Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/20/282

BERAADSLAGING NR. 20/164 VAN 19 JUNI 2020 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS UIT HET
NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE
ZEKERHEID MET HET OOG OP HET ONTWIKKELEN VAN INDICATOREN OVER
UITKERINGSONTVANGERS
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 de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid ontwikkelt momenteel diverse indicatoren,
met de medewerking van de onderzoeksgroep Sociaal Werk en Sociaal Beleid van het
Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven (als verwerker in de zin van artikel
28 van 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). Hij wil nu overgaan tot het creëren van specifieke
indicatoren over uitkeringsontvangers, door middel van gepseudonimiseerde
persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. De populatie
bestaat uit een steekproef van 250.000 referentiepersonen van private huishoudens en hun
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respectieve gezinsleden en uit een qua fractie vergelijkbare steekproef van personen van
collectieve huishoudens (situatie telkens op 31 december 2015).
2.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou per betrokkene de volgende
persoonsgegevens koppelen, pseudonimiseren en overmaken aan de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid (en diens verwerker, het Centrum voor Sociologisch Onderzoek). De
bedragen zouden steeds in aangepaste klassen worden ingedeeld. De datums zouden worden
meegedeeld met het jaar en de maand waarin zij vallen. De uitkeringen zouden in beginsel
worden meegedeeld per kwartaal van het jaar 2016. De federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid is dienaangaande de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van 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.
Persoonskenmerken (situatie op 31 december 2015): het eigen uniek volgnummer, het uniek
volgnummer van de referentiepersoon, de relatie met de referentiepersoon, de LIPROgezinspositie, het aantal gezinsleden, het gezinstype, de burgerlijke staat, het geslacht, de
leeftijdsklasse, het gewest van de woonplaats en het wel of niet Belg zijn.
Pensioenen: het bruto bedrag van het pensioen, het type, de beginmaand van de
referteperiode, de eindmaand van de referteperiode, de periodiciteit van de betaling, de
begindatum van het huidig pensioenrecht, de maand waarin de betaling is gebeurd en het wel
of niet nog bestaan van het pensioen op de laatste dag van het kwartaal.
Kinderbijslagen: de hoedanigheid in het kinderbijslagdossier, de begindatum van de betaling
van de kinderbijslagen per rechtgevend kind, de einddatum van de betaling van de
kinderbijslagen per rechtgevend kind, de aanduiding van gewaarborgde kinderbijslag en het
wel of niet nog van toepassing zijn van de betaling op de laatste dag van het kwartaal.
Uitkeringen omwille van een handicap: het werkelijk betaald bedrag van de uitkering, de
begindatum van de betalingsperiode, de einddatum van de betalingsperiode, de startdatum
van het recht, de einddatum van het recht, het type uitkering voor personen met een handicap
en het wel of niet nog van toepassing zijn van het recht op de laatste dag van het kwartaal.
Werkloosheidsuitkeringen: het bedrag van de ontvangen uitkering voor de refertemaand, het
statuut ten opzichte van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het aantal vergoede dagen
van de refertemaand, het bedrag van de ontvangen dagvergoeding, de duur van de
werkloosheid en de situatie ten opzichte van de RVA op de laatste dag van de maand.
Invaliditeitsuitkeringen: het bedrag van de uitkering, het type, het aantal betaalde
uitkeringsdagen voor de periode, de begindatum van de betalingsperiode, de einddatum van
de betalingsperiode, het stelsel van de rechthebbende en het wel of niet nog bestaan van de
invaliditeitsuitkering op de laatste dag van het kwartaal.
Arbeidsongevallenuitkeringen: het (basis)bedrag van de uitkering voor derdenhulp, de dagen
gedeeltelijke/volledige tijdelijke ongeschiktheid, het betaald bedrag (ook bij blijvende
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ongeschiktheid van zeevarenden), de begindatum en de einddatum van de ongeschiktheid en
het wel of niet nog bestaan van het vergoedingsdossier op de laatste dag van het kwartaal.
Beroepsziektenuitkeringen: het type uitkering, de periodiciteit van de uitbetaling van de
uitkering, de begindatum van de periode, de einddatum van de periode, het bedrag en het wel
of niet nog arbeidsongeschikt zijn omwille van een beroepsziekte op de laatste dag van het
kwartaal.
Uitkeringen ingevolge arbeidsongeschiktheid (primaire arbeidsongeschiktheid en
zwangerschaps-, vaderschaps- en adoptieverlof): het type dagen van arbeidsongeschiktheid,
het stelsel van de rechthebbende, het aantal dagen arbeidsongeschiktheid, het type uitkering,
de begindatum en de einddatum van de arbeidsongeschiktheid, het bedrag en het wel of niet
nog van toepassing zijn van het statuut op de laatste dag van het kwartaal.
Uitkeringen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn: het door de overheid
terugbetaald bedrag, het percentage en de omschrijving van de terugbetaling, de toepasselijke
regelgeving, de categorie van leefloongerechtigde, het statuut, het type toegekende
maatschappelijke hulpverlening, de begindatum en de einddatum van de betaling en het wel
of niet nog van toepassing zijn van de betaling op de laatste dag van het kwartaal.
Diverse uitkeringen (voor het jaar 2016): het bruto bedrag van de uitkering op jaarbasis per
bevoegde instelling van sociale zekerheid (de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s FEDRIS,
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de verzekeringsinstellingen,…).
3.

De onderzoekers vragen tevens om enkele populatiestatistieken, om aldus de resultaten van
hun analyses op een correctie manier te kunnen veralgemenen naar de populatie. Het gaat in
het bijzonder om het totaal aantal individuen (zowel referentiepersonen als gezinsleden) van
private huishoudens gekend in het Rijksregister op 31 december 2015 (opgesplitst naar
geslacht), het totaal aantal referentiepersonen van private huishoudens gekend in het
Rijksregister op 31 december 2015 (opgesplitst naar geslacht) en het totaal aantal individuen
van collectieve huishoudens gekend in het Rijksregister op 31 december 2015 (opgesplitst
naar geslacht).

4.

De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid zou de ontvangen gepseudonimiseerde
persoonsgegevens enkel aan zijn verwerker maar niet aan derden meedelen. De onderzoekers
zouden de persoonsgegevens bijhouden zolang zij ze nodig hebben voor het verwezenlijken
van hun onderzoek en uiterlijk tot 31 december 2023. Daarna zouden de persoonsgegevens
worden vernietigd.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

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 de personen die ze nodig hebben voor het verrichten van
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onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale
bescherming. In uitvoering daarvan beheert de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.
6.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid
van het informatieveiligheidscomité vereist.

7.

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
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 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

8.

De mededeling beoogt een bepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde,
meer bepaald het ontwikkelen van indicatoren over uitkeringsontvangers (personen of
huishoudens die één of meerdere uitkeringen van de Belgische sociale bescherming
ontvangen).
minimale gegevensverwerking

9.

De te verwerken persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter zake
dienend en niet overmatig. Ze hebben betrekking op een steekproef van de totale doelgroep
en kunnen slechts aan de hand van een betekenisloos volgnummer met geïdentificeerde of
identificeerbare personen in verband worden gebracht. De persoonskenmerken worden
daartoe beperkt en in klassen ingedeeld. Elk bedrag wordt in redelijke klassen ingedeeld. De
datums worden meegedeeld met het jaar en de maand waarin zij vallen.
opslagbeperking

10.

De onderzoekers (de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid is dienaangaande de
verwerkingsverantwoordelijke, het Centrum voor Sociologisch Onderzoek is zijn verwerker)
houden de gepseudonimiseerde persoonsgegevens bij zolang dat nodig is voor het
verwezenlijken van het onderzoek en ten laatste tot 31 december 2023. Daarna vernietigen
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zij de persoonsgegevens. De resultaten van het onderzoek worden uitsluitend als anonieme
gegevens gepubliceerd.
integriteit en vertrouwelijkheid
11.

De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met enkel
anonieme gegevens vermits zij de situatie van individuele personen moeten kunnen
beoordelen. Zij verbinden er zich contractueel toe om alle mogelijke middelen in te zetten
om te vermijden dat de identiteit van de betrokkenen zou worden achterhaald. Het is hun in
elk geval verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken om de meegedeelde
gepseudonimiseerde persoonsgegevens in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te
zetten. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid is de verwerkingsverantwoordelijke,
het Centrum voor Sociologisch Onderzoek is de verwerker. De relatie tussen de beide
organisaties wordt geregeld volgens artikel 28 van 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.

12.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens leven 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 na, in het
bijzonder 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.
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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 federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (en
diens verwerker, het Centrum voor Sociologisch Onderzoek), met het oog op het ontwikkelen van
indicatoren over uitkeringsontvangers, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits
wordt voldaan aan de 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).

