
 

 

Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/18/217 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/074 VAN 3 NOVEMBER 2015, GEWIJZIGD OP 10 JANUARI 

2017, 5 DECEMBER 2017 EN 2 OKTOBER 2018, OVER DE MEDEDELING VAN 

GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FACULTEIT ECONOMIE EN 

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

VOOR HET ONDERZOEKEN VAN HET EFFECT VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES 

EN TAALBARRIÈRES OP DE JOBKANSEN VAN BRUSSELSE WERKZOEKENDEN 
 

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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de aanvragen van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke 

Universiteit Leuven; 

 

Gelet op de rapporten van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De Human Relations Research Group van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 

van de Katholieke Universiteit Leuven onderzoekt momenteel het effect van ruimtelijke 

barrières en taalbarrières op de jobkansen van Brusselse werkzoekenden. Hij wil nagaan hoe 

de werkloosheidsduur van laaggeschoolden in Brussel beïnvloed wordt door de geografische 

afstand tussen de woonplaats van de werkzoekende en de vacatures in en rond Brussel en 

door de talenkennis van de werkzoekende en de taalvereisten van de vacatures in en rond 

Brussel. Daartoe heeft hij eenmalig behoefte aan gegevens op het niveau van de 

werkzoekenden en gegevens op het niveau van de vacatures. 
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2. Uit de populatie van de werkzoekenden die op 1 januari 2012 als werkzoekende bij Actiris 

inschreven waren (ongeveer honderdduizend personen) zou een steekproef worden 

getrokken (ongeveer vijfduizend personen). 

 

3. Actiris zou per betrokkene de volgende persoonsgegevens ter beschikking stellen van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: het al dan niet ingeschreven zijn bij Actiris (voor 

elke maand van 2012-2014), de dossiertaal, de kennis van het Nederlands volgens de 

werkzoekende, de kennis van het Frans volgens de werkzoekende, de kennis van het Engels 

volgens de werkzoekende, de moedertaal, de gemeente en de statistische sector van de 

woonplaats (beide bij de eigenlijke mededeling te vervangen door een betekenisloze unieke 

code), het hoogste opleidingsniveau, het al dan niet beschikken over een rijbewijs, het al dan 

niet beschikken over een voertuig, het beroep waarvoor de inschrijving geldt, de 

werkloosheidsduur op 1 januari 2012 en het jaar van de eerste inschrijving. 

 

4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de volgende persoonsgegevens uit het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming toevoegen: de nomenclatuurcode van 

de socio-economische positie (voor elk kwartaal van 2012-2014), de leeftijdsklasse op 31 

december 2011, het geslacht, de nationaliteitsklasse op 31 december 2011, de eerste 

nationaliteitsklasse, de eerste nationaliteitsklasse van elk van beide ouders, het jaar van de 

immigratie naar België, de gezinspositie (afgeleid uit de LIPRO-positie), het 

voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen in elk loopbaanjaar van 2005-2014, het 

gemiddeld dagloon op 31 december van elk loopbaanjaar van 2005-2014 (in klassen), de 

vestigingsplaats van de werkgever in het laatste kwartaal van 2014 (bij de eigenlijke 

mededeling te vervangen door een betekenisloze unieke code) en de NACE-sectorcode van 

de werkgever in het laatste kwartaal van 2014. 

 

5. De gevraagde gegevens over de vacatures betreffen alle vacatures geopend in 2012 waarvan 

de opgegeven postcode tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de negentien Vlaamse 

randgemeenten behoort. Per vacature zouden ter beschikking worden gesteld: de gemeente, 

de statistische sector, de taal van de verspreiding, de uitdrukkelijke taalvereisten, het vereiste 

opleidingsniveau, het beroep en de duurtijd voor de invulling van de vacature. Voor elke 

werkzoekende zou de verhouding tot deze vacatures worden bepaald. 

 

6. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de hogervermelde persoonsgegevens 

koppelen, pseudonimiseren en vervolgens aan de Faculteit Economie en 

Bedrijfswetenschappen overmaken (de woonplaats van de betrokkene en de vestigingsplaats 

van zijn werkgever zouden daarbij worden vervangen door een betekenisloze unieke code). 

 

7. Op basis van de persoonsgegevens aangaande de steekproef zouden de onderzoekers 

statistische routines ontwikkelen, die ze vervolgens in het gebouw van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid, op een computer van deze laatste en op een eigen computer (omwille 

van de specifieke door de onderzoekers gebruikte software, die niet bij de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid beschikbaar is), zouden toepassen op dezelfde persoonsgegevens van 

de volledige populatie. 
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8. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen zou de meegedeelde persoonsgegevens 

aangaande de steekproef bijhouden tot 31 augustus 2019 en ze daarna vernietigen. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

9. Krachtens artikel 5 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 

bescherming. Het betreft ook een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15 

van de wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging van de kamer sociale zekerheid 

en gezondheid van het informatieveiligheidscomité vereist. 

 

10. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen wil het effect van ruimtelijke barrières en 

taalbarrières op de jobkansen van Brusselse werkzoekenden onderzoeken. Het gaat om een 

gerechtvaardigd doeleinde. 

 

11. De mee te delen persoonsgegevens zijn bovendien, uitgaande van dat doeleinde, relevant en 

niet overmatig en beantwoorden bijgevolg aan het beginsel van de minimale 

gegevensverwerking. Ze kunnen slechts door middel van een betekenisloos volgnummer in 

verband worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De eigenlijke 

persoonskenmerken worden daartoe beperkt en in klassen meegedeeld. 

 

12. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen kan het hogervermelde doeleinde niet 

verwezenlijken aan de hand van anonieme gegevens omdat zij de situatie van individuele 

personen moet kunnen opvolgen. 

 

13. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen moet alle mogelijke middelen inzetten om 

te vermijden dat de identiteit van de betrokkenen zou worden achterhaald. In elk geval is het 

haar verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te zetten in niet-gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens. 

 

14. De resultaten van de verwerking mogen in beginsel niet worden bekendgemaakt in een vorm 

die het mogelijk maakt om de betrokken personen te identificeren. De onderzoekers zijn er 

bijgevolg toe gehouden om de onderzoeksresultaten enkel op een anonieme wijze te 

publiceren. 

 

15. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen mag de door de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid ter beschikking gestelde persoonsgegevens bijhouden tot 31 augustus 

2019. Na deze datum dient zij de gepseudonimiseerde persoonsgegevens te vernietigen, 

behoudens indien ze vooraf van het informatieveiligheidscomité de machtiging verkrijgt om 

ze ook na deze datum bij te houden. 
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16. Er wordt in twee fases gewerkt. In een eerste fase worden gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens van een beperkte steekproef van ongeveer vijfduizend personen 

meegedeeld en worden daarmee wetenschappelijke modellen ontwikkeld. In een tweede fase 

worden deze wetenschappelijke modellen door de onderzoekers in het gebouw van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op beveiligde computers en op eigen computers 

die voorzien zijn van specifieke software, toegepast op de gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens van de volledige populatie van ongeveer honderdduizend personen en 

wordt een effectieve analyse verricht. 

 

17. Het informatieveiligheidscomité benadrukt dat de uiteindelijke mededeling aan de 

onderzoekers in de tweede fase uitsluitend betrekking mag hebben op louter anonieme 

gegeven, bekomen door de toepassing van de in de eerste fase ontwikkelde 

wetenschappelijke modellen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal daartoe de zelf 

meegebrachte computers van de onderzoeker controleren en nagaan of de verwerkte 

persoonsgegevens daadwerkelijk werden verwijderd.  

 

18. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet de Faculteit Economie en 

Bedrijfswetenschappen rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere 

regelgevende bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de 

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van de hogervermelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Human Relations Research Group van de Faculteit 

Economie en Bedrijfswetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven), uitsluitend met het oog op 

het onderzoeken van het effect van ruimtelijke barrières en taalbarrières op de jobkansen van 

Brusselse werkzoekenden, is toegestaan mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de 

maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en 

informatieveiligheid.. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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). 


