR. 15/04 VAN 3 FEBRUARI 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VAN DE 

VLAAMSE OVERHEID VOOR HET ONDERZOEKEN VAN WERKING EN 

EFFECTIVITEIT VAN HET STELSEL VAN DE PLAATSELIJKE 

WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAPPEN (PWA) 
 

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

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid 

van 27 januari 2015; 

 

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

van de Sociale Zekerheid van 28 januari 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid laat momenteel door 

een extern adviesbureau een onderzoek uitvoeren over de werking en de effectiviteit van het 

stelsel van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA), een systeem van 

tijdelijke werkervaring waarvan het beheer bij de zesde staatshervorming werd overgeheveld 

naar de gewesten, en andere vergelijkbare maatregelen. Het wil daartoe eenmalig gebruik 

maken van bepaalde anonieme gegevens aangaande het profiel van de betrokken werknemers 

en hun overgang naar een reguliere tewerkstelling. De anonieme gegevens zouden worden 

bijgehouden tot drie jaar na de einddatum van het onderzoek, dus tot 30 juni 2018. 
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2. De gevraagde anonieme gegevens hebben betrekking op alle Vlaamse werkzoekenden die in 

het jaar 2012 minstens één kwartaal geregistreerd stonden als actief in één van vier 

bijzondere tewerkstellingsstelsels (PWA, “artikel 60”, “artikel 61”, GESCO). Voor elk van 

deze tewerkstellingsmaatregelen wordt gevraagd om het aantal betrokkenen, verder 

ingedeeld in functie van de volgende criteria (één criterium per tabel, zonder verdere 

kruisingen): het geslacht, de leeftijdsklasse, de herkomstklasse, de nationaliteitsklasse, het 

studieniveau, de woonplaats, de duur van de maatregel en de werkloosheidsduur vóór de 

deelname aan de maatregel. 

 

3. Aangaande dezelfde populatie wordt ook per type bijzonder tewerkstellingsstelsel gevraagd 

om anonieme gegevens voor de vier kwartalen volgend op de eventuele uitstroom: de socio-

economische positie, het type werkgever en het arbeidsregime. De socio-economische positie 

na zes maanden en na twaalf maanden wordt geaggregeerd aangevraagd voor elk 

tewerkstellingsstelsel, verder ingedeeld in functie van de volgende criteria: het geslacht, de 

leeftijdsklasse, de herkomstklasse, de nationaliteitsklasse, het studieniveau en de woonplaats. 

 

4. Een laatste reeks gewenste anonieme gegevens heeft betrekking op de profielkenmerken van 

de gebruikers van PWA-cheques (populatie af te bakenen door de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening). Er wordt gevraagd om het aantal betrokkenen, verder ingedeeld in 

functie van de volgende criteria (één criterium per tabel, zonder verdere kruisingen): de 

leeftijdsklasse, de woonplaats, de gezinssamenstelling, de socio-economische positie en de 

inkomensklasse. 

 

 

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 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 

de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient de afdeling sociale zekerheid 

van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf 

een advies te verlenen. 

 

6. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, te weten het onderzoeken van de 

werking en de effectiviteit van het PWA-stelsel. 

 

7. De mededeling heeft wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen 

gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

8. Voor het overige dienen alle betrokken partijen rekening te houden met de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere 

regel tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
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Om deze redenen, verleent 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens aan het 

Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid voor het verrichten van een 

onderzoek over de werking en de effectiviteit van het stelsel van de plaatselijke 

werkgelegenheidsagentschappen (PWA). 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


