Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling «Sociale Zekerheid»

SCSZG/16/092

ADVIES NR. 16/21 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME
GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN
HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VAN DE VLAAMSE
OVERHEID EN HET STEUNPUNT WERK VAN DE KU LEUVEN VOOR HET
VERRICHTEN VAN EEN ONDERZOEK OVER DOELGROEPVERMINDERINGEN
VOOR JONGEREN
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
en het Steunpunt Werk van de KU Leuven van 12 april 2016;
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid van 14 april 2016;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP
1.

Het Vlaams Gewest, dat sinds de zesde staatshervorming bevoegd is voor het
doelgroepenbeleid, voorziet een bijdragevermindering voor de aanwerving van
laaggeschoolde en middengeschoolde jongeren met een brutokwartaalloon onder een
bepaalde loongrens. Om de begrotingsimplicaties van deze maatregel te kunnen ramen,
zouden het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid en het
Steunpunt Werk van de KU Leuven een simulatiemodel ontwikkelen waarmee de omvang en
het profiel van de doelgroep kan worden ingeschat. Daartoe willen zij een beroep doen op
anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.
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2.

Voor elk kwartaal van 2014 zou een tabel ter beschikking worden gesteld met het aantal
loontrekkende jobs en het aantal voltijdsequivalenten die voldoen aan de volgende
voorwaarden: het gaat om jobs voor loontrekkende werknemers (inclusief leerlingen) tot en
met dertig jaar, met werkplaats in het Vlaams Gewest.

3.

Elk aantal zou verder worden ingedeeld volgens enkele variabelen van het referentiekwartaal
(de leeftijd, het gewest van de woonplaats, het geslacht, de herkomstklasse, de
tewerkstellingspositie, het type leerovereenkomst, het onderwijsniveau, de brutoloonklasse,
de verminderingscode, het stelsel van sociale zekerheid, de sector, het paritair comité, het
type uitzendarbeid, het arbeidsregime, het percentage deeltijds werk en de jobanciënniteit) en
enkele variabelen van het intredekwartaal (het intredekwartaal, het onderwijsniveau, de
brutoloonklasse, het arbeidsregime en het percentage deeltijds werk).

B. BEHANDELING
4.

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 – mits toestemming van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid – 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.

5.

In dit geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil
zeggen gegevens die de bestemmeling niet kan herleiden tot persoonsgegevens. De
mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het verrichten van een
onderzoek over doelgroepverminderingen voor jongeren.

6.

Bij de verwerking van de anonieme gegevens moeten het Departement Werk en Sociale
Economie van de Vlaamse overheid en het Steunpunt Werk van de KU Leuven rekening
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
respectieve uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgevende bepaling 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 en het Steunpunt Werk van de
KU Leuven voor het verrichten van een onderzoek over doelgroepverminderingen voor jongeren.

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).

