
 

 

  
 
 
 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling  « Sociale Zekerheid » 

 
 
 
SCSZ/09/053 
 
 
BERAADSLAGING NR 09/036 VAN 2 JUNI 2009 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN HET CENTRUM 
VOOR LONGITUDINAAL EN LEVENSLOOP ONDERZOEK VAN DE UNIVERSITEIT 
ANTWERPEN IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK MET BETREKKING TOT DE 
FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET NEMEN VAN LOOPBAANONDERBREKING 
OF TIJDSKREDIET 
 
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 aanvraag van het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek van de 
Universiteit Antwerpen van 30 april 2009; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 7 mei 2009; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) van de Universiteit 

Antwerpen verricht momenteel in opdracht van het Departement Werk en Sociale 
Economie van de Vlaamse Gemeenschap een onderzoek met betrekking tot de financiële 
gevolgen van het nemen van loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Daartoe wenst het een 
beroep te doen op bepaalde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en 
sociale bescherming aangaande een representatieve steekproef voor Vlaanderen. Het betreft 
een longitudinaal onderzoek waarbij de inkomensposities van de betrokkenen zullen 
worden onderzocht vóór, tijdens en na de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet. 



 

 
1.2. De gevraagde gecodeerde persoonsgegevens hebben vooreerst betrekking op een 

gestratificeerde steekproef van tien procent van de personen tewerkgesteld in Vlaanderen 
die tijdelijk een loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebben genomen. De steekproef 
wordt gestratificeerd (ingedeeld in verschillende lagen) per jaartal (vanaf 2000 tot en met 
2006), geslacht en type loopbaanonderbreking of tijdskrediet. 

 
 Vervolgens hebben de gecodeerde persoonsgegevens betrekking op een steekproef van 

personen die geen loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebben genomen tijdens de 
onderzoeksperiode. Deze controlegroep is per jaartal (vanaf 2000 tot en met 2006) 
gelijkaardig samengesteld als de hogervermelde steekproef. 

 
 In het totaal bevatten beide steekproeven ongeveer tweehonderdduizend personen. 

Daarnaast worden voor alle betrokken personen ook de gezinsleden in beschouwing 
genomen. 

 
1.3. Aangaande de steekproefpersonen en hun gezinsleden ouder dan zestien jaar worden de 

volgende gecodeerde persoonsgegevens meegedeeld, telkens vanaf het jaar 1998 
(aangaande de gezinsleden jonger dan zestien jaar worden enkel het geboortejaar, het 
geslacht en de verwantschapsrelatie tot de referentiepersoon meegedeeld). 

 
 Persoons- en gezinskenmerken (situatie op 1 januari): het gecodeerd identificatienummer 

van de sociale zekerheid van het gezinshoofd, het geslacht van het gezinshoofd, het aantal 
gezinsleden, de verwantschapsrelatie tot het gezinshoofd, de LIPRO-positie van het 
huishouden, het type huishouden, het gecodeerd identificatienummer van de sociale 
zekerheid van de betrokkene, het geslacht, de geboortedatum (jaar en maand), de datum van 
overlijden (jaar en maand), de socio-economische positie op basis van de nomenclatuur van 
de socio-economische positie en de provincie van de woonplaats. 

 
 Persoonsgegevens met betrekking tot de arbeidsprestaties (voor alle jobs op de laatste dag 

van het kwartaal): het aantal jobs in loondienst, het totaal aantal jobs, het aantal jobs bij 
dezelfde werkgever, de belangrijkheidscode van de job, de beroepencode van de 
arbeidsprestatie als zelfstandige, de bijdragecategorie van de arbeidsprestatie als 
zelfstandige, de hoedanigheid van de arbeidsprestatie als zelfstandige, de begin- en 
einddatum van de arbeidsprestatie als zelfstandige (jaar en maand), de werknemerscode, de 
functiecode, de NACE-code, de belangrijkste prestatiecode met betrekking tot het werkelijk 
gepresteerde aantal dagen en uren, de belangrijkste prestatiecode met betrekking tot de 
periodes waarvoor de werkgever een loon uitkeert dat aanleiding geeft tot het betalen van 
socialezekerheidsbijdragen die niet tot het arbeidsvolume worden gerekend, de 
belangrijkste prestatiecode met betrekking tot de dagen van ziekte of ongeval waarvoor de 
werkgever geen loon uitkeert dat aanleiding geeft tot het betalen van 
socialezekerheidsbijdragen en de belangrijkste prestatiecode met betrekking tot andere 
dagen dan die van ziekte of ongeval waarvoor de werkgever geen loon uitkeert dat 
aanleiding geeft tot het betalen van socialezekerheidsbijdragen. 

 
 Persoonsgegevens met betrekking tot het arbeidsregime (voor alle jobs op de laatste dag 

van het kwartaal): het gecumuleerd percentage deeltijdarbeid (in klassen), het percentage 



 

deeltijdarbeid (in klassen), het arbeidsregime, het aantal uren volgens het contract en het 
type contract. 

 
 Persoonsgegevens met betrekking tot het arbeidsvolume (voor alle jobs op de laatste dag 

van het kwartaal): het aantal normaal bezoldigde voltijdse dagen, het aantal normaal 
bezoldigde deeltijdse dagen, het voltijds equivalent inclusief gelijkgestelde dagen, het 
voltijds equivalent exclusief gelijkgestelde dagen, het gemiddeld aantal uren per week van 
de voltijdse referentiemedewerker, het aantal wekelijks te presteren uren door de maatman 
en het aantal dagen per week van het arbeidsstelsel van de werknemer. 

 
 Persoonsgegevens met betrekking tot het loon (voor alle jobs tijdens het kwartaal): het 

trimestrieel brutoloon (in klassen), de som van de looncomponenten wachtloon, forfaitair 
loon en dubbel vakantiegeld (in klassen), het gemiddeld dagloon (in klassen) en de 
verbrekingsvergoeding (in klassen). 

 
 Persoonsgegevens met betrekking tot de kinderbijslagen (situatie tijdens het kwartaal): de 

hoedanigheidscode (rechthebbende, bijslagtrekkende en rechtgevend kind) in het stelsel van 
de loontrekkenden en de zelfstandigen en de hoedanigheid van de bijslagtrekkende in het 
stelsel van de zelfstandigen. 

 
 Persoonsgegevens met betrekking tot de werkgever (voor alle jobs tijdens het kwartaal): de 

grootte van de onderneming, de NACE-code en het gecodeerd identificatienummer. 
 
 Persoonsgegevens met betrekking tot deeltijdarbeid met inkomensgarantie (situatie met 

betrekking tot de laatste maand van het kwartaal, behalve voor de variabelen die bedragen 
en aantal dagen uitdrukken, deze worden opgeteld over het kwartaal): het bedrag van de 
ontvangen uitkering (in klassen), het statuut bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en 
het aantal vergoede dagen. 

 
 Persoonsgegevens met betrekking tot loopbaanonderbreking en tijdskrediet (situatie met 

betrekking tot de laatste maand van het kwartaal, behalve voor de variabelen die bedragen 
en aantal dagen uitdrukken, deze worden opgeteld over het kwartaal): de activiteitssector 
waarin de betrokkene actief is of was, het type van arbeidscontract (bediende, arbeider,...), 
het trimestriële bedrag van de uitkering (in klassen), de bijkomstige activiteiten (politiek 
mandaat, toegelaten cumul met zelfstandige activiteit, opleiding), de duur van de 
loopbaanonderbreking of het tijdskrediet, het personeelsstatuut (tijdelijk of benoemd in het 
onderwijs, contractueel of statutair personeel, voltijds of deeltijds), het statuut bij de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het stelsel en het aantal vergoede dagen. 

 
 Persoonsgegevens met betrekking tot de werkloosheid (situatie met betrekking tot de laatste 

maand van het kwartaal, behalve voor de variabelen die bedragen en aantal dagen 
uitdrukken, deze worden opgeteld over het kwartaal): het bedrag van de ontvangen 
uitkering (in klassen), het bedrag van de dagvergoeding (in klassen), de situatie op het 
einde van de maand, het statuut bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het aantal 
vergoede dagen en de duur van de werkloosheid. 

 



 

 Persoonsgegevens met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid (situatie met betrekking tot 
de laatste maand van het kwartaal, behalve voor de variabelen die bedragen en aantal 
dagen uitdrukken, deze worden opgeteld over het kwartaal): het statuut bij de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening, het type tijdelijke werkloosheid, het bedrag van de ontvangen 
uitkering (in klassen) en het aantal vergoede dagen. 

 Persoonsgegevens met betrekking tot het brugpensioen (situatie met betrekking tot de 
laatste maand van het kwartaal, behalve voor de variabelen die bedragen en aantal dagen 
uitdrukken, deze worden opgeteld over het kwartaal): het bedrag van de ontvangen 
uitkering (in klassen), de situatie op het einde van de maand, het statuut bij de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening en het aantal vergoede dagen. 

 
 Persoonsgegevens met betrekking tot de invaliditeit en de invaliditeitsuitkeringen (situatie 

met betrekking tot de laatste maand van het kwartaal, behalve voor de variabelen die 
bedragen en aantal dagen uitdrukken, deze worden opgeteld over het kwartaal): de 
begindatum van invaliditeit (jaar en maand), de begindatum van de primaire 
arbeidsongeschiktheid (jaar en maand), de functie van de betrokken persoon in de periode 
voorafgaand aan de erkenning door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, de datum 
waarop het einde van de erkenning door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit voorzien 
is (jaar en maand), de aanduiding of de betrokken persoon eveneens een uitkering ontvangt 
naar aanleiding van een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een ongeval, de aanduiding of 
het record al dan niet van toepassing is op de laatste dag van het kwartaal, het aantal 
betaalde uitkeringsdagen voor de vermelde periode, het type uitkering, het stelsel, het 
bedrag van de uitkering (in klassen), de aanvangs- en einddatum van betaling (jaar en 
maand). 

 
 Persoonsgegevens met betrekking tot het pensioen (situatie met betrekking tot de laatste 

maand van het kwartaal, behalve voor de variabelen die bedragen en aantal dagen 
uitdrukken, deze worden opgeteld over het kwartaal): de begindatum van het pensioen (jaar 
en maand), het type pensioen, de administratieve of juridische toestand, de voordeelcode, 
de aard van het voordeel, het brutobedrag (in klassen), de fiscale toestand van de 
echtgenoot die ten last valt van de pensioentrekkende en waar rekening mee moet worden 
gehouden bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing, het aantal kinderen ten laste en het 
aantal andere personen ten laste. 

 
 Persoonsgegevens met betrekking tot de loopbanen (situatie per jaar voor de periode 1990-

2006): het loopbaanjaar, de loopbaancode, de bron van de persoonsgegevens, de 
bezoldiging (in klassen), het aantal uren per week van de maatman (in klassen), het aantal 
geassimileerde dagen (in klassen) en het aantal gewerkte uren (in klassen). 

 
1.4. Het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek zou de persoonsgegevens 

bijhouden zolang dat noodzakelijk is met het oog op het verwezenlijken van het onderzoek 
in kwestie en maximaal tot 31 december 2012. 

 
 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van haar kant zou de persoonsgegevens 

gedurende tien jaren bijhouden met het oog op het beantwoorden van eventuele vragen van 
de onderzoekers aangaande de mededeling van persoonsgegevens en het aanbieden van de 
mogelijkheid om een follow-up onderzoek te verrichten. 



 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. 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 onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van 
de sociale zekerheid. 

 
Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, van de wet 
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist. 
 

2.2. Het onderzoek van het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek beoogt een 
analyse van de financiële gevolgen van het nemen van loopbaanonderbreking of 
tijdskrediet. Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde. 

 
 De mee te delen persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en 

niet overmatig. 
 

De mee te delen persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 
bescherming kunnen slechts door middel van een betekenisloos volgnummer in verband 
worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De eigenlijke 
persoonskenmerken worden daartoe beperkt en doorgaans in klassen meegedeeld.  
 

2.3. Het gaat om een latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden, 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. 

 
 Het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek kan hogervermeld doeleinde 

niet verwezenlijken aan de hand van anonieme gegevens vermits het de situatie van 
individuen dient te kunnen opvolgen en naar verbanden tussen verschillende variabelen 
dient te kunnen zoeken. 
 

2.4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens 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 het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop 
Onderzoek verrichte aangifte van de verwerking voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden. 



 

 
2.5. Het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek 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 persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden 
achterhaald. In elk geval is het, 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 persoonsgegevens 
om te zetten in niet-gecodeerde persoonsgegevens. Het niet-naleven van dit verbod kan, 
krachtens artikel 39, 1°, van de wet van 8 december 1992, een strafrechtelijke veroordeling 
tot een geldboete van honderd tot honderdduizend euro tot gevolg hebben. 
 

2.6. Overeenkomstig artikel 23 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 mogen de resultaten van de verwerking 
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden niet worden bekendgemaakt 
in een vorm die de identificatie van de betrokken persoon mogelijk maakt tenzij deze 
laatste daartoe zijn toestemming heeft gegeven en de persoonlijke levenssfeer van derden 
niet wordt geschonden of tenzij de bekendmaking van niet-gecodeerde persoonsgegevens 
beperkt blijft tot persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene zelf publiek zijn gemaakt 
of die in nauw verband staan met het publiek karakter van betrokkene of van de feiten 
waarbij deze laatste betrokken is of is geweest. 
 
Met voorbehoud van voormelde uitzonderingen, dienen de onderzoeksresultaten aldus op 
een anonieme wijze te worden gepubliceerd. 
 

2.7. Het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek dient bij de verwerking van de 
persoonsgegevens rekening te houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 
en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire 
bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 

2.8. Het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek mag de persoonsgegevens 
bijhouden zolang dat noodzakelijk is met het oog op het verwezenlijken van het onderzoek 
in kwestie en maximaal tot 31 december 2012. 

 
 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de persoonsgegevens bijhouden tot 30 

juni 2019. 
 
 
 



 

Om deze redenen, verleent 
 
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid 
 
een machtiging met betrekking tot de mededeling van de hogervermelde gecodeerde 
persoonsgegevens aan het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek, met het oog 
op een analyse van de financiële gevolgen van het nemen van loopbaanonderbreking of 
tijdskrediet. 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-
741 83 11)  

 


