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SCSZG/17/069 

 

 

ADVIES NR. 17/21 VAN 2 MEI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS UIT HET DATAWAREHOUSE ARBEIDSMARKT EN 

SOCIALE BESCHERMING DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN ACTIRIS, IN HET KADER VAN DE PERMANENTE EVALUATIE 

VAN HET OPERATIONEEL PROGRAMMA EUROPEES SOCIAAL FONDS 2014-2020 

VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN DE ONTWIKKELING VAN 

INDICATOREN 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op de artikelen 5 en 15; 

 

Gelet op de aanvraag van Actiris van 11 april 2017; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 april 2017; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.  

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. In het kader van de Europese Verordening nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad van 17 december 2013 inzake het Europees Sociaal Fonds
1
 (ESF) moeten er 

evaluaties worden uitgevoerd om de doeltreffendheid, de efficiëntie en het effect van het 

                                                 
1
  Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees 

Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad, P.B.E.U, L.347, van 20 

december 2013, p. 320. 
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programma te beoordelen. De Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, 

Actiris, moet jaarlijks als beheersinstantie gestructureerde gegevens overmaken voor elke 

investeringsprioriteit ESF. 

 

2. Actiris wenst dus anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming te raadplegen met betrekking tot personen die in 2014, 2015 en 2016 hebben 

deelgenomen aan een opleiding georganiseerd door Actiris en meegefinancierd
2
 door het 

ESF. 

 

3. Actiris zal voor elk in overweging te nemen jaar en voor elke maatregel het 

rijksregisternummer van de begunstigden overmaken alsook hun instapdatum in de 

maatregel. Voor elke maatregel en voor elk jaar moet het aantal begunstigden volgens 

bepaalde persoonlijke kenmerken worden meegedeeld. Deze informatie moet bovendien 

worden gekruist per geslacht. 

 

4. De gegevens worden in de vorm van een tabel met geaggregeerde gegevens gevraagd. De 

tabel bevat per maatregel, per jaar en per geslacht, 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 en het aantal deelnemers van buitenlandse afkomst. De door de KSZ 

geleverde geaggregeerde gegevens worden door Actiris aan zijn onderaannemer 

overgemaakt. 

 

5.  Krachtens de ESF-wetgeving moet Actiris de geaggregeerde gegevens die het resultaat zijn 

van de analyses overmaken aan het Europees Sociaal Fonds tegen ten laatste 31 mei 2017. 

 

6. De gegevens zullen gedurende 6 maanden worden bewaard te rekenen vanaf het einde van 

de opdracht voorzien op 31 december 2022, ofwel tot 30 juni 2023, en moeten daarna 

worden vernietigd. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. 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. 

 

                                                 
2
 De maatregelen die in het kader van het ESF worden meegefinancierd zijn de volgende: Service Youth 

Guarantee, bestelling van opleidingen – VDAB, bestelling van opleidingen – Bruxelles Formation, Europese 

Stage, SBO-ION, Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (BAZW), Ateliers Actief Zoeken naar Werk 

(AAZW), OCMW, Service Link, onthaalstructuur – kinderdagverblijven. 
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8. In de mate dat de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het Sectoraal 

Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid in principe voorafgaandelijk een 

advies te verlenen.  

 

9. De mededeling heeft in dit geval betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen 

gegevens die  de bestemmeling niet kan omzetten in persoonsgegevens.  

 

10. De mededeling beoogt bovendien een wettig doeleinde, namelijk de evaluatie van het 

Operationeel Programma Europees Sociaal Fonds 2014-2020 voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de ontwikkeling van indicatoren. 

 

11. Bij de verwerking van anonieme gegevens moet Actiris 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 

naleven. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 

 

een positief advies voor de mededeling van voormelde anonieme gegevens door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan Actiris, met het oog op de permanente evaluatie van 

het operationeel programma Europees Sociaal Fonds 2014-2020 voor het Brussel Hoofdstedelijk 

Gewest en de ontwikkeling van indicatoren.  

 

 

 

 

 

 

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: Quai de Willebroeck 38 - 1000 Bruxelles (tél. 

32-2-741 83 11). 


