
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/094 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/044 VAN 3 MEI 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING 

VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN HET ONDERZOEKSCENTRUM 

METICES (ULB) VOOR DE UITVOERING VAN EEN STUDIE OVER DE 

ACTIVERING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE HULP TER ONDERSTEUNING VAN 

DE SOCIOPROFESSIONELE TRAJECTEN 
 

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 het verzoek van het onderzoekscentrum METICES (ULB); 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het onderzoekscentrum METICES (Migrations, Espaces, Travail, Institutions, Citoyenneté, 

Epistémologie, Santé) van de ULB wenst een studie uit te voeren over de activering van de 

maatschappelijke hulp ter ondersteuning van de socioprofessionele trajecten. Het 

onderzoekscentrum wenst onder meer na te gaan of het type tewerkstelling dat door de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld (in het kader van artikel 

60 van de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's) wel een effect heeft op de 

socioprofessionele inschakeling van de gerechtigden ervan en aldus of de personen die van 

de maatregel hebben genoten wel effectief een job hebben gevonden dan wel in het 

werkloosheidssysteem zijn terechtgekomen. 

 

2. Voor het uitvoeren van een longitudinale studie, kwartaal per kwartaal, over 11 jaar (2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) wenst het gecodeerde 

persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming te 
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verwerken. De betrokken bevolking bestaat uit een gestratificeerde steekproef (50%) van 

personen die minstens één maal in de periode 2004-2014 werden tewerkgesteld in het kader 

van artikel 60 van de OCMW-wet van 8 juli 1976. Om de impact van de maatregel te 

kunnen evalueren ten opzichte van andere activeringsmaatregelen die door de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn worden voorgesteld, wensen de onderzoekers tevens 

de situatie van een tweede steekproef te onderzoeken (30%), de controlegroep die is 

samengesteld uit sociaal gerechtigden die recht hebben op maatschappelijke integratie en/of 

maatschappelijke hulp (met dezelfde kenmerken als de personen uit de eerste steekproef) 

die niet hebben genoten van een tewerkstelling via artikel 60 van de OCMW-wet van 8 juli 

1976 maar wel van de maatregel voorzien in artikel 61 van de OCMW-wet van 8 juli 1976, 

van een partnerschapsovereenkomst of van andere activeringsmaatregelen. 

 

3. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de volgende persoonsgegevens meedelen. 

 

 Persoonlijke kenmerken: het geslacht, de leeftijdsklasse, de nationaliteitsklasse, de 

eerstgekende nationaliteitsklasse, de klasse van de geboorteplaats, het arrondissement van 

de woonplaats, het opleidingsniveau, het studiegebied, de nomenclatuur van de socio-

economische positie, de aanvullende socio-economische positie, het type gezin, de 

gezinspositie en de datum van overlijden. 

 

 Situatie ten opzichte van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn: het 

arrondissement van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de categorie 

gerechtigde, de soort tewerkstelling "artikel 60", het type arbeidsplaats "artikel 60", de 

tewerkstelling via artikel 61 van de OCMW-wet van 8 juli 1976, de soort activering en de 

partnerschapsovereenkomst voor werkbegeleiding. 

 

 Beroepssituatie: de klasse van de inkomsten als zelfstandige, de klasse van het brutoloon 

als loontrekkende, het aantal jobs als loontrekkende, het totaal aantal jobs, het statuut van 

de werknemer, de sector van de werkgever, het gebruik van dienstencheques, het aantal 

normaal bezoldigde voltijdse/deeltijdse dagen in het kwartaal, het gecodeerd 

inschrijvingsnummer van de werkgever, het paritair comité en de NACE-code. 

 

 Situatie ten opzichte van de regionale dienst voor arbeidsbemiddeling: de 

inschrijvingsmaand, de categorie van werkzoekende en de betrokken regionale dienst voor 

arbeidsbemiddeling. 

 

 Situatie ten opzichte van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: het statuut, de 

werkloosheidsduur, het jaar en de maand van het begin van de sanctie, het jaar en de maand 

van het einde van de sanctie en de reden van de sanctie. 

 

 Arbeidsongeschiktheid: de primaire arbeidsongeschiktheid, de invaliditeit, de 

arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte of een arbeidsongeval en de 

aanduiding persoon met een handicap. 

 

4. Het onderzoekscentrum METICES zou de ontvangen persoonsgegevens bewaren tot 1 

maart 2020 (einddatum van het onderzoek) en zou ze daarna vernietigen. 
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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. 

 

6. Het betreft voorts een mededeling van persoonsgegevens die met toepassing van artikel 15, 

§ 1, van dezelfde 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. 

 

7. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde: het uitvoeren van een studie over de 

activering van de maatschappelijke hulp ter ondersteuning van de socioprofessionele 

trajecten. Het onderzoek is nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

zekerheid. 

 

8. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en 

niet overmatig. De mee te delen persoonsgegevens kunnen slechts door middel van een 

betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken worden beperkt en doorgaans 

in klassen meegedeeld. 

 

9. Overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens mogen 

persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 

relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene en de 

toepasselijke regelgeving, onverenigbaar is met die doeleinden. Voor zover het gaat om een 

latere verwerking van persoonsgegevens waarvan het doeleinde niet op zich verenigbaar is 

met het oorspronkelijk doeleinde, is deze latere verwerking van persoonsgegevens 

verboden behalve indien de voorschriften 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 worden nageleefd. 

 

10. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met anonieme 

gegevens vermits zij de situatie van individuele personen dienen te kunnen opvolgen. 

 

11. Zij moeten zich er contractueel toe verbinden om alle mogelijke middelen in te zetten om te 

vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde persoonsgegevens 

betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is het hen, overeenkomstig artikel 

6 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001, verboden om handelingen te stellen die 

ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in niet-

gecodeerde persoonsgegevens. 
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12. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens slechts 

meedelen nadat zij, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 februari 

2001, in het bezit werd gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de aangifte van de verwerking 

voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 

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

resultaten van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden 

in beginsel niet worden bekendgemaakt in een vorm die de identificatie van de betrokken 

persoon mogelijk maakt. Onder voorbehoud van voormelde uitzonderingen dienen de 

onderzoeksresultaten aldus op een anonieme wijze te worden gepubliceerd. 

 

14. Het onderzoekscentrum METICES mag de gecodeerde persoonsgegevens die door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ter beschikking worden gesteld, bijhouden tot 1 

maart 2020. Na deze datum dient het de gecodeerde persoonsgegevens te vernietigen, 

behalve indien het vooraf door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid gemachtigd wordt om ze ook na deze datum verder bij te houden. 

 

15. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient rekening te worden gehouden met de 

hogervermelde wetten van 15 januari 1990 en 8 december 1992, hun uitvoeringsbesluiten 

en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, 

 

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

gezondheid 
 

verleent de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde 

gecodeerde persoonsgegevens mee te delen aan het onderzoekscentrum METICES van de ULB 

voor het uitvoeren van een studie over de activering van de maatschappelijke hulp ter 

ondersteuning van socioprofessionele trajecten. 

 

 

 

 

 

 

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). 


