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BERAADSLAGING NR 04/019 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
GECODEERDE SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD AAN DE 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID MET HET OOG OP HET 
UITBOUWEN VAN EEN MICROSIMULATIEMODEL VOOR DE SOCIALE 
ZEKERHEID EN EEN SOCIALEZEKERHEIDSMATRIX 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 juni 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1. In het kader van een project van de federale diensten voor wetenschappelijke, technische en 

culturele aangelegenheden (DWTC) en in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen, 
Leuven en Luik bouwt de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid momenteel aan een 
microsimulatiemodel en een socialezekerheidsmatrix, die het mogelijk dienen te maken om vooraf 
de gevolgen van beleidsbeslissingen inzake sociale zekerheid of fiscaliteit in te schatten.  

 
Daartoe werd de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid reeds bij beraadslaging nr. 04/01 
van 6 januari 2004 door het sectoraal comité van de sociale zekerheid gemachtigd om 
mededeling te bekomen van bepaalde (uit het datawarehouse-arbeidsmarkt afkomstige) 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot een steekproef van 
enerzijds honderdduizend personen van wie volgens het Rijksregister der natuurlijke personen de 
voornaamste verblijfplaats op 1 januari 2002 in België gevestigd was en anderzijds hun 
gezinsleden. 

 
2.1.  De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid wenst nu echter aangaande de betrokkenen 

tevens te beschikken over gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard die worden 
beheerd door het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV). 

 
2.2. Sociale gegevens van persoonlijke aard beschikbaar bij het FBZ 
 

- de begindatum van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid door beroepsziekte; 
- de einddatum van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid door beroepsziekte; 
- het aantal dagen per maand met uitkering tijdelijke arbeidsongeschiktheid; 
- het basisloon; 
- het percentage tijdelijke arbeidsongeschiktheid; 
- de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte; 
- de aanduiding van derdenhulp; 
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- het bedrag van de uitkering omwille van derdenhulp; 
- het bedrag van de uitkering wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid; 
- het bedrag van de uitkering wegens blijvende arbeidsongeschiktheid; 
- de aanduiding dat het ziekenfonds zijn subrogatierecht uitgeoefend heeft; 
- het bedrag dat aldus aan het ziekenfonds werd betaald; 
- de aanduiding of de uitkeringen al dan niet geïndexeerd zijn; 
- de aanduiding of er al dan niet een verwijderingsrente werd toegekend; 
- de datum van overlijden ten gevolge van een beroepsziekte. 

 
Deze sociale gegevens van persoonlijke aard zouden worden meegedeeld voor elk trimester van 
het jaar 2001. 

 
2.3. Sociale gegevens van persoonlijke aard beschikbaar bij het RIZIV 
 

- het aantal uitkeringsdagen per maand; 
- de uitkeringscode; 
- het betrokken stelsel; 
- het maandbedrag van de uitkering; 
- de begindatum van de betalingsperiode; 
- de einddatum van de betalingsperiode; 
- het kwartaal waarin de betaling plaatsvond; 
- de code van uittreden; 
- de begindatum van de primaire ongeschiktheid; 
- de voorziene einddatum van de invaliditeit. 

 
Deze sociale gegevens van persoonlijke aard zouden worden meegedeeld voor elk trimester van 
de jaren 1999, 2000 en 2001. 

 
3. De hogervermelde sociale gegevens van persoonlijke aard zouden echter slechts aan de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid worden meegedeeld nadat ze eerst systematisch werden 
opgenomen in het datawarehouse-arbeidsmarkt. 

 
 
B.  BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
4.  Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waarvoor krachtens 

artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het sectoraal comité van 
de sociale zekerheid vereist is. 

 
5.1. De mededeling beoogt een wettelijke doelstelling, namelijk de ontwikkeling van een 

microsimulatiemodel voor de sociale zekerheid. 
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5.2. De sociale gegevens van persoonlijke aard worden door de Kruispuntbank op een individueel 
niveau meegedeeld, dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat de werkwijze erin bestaat de 
algemene impact van beleidsbeslissingen te bepalen door deze beslissingen op een steekproef 
van concrete gevallen toe te passen. 

 
Het blijkt dat als gevolg van de mededeling de betrokken personen bijna onmogelijk 
geïdentificeerd kunnen worden. Een gecodeerd NISS-nummer dient als identificatienummer voor 
de betrokken personen. 
 

5.3. De gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard blijken, uitgaande van het hierboven 
toegelichte doeleinde, terzake dienend en niet overmatig te zijn.  

 
6.1.  De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde sociale gegevens van 

persoonlijke aard slechts meedelen nadat ze, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit 
van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in het bezit werd 
gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
uitgereikte ontvangstbewijs van de door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid verrichte 
aangifte van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 
6.2.   De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid dient er zich contractueel toe te verbinden alle 

mogelijke middelen te zullen inzetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de 
meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard betrekking hebben, zou 
worden achterhaald.  

 
In elk geval is het de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 6 van 
het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard om te zetten in niet-gecodeerde sociale 
gegevens van persoonlijke aard.  
 
Er wordt op gewezen dat het niet-naleven van dit verbod, krachtens artikel 39, 1°, van de wet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, een strafrechtelijke veroordeling tot een geldboete van 
honderd tot honderdduizend euro tot gevolg kan hebben. 
 

6.3. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid mag de meegedeelde gecodeerde sociale 
gegevens van persoonlijke aard bewaren zolang hun verwerking noodzakelijk is in het kader van 
het voormelde onderzoek en maximaal tot december 2005; daarna dienen zij, behalve ingeval 
van nieuwe machtiging, te worden vernietigd. 

 
 
Om deze redenen,  
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1. verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de machtiging aan de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de onder 2. vermelde gecodeerde sociale 
gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan de federale overheidsdienst Sociale 
Zekerheid met het oog op het uitbouwen van een microsimulatiemodel voor de sociale 
zekerheid. 

 
2. koppelt het Sectoraal comité van de sociale zekerheid deze machtiging aan de naleving 

door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid van de bepalingen van de wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 
reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en in elk geval in 
overeenstemming met het onder 8 bepaalde. 

 
 
 

 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 

 
. 
 
 
 


