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SCSZG/16/134

ADVIES NR. 16/33 VAN 7 JUNI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME
GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE
FEDERATIE WALLONIË-BRUSSEL VOOR DE EVALUATIE VAN BEPAALDE
STUDIERICHTINGEN VAN HET BELGISCH FRANSTALIG HOGER ONDERWIJS
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5, § 1;
Gelet op de aanvraag van de Federatie Wallonië-Brussel;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP
1.

Om de werking van het hoger onderwijs te verbeteren, het gebruik van de publieke middelen
te optimaliseren en tegemoet te komen aan de bemerkingen van de Europese Commissie
evalueert de Federatie Wallonië-Brussel momenteel de effecten van het decreet van 16 juni
2006 tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van
het hoger onderwijs. Daartoe wil zij eenmalig de gegevens waarover ze al beschikt
aangaande de diploma’s van het Franstalig hoger onderwijs behaald binnen bepaalde
studierichtingen laten aanvullen met gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming. Zij wil meer bepaald voor drie richtingen van het hoger onderwijs buiten
universiteit (audiologie, kinesitherapie en logopedie) een schatting maken van het aantal
gediplomeerden die door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gekend zijn in de jaren
na het behalen van het diploma (per nationaliteitsklasse).
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2.

De gevraagde anonieme gegevens betreffen de gediplomeerden van het Franstalig hoger
onderwijs uit de richtingen audiologie, kinesitherapie en logopedie voor de academiejaren
2004-2005 tot en met 2013-2014. De volgende persoonsgegevens uit de SATURNpersoonsgegevensbank van de Federatie Wallonië-Brussel werden al in het datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming opgenomen: de opleidingscategorie, de sectie, de
nationaliteitsklasse, de diplomacode, de diplomadatum en het academiejaar. Voor de creatie
van de gevraagde anonieme gegevens zou daarenboven gebruik worden gemaakt van de
volgende persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming: het
al dan niet overleden zijn, het geslacht, de gezinspositie en de socio-economische positie.

3.

Aldus zou per studierichting en academiejaar het aantal betrokkenen worden meegedeeld
(voor elk jaar na het afstuderen), verder ingedeeld volgens nationaliteitsklasse, het al dan niet
overleden zijn, het geslacht, de gezinspositie en de socio-economische positie (voor de
laatste twee variabelen zou de situatie van zes maanden na het behalen van het diploma en de
situatie van drie jaren en zes maanden na het behalen van het diploma worden bekeken).

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 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 moet de afdeling sociale zekerheid
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens in enkele
uitzonderingsgevallen vooraf een advies verlenen.

5.

De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de
bestemmelingen niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens.

6.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de evaluatie van bepaalde
studierichtingen van het Belgisch Franstalig hoger onderwijs.
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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 de
Federatie Wallonië-Brussel voor de evaluatie van bepaalde studierichtingen van het Belgisch
Franstalig hoger onderwijs.

Yves ROGER
Voorzitter
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