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

SCSZG/17/045

ADVIES NR. 17/14 VAN 7 MAART 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING
VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET DATAWAREHOUSE ARBEIDSMARKT EN
SOCIALE BESCHERMING DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID AAN “BRUXELLES-FORMATION” IN HET KADER VAN DE
VERPLICHTING DIE OPGELEGD WORDT AAN DE OPERATOREN DIE DOOR HET
EUROPEES
SOCIAAL
FONDS
WORDEN
GESUBSIDIEERD
OM
PERSOONSGEGEVENS
IN
TE
ZAMELEN
OVER
STAGIAIRS
IN
BEROEPSOPLEIDING IN HET KADER VAN DE SEF-PROGRAMMATIE 2014-2020
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 “Bruxelles-Formation” van 23 januari 2017;
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 maart 2017;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

Het “Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle” (Bruxelles
Formation) moet jaarlijks indicatoren meedelen betreffende de personen die van de
maatregelen hebben genoten die door het Europees Sociaal Fonds (ESF) worden
medegefinancierd. In haar SEF-programmatie 2014-2020 heeft de Europese Commissie een
reeks nieuwe indicatoren ingevoerd. De Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer heeft reeds een aanbeveling gepubliceerd met betrekking tot de
verplichting die opgelegd wordt aan de operatoren die door het Europees Sociaal Fonds
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worden gesubsidieerd om persoonsgegevens in te zamelen
beroepsopleiding in het kader van de ESF-programmatie 2014-20201.

over

stagiairs

in

2.

“Bruxelles-Formation” wenst anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming die via een koppeling van gegevensbanken worden verkregen, te
raadplegen teneinde over indicatoren te beschikken met betrekking tot de stagiairs van
“Bruxelles-Formation” en van de partners ervan (met inbegrip van het “Corsortium de
validation des compétences”), die van een medefinanciering door het Europees Sociaal
Fonds (ESF) hebben genoten. Individuele gegevens met betrekking tot medegefinancierde
stagiairs uit de database die door “Bruxelles-Formation” wordt overgemaakt, moeten
worden gekoppeld aan individuele gegevens uit het datawarehouse en er moeten
indicatoren worden aangemaakt in de vorm van geaggregeerde statistische tabellen en aan
“Bruxelles-Formation” worden overgemaakt. De koppeling en de verwerking van de
gegevens gebeurt door de KSZ.

3.

De gevraagde gegevens hebben betrekking op drie cohorten in verband met de
kalenderjaren 2014, 2015 en 2016. De indicatoren hebben betrekking op de personen die in
2014, 2015 of 2016 aan een opleiding of een stage hebben deelgenomen die
medegefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds en door “Bruxelles Formation”
of de partners ervan wordt georganiseerd.

4.

De indicatoren moeten par jaar x, SEF-project, geslacht, worden aangemaakt om te voldoen
aan de voorschriften van het ESF. Eenzelfde persoon kan aldus voor twee verschillende
jaren worden meegerekend (bijvoorbeeld wanneer hij één of meerdere opleidingen volgt
die over twee jaar lopen). Eenzelfde persoon kan ook in verschillende ESF-projecten
worden meegerekend (bijvoorbeeld wanneer hij verschillende opleidingen volgt die onder
diverse projecten ressorteren).

5.

De gevraagde tabellen zijn, per jaar, per ESF-maatregel en per geslacht de volgende:
-
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het aantal deelnemers uit een gezin zonder werk;
het aantal deelnemers uit een gezin waarin minstens één persoon werkt;
het aantal deelnemers uit een gezin zonder werk met kinderen;
het aantal deelnemers uit een eenoudergezin met kinderen;
het aantal alleenstaande deelnemers;
het aantal deelnemers met een handicap (handicap, primaire arbeidsongeschiktheid,
invaliditeit);
het aantal deelnemers in primaire arbeidsongeschiktheid of met invaliditeit;
het aantal minderbedeelde deelnemers op zoek naar werk, die onderwijs, een
opleiding, een kwalificerende opleiding volgen, die werken, ook als zelfstandige, na
hun deelname.

Aanbeveling nr. 03/2016 van 20 juli 2016 betreffende de verplichting die opgelegd wordt aan de operatoren die
gesubsidieerd worden door het Europees Sociaal Fonds, om persoonsgegevens in te zamelen van de stagiairs
beroepsopleiding in het kader van de programmatie ESF 2014-2020.
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6.

“Bruxelles-Formation” zal aan de KSZ een gegevensbank overmaken met als observatieeenheid het individu - jaar - project. Het individu zal worden geïdentificeerd door zijn
rijksregisternummer om de koppeling van de gegevens mogelijk te maken.

7.

De persoonsgegevens die door “Bruxelles-Formation” zullen worden overgemaakt, zijn de
volgende: het identificatienummer (het rijksregisternummer, de cohorte, het
projectnummer), het rijksregisternummer, het inschrijvingsnummer gebruikt door
“Bruxelles-Formation”, het ESF-programmatiejaar, het SEF-projectnummer, de
instapdatum (dag, maand, jaar) in de medegefinancierde maatregel, de uitstapdatum (dag,
maand, jaar) uit de medegefinancierde maatregel, het geslacht, het opleidingsniveau, zonder
diploma, de nationaliteit, zonder vaste woonplaats, de soort uitstap uit de maatregel, het
hervatten van studies of van een opleiding.

11.

De nodige variabelen uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming worden
over twee tabellen opgesplitst. Deze tabellen zullen worden gekoppeld aan de
persoonsgegevens die door “Bruxelles-Formation” zullen worden overgemaakt. De KSZ
verwerkt de uit de koppeling resulterende database teneinde indicatoren aan te maken in de
vorm van geaggregeerde tabellen. De KSZ maakt deze geaggregeerde tabellen vervolgens
over aan “Bruxelles-Formation” zodat deze instelling haar eigen indicatoren kan aanvullen
en de resultaten kan meedelen aan de vertegenwoordigers van het Europees Sociaal Fonds.

12.

De eerste tabel heeft betrekking op de volgende individuele kenmerken: het uniek
identificatienummer dat door de KSZ wordt gebruikt, de datum van overlijden, de
gezinspositie, indien het een gezin zonder werk betreft, de arbeidsongeschiktheid, de
invaliditeit, de handicap.

13.

De tweede tabel heeft betrekking op de arbeidsmarktsituatie: het uniek identificatienummer
dat door de KSZ wordt gebruikt, de socio-economische positie van de betrokkene
werkzoekende die bij één van de volgende tewerkstellingsdiensten is gekend (VDAB,
FOREM, ACTIRIS, ADG).

14.

Deze gegevensaanvraag kan voor andere cohorten worden herhaald naar gelang de
informatieaanvragen door het ESF aan “Bruxelles-Formation”.

15.

Volgens de administratieve en financiële gids van het Europees Sociaal Fonds en het
Jeugdwerkgelegenheidsinititatief moeten alle documenten worden gearchiveerd en
minstens tot 31 december 2028 worden bewaard. De geaggregeerde tabellen zullen dus
door “Bruxelles-Formation” worden bewaard tot 31 december 2028.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

16.

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
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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 behoudens in enkele uitzonderingsgevallen vooraf een advies te verlenen.
17.

De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door
de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. Het resultaat van de
koppeling van de databases uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming met
de database van “Bruxelles-Formation” zal in de vorm van geaggregeerde tabellen met
uitsluitend anonieme gegevens worden overgemaakt. De gegevens zullen uitsluitend
kunnen worden verwerkt door personeelsleden van de afdelingen “Productie” en “Studie en
ontwikkeling” van “Bruxelles-Formation” die bij de aanmaak van opvolgingsindicatoren
voor de maatregelen medegefinancierd door het ESF zijn betrokken.

18.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de verplichting die opgelegd wordt
aan de operatoren die door het Europees Sociaal Fonds worden gesubsidieerd om
persoonsgegevens in te zamelen over stagiairs in beroepsopleiding in het kader van de FSEprogrammatie 2014-2020.

19.

Overeenkomstig de Europese wetgeving met betrekking tot het Europees Sociaal Fonds
kunnen de door de KSZ aan “Bruxelles-Formation” overgemaakte geaggregeerde anonieme
gegevens minstens tot 31 december 2028 worden bewaard.

20.

Bij de verwerking van anonieme gegevens moet “Bruxelles-Formation” rekening gehouden
worden 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, de
uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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Om deze redenen, verleent
de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid
een positief advies aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de mededeling van
voormelde anonieme gegevens onder de voormelde voorwaarden aan “Bruxelles-Formation”,
met het oog op het uitwerken van indicatoren met betrekking tot stagiairs in beroepsopleiding in
het kader van de ESF-programmatie 2014-2020.

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741
83 11).

