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SCSZG/16/209

BERAADSLAGING NR. 16/015 VAN 1 MAART 2016, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER
2016, OVER DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR
DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FEDERALE
OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
VOOR
HET
VERRICHTEN
VAN
EEN
ONDERZOEK
OVER
BEDRIJFSHERSTRUCTURERINGEN EN COLLECTIEVE ONTSLAGEN
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5 en artikel 15;
Gelet op de aanvragen van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg;
Gelet op de rapporten 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 federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verricht
momenteel een onderzoek over de diverse aspecten van bedrijfsherstructureringen en
collectieve ontslagen in België. Om de loopbaan van de betrokken werknemers te kunnen
opvolgen en hun profiel te kunnen schetsen, wil hij eenmalig gebruik maken van
gecodeerde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid. Het betreft meer
bepaald gecodeerde persoonsgegevens (voor elk trimester van de periode 2007-2013) over,
enerzijds, de groep van alle werknemers van de bedrijven of bedrijfseenheden die
herstructureringen of collectieve ontslagen hebben gekend in de periode 2007-2010 en,
anderzijds, een even grote steekproef van personen tussen 20 en 64 jaar oud die tijdens de
onderzoeksperiode minstens één trimester in de private sector gewerkt hebben.
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2.

Per betrokkene zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de volgende gecodeerde
persoonsgegevens ter beschikking stellen (voor elk trimester van de periode 2007-2013):
het geslacht, het gewest van de woonplaats, de leeftijdsklasse, de socio-economische
positie, de loonklasse (in decielen), het arbeidsregime, de NACE-sectorcode, de
ondernemingsgrootte (in klassen), het statuut, de herkomstklasse, de jobmobiliteit, het
gecodeerd identificatienummer van de werkgever (met inbegrip van het gecodeerd
identificatienummer van de lokale vestigingseenheid), de aanduiding of het bedrijf of de
bedrijfseenheid een herstructurering of collectief ontslag heeft gekend en in voorkomend
geval het gewest van het bedrijf of de bedrijfseenheid, het trimester en de aard van de
herstructureringen of de collectieve ontslagen (een onderneming kan er meerdere hebben,
van dezelfde of verschillende aard). De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg zou de gecodeerde persoonsgegevens bijhouden gedurende drie jaar na
de verwerking ervan tot anonieme tabellen en synthetische grafieken.

B.

BEHANDELING

3.

Volgens 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.

4.

Volgens artikel 15, § 1, van de hogervermelde wet van 15 januari 1990 vergt de
mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door instellingen van sociale zekerheid een
machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid.

5.

De mededeling van gecodeerde persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd doeleinde,
namelijk het verwezenlijken van een onderzoek over bedrijfsherstructureringen en
collectieve ontslagen in België en het analyseren van de loopbaan en het profiel van de
betrokken werknemers. De meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens zijn, uitgaande van
dat doeleinde, relevant en niet overmatig.

6.

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 op zich niet verenigbaar is
met het oorspronkelijk doeleinde, is die 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.
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7.

De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met anonieme
gegevens omdat zij de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen.

8.

Ze moeten er zich contractueel toe verbinden om alle mogelijke middelen in te zetten om te
vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde gecodeerde
persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is het hen
volgens 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.

9.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan de gecodeerde persoonsgegevens slechts
meedelen, nadat ze, 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 verrichte aangifte van de
verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

10.

Krachtens 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
personen mogelijk maakt. Onder voorbehoud van de vermelde uitzonderingen moeten de
onderzoeksresultaten aldus op een anonieme wijze worden gepubliceerd.

11.

De onderzoekers mogen de gecodeerde persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is om
het voormelde onderzoek uit te voeren en uiterlijk tot 30 juni 2019. Na deze datum zijn ze
ertoe gehouden de gecodeerde persoonsgegevens te vernietigen, tenzij zij voorafgaandelijk
een machtiging van het sectoraal comité krijgen om de gecodeerde persoonsgegevens ook
na die datum te bewaren.

12.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de onderzoekers rekening houden met
de hogervermelde wetten van 15 januari 1990 en 8 december 1992, hun
uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving 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 machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de mededeling van de
hogervermelde gecodeerde persoonsgegevens aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg voor het verwezenlijken van een onderzoek over
bedrijfsherstructureringen en collectieve ontslagen in België en het analyseren van de loopbaan
en het profiel van de betrokken werknemers.

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).

