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SCSZ/05/30 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/010 VAN 8 MAART 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, 
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK MET 
BETREKKING TOT DE IMPACT VAN EEN LOOPBAANONDERBREKING OP DE 
WERKZAAMHEIDSGRAAD, HET ARBEIDSVOLUME EN HET 
CARRIEREVERLOOP VAN BETROKKENEN 
  
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 ontvangen op 22 februari 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. Bij beraadslaging nr. 04/49 van 7 december 2004 werd de federale overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg door het Sectoraal comité van de sociale 
zekerheid gemachtigd om mededeling te bekomen van bepaalde gecodeerde 
persoonsgegevens, met het oog op een onderzoek met betrekking tot de impact van een 
loopbaanonderbreking op de werkzaamheidsgraad, het arbeidsvolume en het 
carrièreverloop van betrokkenen.  

 
De persoonsgegevens in kwestie hebben betrekking zowel op de werknemers met 
loopbaanonderbreking zelf als op de leden van het gezin waartoe zij behoren. Het 
betreft onder meer persoonsgegevens over de persoon en de gezinsrelatie: het 
geboortejaar, het geslacht, de nationaliteitsklasse, het gewest en de gezinsrelatie met de 
referentiepersoon. 

 
1.2. De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wenst nu 

echter bijkomend te beschikken over volgende gecodeerde persoonsgegevens 
(aangaande dezelfde groep personen): de gezinscode (een unieke code die aan de leden 
van eenzelfde gezin wordt toegekend), het aantal leden van het gezin, de LIPRO-positie 
(LIPRO staat voor “lifestyle projections” en duidt de positie aan van een individu in 
een type huishouden) en het type huishouden. 

 
Dit verzoek wordt gemotiveerd door enerzijds de belangrijke invloed die de familiale 
relatie en de socio-economische positie van gezinsleden zouden kunnen hebben op het 
arbeidsmarktgedrag van werknemers met loopbaanonderbreking en anderzijds de 
belangrijke invloed die de loopbaanonderbreking zou kunnen hebben op het gedrag van 
de andere gezinsleden. 
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1.3. Voor het overige zouden de modaliteiten van de mededeling, zoals beschreven in 
beraadslaging nr. 04/49 van 7 december 2004, gehandhaafd blijven. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens, 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. 

 
2.2. De bijkomend mee te delen persoonsgegevens zijn niet van die aard dat ze – in 

combinatie met de initieel meegedeelde persoonsgegevens – een (her)identificatie van 
de betrokkene mogelijk maken. 

 
Het gaat aldus nog steeds om een latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens, 
waardoor de bepalingen van afdeling II van hoofdstuk II 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 
dienen te worden nageleefd. 

 
2.3. De bijkomende persoonsgegevens zullen worden gebruikt, net als de gegevens bedoeld 

in beraadslaging nr. 04/49, voor het verwezenlijken van een onderzoek met betrekking 
tot de impact van een loopbaanonderbreking op de werkzaamheidsgraad, het 
arbeidsvolume en het carrièreverloop van betrokkenen. 

 
Deze gegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde gecodeerde 
persoonsgegevens mee te delen aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg, in het kader van een onderzoek met betrekking tot de impact van een 
loopbaanonderbreking op de werkzaamheidsgraad, het arbeidsvolume en het carrièreverloop 
van betrokkenen, met inachtneming van beraadslaging nr. 04/49 van 7 december 2004. 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


