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SCSZG/15/193 

 

 

ADVIES NR. 15/57 VAN 3 NOVEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING EN DE 

PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE VOOR HET BEPALEN VAN DE IMPACT VAN DE WIJZIGING VAN 

DE WERKLOOSHEIDSREGELGEVING VOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 

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 de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de programmatorische 

overheidsdienst Maatschappelijke Integratie; 

 

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

van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie willen kunnen beschikken over bepaalde anonieme gegevens 

voor het bepalen van de impact van de wijziging van de werkloosheidsregelgeving voor de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid 

en van de gezondheid verleende eerder al gunstige adviezen aangaande gelijkaardige 

aanvragen van de beide instellingen van sociale zekerheid (zie advies nr. 13/63 van 2 juli 

2013 en advies nr. 14/34 van 2 september 2014). 
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2. De gevraagde anonieme gegevens zijn noodzakelijk voor de berekening van de impact van 

vier specifieke maatregelen (voor het jaar 2014). 

 

 Het niet toelaten tot het recht op inschakelingsuitkeringen tengevolge van het niet actief 

meewerken aan een aangeboden individueel inschakelingsproject. De budgettaire impact zou 

worden bepaald op de volgende manier. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening selecteert 

de werklozen die in 2014 hun beroepsinschakeltijd verlengd zien omdat zij geen twee 

positieve evaluaties kunnen voorleggen in het kader van de opvolging van het zoekgedrag 

van jongeren in beroepsinschakeltijd. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zoekt de 

persoonsgegevens van de betrokkenen uit de beide bronnen op, koppelt ze en biedt als output 

een tabel met het aantal betrokkenen per maand en per categorie en met het aantal maanden 

steun verstrekt door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

 

 Het verlies aan inkomen bij alleenwonenden en werknemers met gezinslast als gevolg van de 

degressiviteit van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen. Voor het vaststellen van de 

budgettaire impact zou de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgaan tot het schatten van 

de groep van samenwonenden die vlugger op het forfait terugvallen door het invoeren van de 

degressiviteit (in het nieuwe systeem van degressiviteit zouden personen vlugger afdalen tot 

het forfait). Hij zou daartoe, op basis van het beroepsverleden en de baremale code, een 

vergelijking maken van de geschatte groep van samenwonenden die volgens het oude 

systeem in het forfait vallen en de vastgestelde groep van samenwonenden die volgens het 

nieuwe systeem in het forfait instromen. De populatie van personen die sneller tot het forfait 

afgedaald zijn, zou door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgemaakt worden aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die vervolgens zou nagaan of deze personen terug 

te vinden zijn in de bestanden verkregen van de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou als output een 

tabel aanbieden met het aantal betrokkenen per maand en per categorie en met het aantal 

maanden steun verstrekt door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Het gaat 

om een raming. 

 

 Uitsluiting van jongeren in het kader van de specifieke activeringsprocedure van het 

zoekgedrag naar werk voor rechthebbenden op inschakelingsuitkeringen. De budgettaire 

impact zou als volgt worden vastgesteld. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

selecteert in het bestand van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de werklozen die 

tijdens het jaar 2014 uitgesloten werden van het recht op inschakelingsuitkeringen ingevolge 

de specifieke activeringsprocedure. Zij zoekt de persoonsgegevens van de betrokkenen uit de 

beide bronnen op, koppelt ze en biedt als output een tabel met het aantal betrokkenen per 

maand en per categorie en met het aantal maanden steun verstrekt door een openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn. 

 

 Verlenging van de beroepsinschakelingstijd met drie maanden. De Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid zou de werklozen selecteren die tijdens het jaar 2014 voor het eerst tot het 

recht op inschakelingsuitkeringen toegelaten werden, hun persoonsgegevens van de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie koppelen en een tabel met het aantal betrokkenen per maand en 

per categorie en met het aantal maanden steun verstrekt door een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn aanbieden. 
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3. Voor elk van de drie maanden van het eerste kwartaal van 2015 zou de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening de populatie van een andere maatregel (de beperking in de tijd van de 

inschakelingsuitkeringen) aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overmaken (de 

personen die het recht op de inschakelingsuitkering hebben verloren omdat zij de einddatum 

van het recht hebben bereikt). 

 

4. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zou per subgroep (januari 2015, februari 2015, 

maart 2015) nagaan of de betrokkenen uitgestroomd zijn naar loontrekkend werk, 

zelfstandige activiteit of arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Vervolgens zou de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op basis van persoonsgegevens van de 

programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, per subgroep voor de 

maanden januari, februari, maart, april, mei en juni 2015 kijken of ze een leefloon hebben 

gekregen, met als resultaat een tabel met per maand het aantal betrokkenen opgedeeld naar 

socio-economische positie (loontrekkend werk, zelfstandige activiteit, arbeidsongeschiktheid 

wegens ziekte, leefloonontvanger of onbekend). 

 

 

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 het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf een advies te verlenen. 

 

6. In het voorliggend geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme 

gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de bestemmelingen niet kunnen herleid worden 

tot persoonsgegevens. 

 

7. De mededeling beoogt het bepalen van de impact van de wijziging van de 

werkloosheidsregelgeving, door diverse maatregelen, voor de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en is aldus nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de 

sociale zekerheid. 

 

8. De aanvragers moeten 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 de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 

Integratie voor het bepalen van de impact van de wijziging van de werkloosheidsregelgeving 

voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


