Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/21/246

BERAADSLAGING NR. 21/128 VAN 6 JULI 2021 BETREFFENDE DE MEDEDELING
VAN GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK
VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE MAASTRICHT UNIVERSITY SCHOOL OF
BUSINESS AND ECONOMICS VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE INVLOED VAN
DE BUITENLANDSE DIPLOMA’S OP DE ARBEIDSMARKTCARRIÈRES
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder 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 Maastricht University School of Business and Economics;
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University
School of Business and Economics wil voor het realiseren van een onderzoek met betrekking
tot de invloed van de door het National Academic Recognition Information Centre (NARICVlaanderen) erkende buitenlandse diploma’s op de arbeidsmarktcarrières van de betrokkenen
enkele persoonsgegevens uit het door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beheerde
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming verwerken. In de eerste fase zouden de
onderzoekers gepseudonimiseerde persoonsgegevens van een steekproef van twintigduizend
personen per afgebakende doelgroep ontvangen om aan de hand daarvan statistische
applicaties te ontwikkelen. In de tweede fase zouden ze die dan toepassen op de
gepseudonimiseerde persoonsgegevens van elke persoon die behoort tot één van de drie
afgebakende doelgroepen, in een beveiligde omgeving, in een lokaal en onder het toezicht
van een medewerker van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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2.

3.

De populatie van het onderzoek behelst drie doelgroepen.
-

de eerste groep (de eigenlijke doelgroep) bestaat uit alle personen die tussen 2014 en
2020 van NARIC-Vlaanderen een erkenningsbesluit hebben verkregen voor hun
secundair of postsecundair diploma (in totaal ongeveer14.800 personen);

-

de tweede groep (een vergelijkingsgroep) bestaat uit alle houders van een Vlaams
secundair en/of postsecundair diploma behaald vóór 2021 die tussen 2014 en 2020
minstens twee opeenvolgende jaren in België hebben gewoond (in totaal ongeveer 7,3
miljoen personen);

-

de derde groep (een vergelijkingsgroep) bestaat uit alle personen die tussen 2014 en 2020
minstens twee opeenvolgende jaren in België hebben gewoond en niet in België geboren
zijn (in totaal ongeveer 2,2 miljoen personen).

De onderzoekers vragen per steekproefpersoon (twintigduizend per doelgroep, zestigduizend
in totaal) om de volgende gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming (met doorgaans de stand van zaken per kwartaal of op
bepaalde referentiedatums). Datums worden weergegeven met het jaar en de maand waarin
ze vallen. Bedragen worden ingedeeld in aangepaste klassen.
Persoonskenmerken en demografische variabelen: het uniek volgnummer, de leeftijdsklasse,
het geslacht, de eerste nationaliteit (in klassen), de huidige nationaliteit (in klassen), de eerste
nationaliteit van de ouders (in klassen), het geboorteland (in klassen), het arrondissement van
de woonplaats, de LIPRO-gezinspositie, het type huishouden, de grensarbeid, de reden van
verblijf, de reden van verblijf van de ouders, de inschrijving in het Rijksregister (datum), de
eerste registratie (datum) en de registratie van de reden van verblijf (datum).
Socio-economische positie en arbeidsmarktsituatie: de nomenclatuurcode van de socioeconomische positie, het aantal beroepsactiviteiten in loondienst, het totale aantal
beroepsactiviteiten, de belangrijkheidscode, het percentage deeltijdse arbeid, het
gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid, het arbeidsregime/prestatietype, het aantal dagen
in dienst, het voltijds equivalent betaalde dagen, het voltijds equivalent exclusief
gelijkgestelde dagen, het gemiddeld dagloon (in klassen), de werknemersklasse, de
werkintensiteit op huishoudniveau, het arrondissement van de lokale vestigingseenheid, het
uniek volgnummer van de werkgever, de sector, de aard van de werkgever, de
dimensieklasse, de NACE-code, het bevoegd paritair comité, de datum van de aansluiting als
zelfstandige, het beroep van de zelfstandige, de activiteitensector van de zelfstandige, het
netto belastbaar inkomen van de zelfstandige (in klassen), de werkloosheidsduur, het
werkloosheidsstatuut, het leefloonstatuut en het invaliditeitsstatuut.
Gevolgde opleidingen en behaalde getuigschriften: het studiedomein, de studierichting, het
studiegebied, het onderwerp van het studiegebied, de onderwijsvorm, het onderwijsniveau,
het gedetailleerd onderwijsniveau, het niveau van de onderwijskwalificatie, de specialisatie,
de graad, het niveau, de categorie van het getuigschrift, de datum van de uitreiking van het
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getuigschrift, het type getuigschrift, de status van het getuigschrift en het type uitreikende
instantie.
4.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de hogervermelde gepseudonimiseerde
persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming aanvullen met
enkele gepseudonimiseerde persoonsgegevens die afkomstig zijn van NARIC-Vlaanderen,
meer bepaald de status van vluchteling (ja/neen), de ondersteuning bij de erkenningsaanvraag
(ja/neen), de vrijstelling van de procedurekosten (ja/neen), het beroep tegen een eerdere
beslissing (ja/neen), het studiegebied van de specifieke erkenning, het type instantie die het
oorspronkelijk getuigschrift heeft uitgereikt, het type gevraagde erkenning, het type gekregen
erkenning, de datum van de indiening van de erkenningsvraag (jaar en maand), het niveau
van de erkenning, de benaming van de erkende kwalificatie, het land waar de oorspronkelijke
kwalificatie behaald werd (in klassen), het jaar waarin de oorspronkelijke kwalificatie
behaald werd, de datum van de gelijkwaardigheidsbeslissing (jaar en maand) en de aard van
de beslissing van NARIC-Vlaanderen.

5.

Het onderzoek van de Maastricht University School of Business and Economics moet
afgerond zijn vóór 31 januari 2024. De onderzoekers zouden de hogervermelde ontvangen
gepseudonimiseerde persoonsgegevens uiterlijk tot die datum bewaren. Ze zouden ze niet
aan derden verstrekken.

6.

Met de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de personen van de drie steekproeven
zouden de onderzoekers in de eigen lokalen statistische applicaties ontwikkelen. Ze zouden
die dan toepassen op de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de volledige populatie
van de drie doelgroepen, in het gebouw en onder het toezicht van een medewerker van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, uitsluitend met het oog op het creëren van
anonieme gegevens.

B.

BEHANDELING

7.

Krachtens artikel 5 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van 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 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.

8.

Krachtens artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid vergt elke mededeling van persoonsgegevens door
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of een andere instelling van sociale zekerheid
een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
informatieveiligheidscomité.
Rechtmatigheid van de verwerking

9.

Krachtens artikel 6 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
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de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG is de verwerking van persoonsgegevens enkel rechtmatig
indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is vervuld.
10.

De mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming, door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan
de Maastricht University School of Business and Economics, is rechtmatig vermits ze, in de
zin van artikel 6, 1, eerste lid, e), noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van
algemeen belang.
Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

11.

Krachtens 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 (principe
van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (principe 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
(principe van opslagbeperking) en moeten ze worden verwerkt met behulp van passende
technische of organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging ervan
gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige
verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (principe van
integriteit en vertrouwelijkheid)
Doelbinding

12.

De verwerking van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Maastricht University
School of Business and Economics, als verwerkingsverantwoordelijke ter zake, beoogt een
gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het onderzoeken van de invloed van de buitenlandse
diploma’s op de arbeidsmarktcarrières.
Minimale gegevensverwerking

13.

De onderzoekers kunnen het doeleinde niet verwezenlijken met anonieme gegevens daar zij
de situatie van individuele personen gedurende enige tijd moeten kunnen opvolgen. 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 gepseudonimiseerde persoonsgegevens
in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te zetten.

14.

De hogervermelde persoonskenmerken en demografische variabelen blijken noodzakelijk
voor het opstellen van het profiel van de betrokkenen. Met deze persoonsgegevens krijgen
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de onderzoekers een duidelijk zicht op de situatie van de persoon, het gebied van waar hij
afkomstig is, de periode van zijn verblijf in België en zijn juridische toestand.
15.

De socio-economische positie en de arbeidsmarktsituatie van de betrokkenen kunnen in kaart
worden gebracht met persoonsgegevens over hun beroepsactiviteiten (als loontrekkende of
als zelfstandige) en over hun periodes van inactiviteit (als werkloze, als cliënt van een
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of als invalide).

16.

Om de arbeidsmarkteffecten van de erkenningen van de diploma’s ten gronde te kunnen
bestuderen en interpreteren, hebben de onderzoekers eveneens nood aan persoonsgegevens
over de opleidingen die de betrokkenen hebben gevolgd en over de getuigschriften die zij
aldus hebben behaald.

17.

Voor het analyseren van de invloed van buitenlandse diploma’s op arbeidsmarktcarrières
hebben de onderzoekers ook behoefte aan persoonsgegevens van NARIC-Vlaanderen, meer
bepaald over de juridische toestand van de betrokkenen, over hun diploma’s en over de
erkenning van die diploma’s.

18.

De persoonsgegevens hebben in de eerste fase van het onderzoek betrekking op
zestigduizend personen (twintigduizend personen voor elke specifieke doelgroep). Het
identificatienummer van de sociale zekerheid van elke betrokkene wordt vervangen door een
uniek (betekenisloos) volgnummer. De eigenlijke persoonskenmerken worden beperkt en in
klassen ingedeeld. De datums worden steeds weergegeven met het jaar en de maand waarin
ze vallen. De bedragen worden ingedeeld in aangepaste klassen.

19.

In een tweede fase passen de onderzoekers in een beveiligde omgeving, bij de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, onder toezicht van één van haar medewerkers, de aan de hand van
de eerder ontvangen gepseudonimiseerde persoonsgegevens ontwikkelde statistische
applicaties toe op de volledige populatie van de drie doelgroepen. Enkel de resultaten
daarvan, in de vorm van louter anonieme informatie, mogen het gebouw van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verlaten.
Opslagbeperking

20.

De gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden door de Maastricht University School of
Business and Economics vernietigd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de realisatie
van het voormelde doeleinde en ten laatste op 31 januari 2024. Deze bewaarduur kan enkel
worden verlengd middels een beraadslaging van het informatieveiligheidscomité.
Integriteit en vertrouwelijkheid

21.

De aanvrager stelt alles in het werk om te vermijden dat de betrokkenen kunnen worden
geïdentificeerd en onthoudt zich in elk geval van elke poging om de in de eerste fase van het
onderzoek van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verkregen gepseudonimiseerde
persoonsgegevens om te zetten in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens. Hij deelt ze
daarenboven in geen geval mee aan derden. Hij publiceert de resultaten van de door hem
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uitgevoerde verwerking uitsluitend in een vorm die geen enkele mogelijkheid biedt om de
betrokken personen te (her)identificeren.
22.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens houdt hij 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 beschreven mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid aan de Maastricht University School of Business and Economics voor
het onderzoeken van de invloed van de buitenlandse diploma’s op de arbeidsmarktcarrières, zoals
in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde
maatregelen ter waarborging van de persoonsgegevensbescherming.

Bart VIAENE
Voorzitter

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2741 83 11).

