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BERAADSLAGING NR. 20/022 VAN 14 JANUARI 2020 OVER DE MEDEDELING VAN 

GEPSEUDONIMISEERDE SOCIALE EN STATISTISCHE PERSOONSGEGEVENS 

DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET 

STEUNPUNT WERK VAN DE KU LEUVEN MET HET OOG OP DE VERBETERING 

VAN DE INFORMATIE OVER HET OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE BEVOLKING IN 

HET DATAWAREHOUSE ARBEIDSMARKT EN SOCIALE BESCHERMING 

 

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 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 Steunpunt Werk; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het project “wetenschappelijke ondersteuning voor onderzoek, verwerking en analyse van 

gegevens die zijn verzameld en gearchiveerd door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming” beoogt de verdere 

wetenschappelijke ontsluiting en ontwikkeling van het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming. Het Steunpunt Werk wil in het kader van dit project nagaan hoe de 

informatie met betrekking tot het opleidingsniveau in het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming verbeterd kan worden. Het zou door de koppeling van reeds opgenomen 

persoonsgegevens en persoonsgegevens van de census 2011 de mogelijkheid van een betere 

dekking van het opleidingsniveau van de bevolking in het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming onderzoeken. 
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2. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou persoonsgegevens uit het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming en persoonsgegevens van de Algemene Directie 

Statistiek – Statistics Belgium koppelen en pseudonimiseren en aan het Steunpunt Werk 

overmaken. De gevraagde persoonsgegevens hebben betrekking op een steekproef van één 

procent van de personen tussen 20 en 64 jaar oud die in het jaar 2016 in België woonden (de 

toevalssteekproef wordt gestratificeerd naar het geslacht, het gewest, de leeftijdsklasse en de 

socio-economische positie). Het gaat aldus om ongeveer 70.000 personen, van wie de 

persoonsgegevens zouden worden gebruikt voor het ontwikkelen van programma’s die dan 

zouden worden toegepast op de persoonsgegevens van de volledige populatie, in het gebouw 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, onder het toezicht van een medewerker van 

die laatste. 

 

3. Per betrokkene zouden de volgende persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt 

en sociale bescherming worden verwerkt (in beginsel voor het jaar 2016): de leeftijdsklasse, 

het geslacht, de nationaliteit, het gewest van de woonplaats, het gewest van de geboorteplaats, 

de nomenclatuurcode van de socio-economische positie, het onderwijsniveau en het 

studiegebied volgens de International Standard Classification of Education (ISCED), de 

beroepskwalificatie volgens de Vlaamse classificatie van beroepen, de graad, het type 

organisatie die het bewijs uitreikt, het land van het behaalde diploma, de onderwijsvorm, het 

schooltype, de code van het diploma, het opleidingstype, de richting, de cyclus, het jaar, de 

cyclus van het hoger onderwijs, de duur van de cyclus, de studiecategorie, het studiedomein 

en het opleidingsniveau. Elke variabele zou voorts worden aangevuld met de aanduiding van 

de bron ervan. Daarenboven zouden per betrokkene deze persoonsgegevens uit de census 

2011 worden verwerkt: het EUROSTAT-opleidingsniveau, het ISCED-opleidingsniveau, het 

gedetailleerd opleidingsniveau, het studiedomein en de studiedomeinklasse (de Algemene 

Directie Statistiek – Statistics Belgium ging daarmee akkoord in haar besluit nr. 2019/76 van 

6 september 2019). 

 

4. Na de verwerking van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de steekproefpersonen 

in hun eigen lokalen zouden de onderzoekers de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van 

de volledige beoogde populatie van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

raadplegen, op een personal computer in het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en onder het toezicht van haar medewerkers. De resultaten van die verwerking, ter 

plaatse bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, zouden uitsluitend onder de vorm 

van anonieme gegevens de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

verlaten. 

 

5. De onderzoekers willen de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de ongeveer 70.000 

steekproefpersonen, ter beschikking gesteld door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, bijhouden zolang hun onderzoek duurt, dat wil zeggen tot eind 2022. 

 

6. De gepseudonimiseerde persoonsgegevens zouden niet aan derden worden meegedeeld. De 

eindresultaten van het onderzoek zouden uitsluitend op een anonieme wijze worden 

bekendgemaakt. 
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B. BEHANDELING 
 

7. Volgens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vereist iedere mededeling van 

persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of een instelling van 

sociale zekerheid aan een andere instelling van sociale zekerheid of aan een andere instantie 

dan een federale overheidsdienst, een programmatorische overheidsdienst of een federale 

instelling van openbaar nut een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid 

en gezondheid van het informatieveiligheidscomité. Dat is ook het geval voor de mededeling 

van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming, dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met toepassing van artikel 5, § 

1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid beheert. 

 

8. Volgens 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 moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel van 

de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(beginsel van opslagbeperking) en moeten ze met passende technische of organisatorische 

maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat 

ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van integriteit en 

vertrouwelijkheid). 

 

 doelbinding 

 

9. De mededeling beoogt een bepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde, 

namelijk de realisatie van het project “wetenschappelijke ondersteuning voor onderzoek, 

verwerking en analyse van gegevens die zijn verzameld en gearchiveerd door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming”. 

 

10. Het Steunpunt werk wil in het bijzonder nagaan hoe de informatie over het opleidingsniveau 

van de bevolking in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming kan verbeterd 

worden. Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming bevat momenteel reeds 

persoonsgegevens over het opleidingsniveau van de bevolking, afkomstig uit diverse 

bronnen van de gemeenschappen en gewesten. Die blijken echter over een onvolledige 

historiek te beschikken. Het opzet van de onderzoekers is om door de koppeling van de 

huidige bronnen en de census 2011 na te gaan hoe het opleidingsniveau van de bevolking 

beter gedekt kan worden in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 
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 minimale gegevensverwerking 

 

11. Voorts zijn de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk 

is voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt en beantwoordt de verwerking derhalve 

aan het beginsel van de minimale gegevensverwerking. De onderzoekers kunnen het 

hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van anonieme gegevens omdat zij 

de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen. 

 

12. De persoonsgegevens die ter beschikking worden gesteld, hebben betrekking op een 

steekproef van één procent van de personen tussen 20 en 64 jaar oud die in het jaar 2016 in 

België woonden (circa 70.000 personen). 

 

13. De mededeling blijft beperkt tot enkele persoonskenmerken (leeftijdsklasse, geslacht, 

nationaliteit, gewest van de woonplaats, gewest van de geboorteplaats en socio-economische 

positie), aangevuld met persoonsgegevens over de opleiding (gedeeltelijk afkomstig van de 

Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, volgens haar besluit nr. 2019/76 van 6 

september 2019). 

 

14. Voorts worden de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de volledige hogervermelde 

populatie aan de onderzoekers ter beschikking gesteld op een personal computer met een 

beperkte toegang tot het internet, in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, onder het toezicht van haar medewerkers. De onderzoekers kunnen weliswaar de 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens raadplegen in het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming maar mogen die onder geen beding, op welke wijze dan ook, buiten het 

gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid brengen. Buiten het gebouw van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kunnen zij enkel beschikken over louter anonieme 

gegevens, resultaat van hun verwerking van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit 

het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming bij de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. De resultaten worden voorts steeds vooraf gecontroleerd door een medewerker 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, waarbij wordt nagegaan of ze wel degelijk 

van louter anonieme aard zijn. 

 

 opslagbeperking 

 

15. De voormelde persoonsgegevens van de ongeveer 70.000 steekproefpersonen mogen door 

de onderzoekers worden bewaard zolang zij nodig zijn om het beoogde doeleinde te 

verwezenlijken en uiterlijk tot 31 december 2022. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

16. Het Steunpunt Werk zet alle mogelijke middelen in om te vermijden dat de identiteit van de 

betrokkenen zou worden achterhaald en onthoudt zich van elke handeling die ertoe strekt om 

de meegedeelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt 

en sociale bescherming en uit de census 2011 om te zetten in niet-gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens. De resultaten van de verwerking worden enkel bekendgemaakt in een 

vorm die het onmogelijk maakt om de betrokken personen te identificeren. 
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17. Het Steunpunt Werk houdt bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening met de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving 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. 

 

 

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 Steunpunt Werk voor de realisatie van het project “wetenschappelijke 

ondersteuning voor onderzoek, verwerking en analyse van gegevens die zijn verzameld en 

gearchiveerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het datawarehouse arbeidsmarkt 

en sociale bescherming”, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits 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). 


