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BERAADSLAGING NR. 18/083 VAN 3 JULI 2018, GEWIJZIGD OP 5 MAART 2019, MET 

BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEPSEUDONIMISEERDE 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET CENTRE DE RECHERCHE METICES VAN DE UNIVERSITÉ 

LIBRE DE BRUXELLES VOOR EEN STUDIE OVER DE BEROEPSINSCHAKELING 

VAN AFGESTUDEERDEN UIT HET FRANSTALIG UNIVERSITAIR ONDERWIJS 

 

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 aanvraag van het “Centre de recherche” METICES van de “Université libre de 

Bruxelles”; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het “centre de recherche” METICES van de “Université Libre de Bruxelles” verricht op dit 

ogenblik in samenwerking met de Raad van Rectoren een studie over de beroepsinschakeling 

van afgestudeerden uit het Franstalig universitair onderwijs. Dit onderzoek heeft tot doel om 

de verschillende beroepsinschakelingstrajecten van de universitair afgestudeerden te 

analyseren volgens de studiegebieden en -categorieën op basis van bepaalde 

persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, waaronder de 

persoonsgegevens die door de Raad van Rectoren ter beschikking werden gesteld. De Raad 

van Rectoren is dus een nieuwe gegevensleverancier van het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming (de persoonsgegevens ervan worden systematisch opgenomen in het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming). 
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2. De beoogde bevolking is die van de afgestudeerden uit het Franstalig universitair onderwijs 

in de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015. Er zou een deelpopulatie van 90% van deze 

bevolking worden bepaald. Voor elke afgestudeerde uit de deelpopulatie voor de jaren 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 zouden de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: het 

studiegebied, de studiecategorie, de geboortedatum, het geslacht en (voor het tweede en 

vierde kwartaal van het jaar van het behalen van het diploma en voor elk daaropvolgend jaar 

tot in 2015) de socio-economische positie, het statuut van werkzoekende gekend bij een 

gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, het statuut van werkzoekende met een leefloon 

of een financiële hulp, het paritair comité, de NACE-code, het beroep als zelfstandige, het 

arbeidsstelsel, het percentage deeltijds werk, het aantal betrekkingen, de aanduiding van 

uitzendarbeid, de nationaliteit (in klassen), het toegangsbewijs voor het hoger onderwijs en 

de aanduiding dat de student van een beurs geniet of het standaardinschrijvingsgeld betaalt. 

 

3. Deze gepseudonimiseerde persoonsgegevens die door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid worden meegedeeld, zouden de onderzoekers in staat stellen om de 

verscheidenheid van de beroepssituaties van de afgestudeerden te onderzoeken en de analyse 

ervan te verfijnen in functie van de sector van tewerkstelling en van de arbeidsduur. 

 

4. Het gaat om een eenmalige aanvraag. De persoonsgegevens zouden worden bewaard tot 31 

december 2019. 

 

 

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 persoonsgegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat ze op, voegt ze 

samen en deelt ze mee aan instanties die ze nodig hebben voor onderzoeken die nuttig zijn 

voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale bescherming. Het betreft in dit 

geval een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, van de wet van 15 

januari 1990 een beraadslaging van de afdeling sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité vereist. 

 

6. De mededeling beoogt de realisatie van een studie over de beroepsinschakeling van 

afgestudeerden uit het Franstalig universitair onderwijs. Het betreft een wettig doeleinde. 

 

7. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 

overmatig. De gegevens kunnen enkel aan de hand van een betekenisloos volgnummer in 

verband worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

 

8. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met anonieme 

gegevens omdat zij de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen. 

 

9. Het “Centre de recherche” METICES  van de “Université Libre de Bruxelles” moet er zich 

contractueel toe verbinden om alle mogelijke middelen in te zetten om te vermijden dat de 

identiteit van de betrokken personen zou worden achterhaald. Het is hem in elk geval 
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verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens om te zetten in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens. 

 

10. De resultaten van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke 

doeleinden mogen niet worden bekendgemaakt in een vorm die de identificatie van de 

betrokken persoon mogelijk maakt tenzij deze laatste daartoe zijn toestemming heeft gegeven 

en de persoonlijke levenssfeer van derden niet wordt geschonden of tenzij de bekendmaking 

van niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens beperkt blijft tot persoonsgegevens die 

kennelijk door betrokkene zelf publiek zijn gemaakt of die in nauw verband staan met het 

publiek karakter van betrokkene of van de feiten waarbij deze laatste betrokken is of is 

geweest. Onder voorbehoud van de voormelde uitzonderingen moeten de resultaten van het 

onderzoek dus in anonieme vorm worden bekendgemaakt. 

 

11. Het informatieveiligheidscomité stelt vast dat de Raad van Rectoren zowel leverancier als 

bestemmeling van de persoonsgegevens is. Hij maakt immers een deel van de 

persoonsgegevens op niet-gepseudonimiseerde wijze over aan de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid voor opname in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

(input) en hij wordt voorgesteld als samenwerkende partij bij het onderzoek en als mogelijke 

bestemmeling van alle gepseudonimiseerde persoonsgegevens (output). 

 

12. Het informatieveiligheidscomité wijst er dus op dat de hierna beschreven maatregelen 

(punten 13 en 14) getroffen moeten worden. Deze maatregelen zijn immers van toepassing 

wanneer een aanvraag voor het verkrijgen van gepseudonimiseerde persoonsgegevens 

ingediend wordt door een instantie die oorspronkelijk persoonsgegevens ter beschikking 

heeft gesteld van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, omdat dit een theoretisch risico 

inzake re-identificatie inhoudt. 

 

13. Enerzijds moet in de overeenkomst tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de 

verzoekende instantie uitdrukkelijk worden vermeld dat deze laatste alle mogelijke middelen 

moet inzetten om te vermijden dat de identiteit van de betrokken personen zou worden 

achterhaald en dat het haar in elk geval verboden is om handelingen te stellen die ertoe 

strekken de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in niet-gecodeerde 

persoonsgegevens. 

 

14. Anderzijds mogen de persoonsgegevens enkel worden verwerkt door personen die betrokken 

zijn bij het onderzoek in kwestie en niet door medewerkers die instaan voor de concrete 

behandeling van de dossiers van de betrokkenen. In voorkomend geval moet er op dat niveau 

een strikte “functiescheiding” worden voorzien tussen de personen belast met de verwerking 

van niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens en de personen belast met de verwerking 

van gepseudonimiseerde persoonsgegevens. De Raad van Rectoren moet garanderen dat er 

tussen de verschillende betrokken diensten geen sprake is van overleg dat de 

vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in gevaar zou kunnen brengen. Daartoe treft hij 

de nodige organisatorische maatregelen en legt hij de nodige 

vertrouwelijkheidsverplichtingen op aan de betrokken medewerkers. 

 

15. De onderzoekers mogen de persoonsgegevens bijhouden tot 31 december 2019. De gegevens 

moeten daarna worden vernietigd. 



 

 

4 

16. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de onderzoekers de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

en elke andere reglementering tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleven, 

inzonderheid de Verordening (EU) nr. 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. 

 

 

Om deze redenen besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid aan het “centre de recherche” METICES van de “Université Libre de Bruxelles” 

voor een studie over de beroepsinschakeling van afgestudeerden uit het Franstalig universitair 

onderwijs, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits er wordt voldaan aan de 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

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). 


