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SCSZ/14/215 

 

 

ADVIES NR. 14/23 VAN 3 JUNI 2014, GEWIJZIGD OP 7 OKTOBER 2014 EN OP 2 

DECEMBER 2014, INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR 

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE KATHOLIEKE 

HOGESCHOOL VIVES IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK OVER HET 

AANVULLEND PENSIOEN IN DE KMO-SECTOR 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op het artikel 5; 

 

Gelet op de aanvraag van de Katholieke Hogeschool VIVES; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 

 

 

A.  ONDERWERP 

 

1. De Katholieke Hogeschool VIVES verricht momenteel een onderzoek over het aanvullend 

pensioen in de KMO-sector. Daartoe zou het gebruik maken van anonieme gegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid, aangaande de “kleine en middelgrote ondernemingen” 

(werkgevers met maximum vijftig werknemers) die in Vlaanderen actief zijn en een 

pensioenregeling hebben ingevoerd. 

 

2. De bepaling van de onderzoekspopulatie gebeurt door een confrontatie van gegevens uit het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming met gegevens van SIGEDIS en BEL-

FIRST. De vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS beschikt over gegevens aangaande 

personen met een actieve pensioenregeling en is aldus in staat om mee te werken aan de 

selectie van de betrokkenen (personen met een pensioenregeling tewerkgesteld bij een 

werkgever met maximum vijftig werknemers). 
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3. Aangaande de geselecteerde personen zouden de volgende persoonsgegevens worden 

opgezocht door SIGEDIS: het registratienummer dat door de inrichter aan de 

pensioenregeling toegekend wordt, de categorie waaronder de regeling valt, de aanduiding 

dat de opbouw van het aanvullend pensioen met werkgeversbijdrage of 

werknemersbijdrage gebeurt, het principe van reserveopbouw waarvoor de onderneming 

gekozen heeft, het financieringsniveau, de identificator van het sectoraal pensioenstelsel in 

het kader waarvan de opting out is toegekend en de oprichtingsdatum van de regeling. 

 

4. Aangaande de geselecteerde personen zouden de volgende persoonsgegevens uit het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming worden opgezocht. 

 

 Over de betrokkene zelf: de leeftijdscategorie, de aanduiding dat hij al dan niet behoort tot 

een paritair comité met een pensioenregeling, de werknemerscategorie, het arbeidsregime 

en de aanduiding dat de arbeidsprestatie al dan niet de hoofdprestatie is. 

 

 Over de werkgever van de betrokkene: het aantal werknemers (in klassen), de NACE-code, 

de provincie van de vestigingsplaats en de aanduiding dat hij al dan niet over meerdere 

beschikt. 

 

5. Aangaande de geselecteerde personen zouden de volgende gegevens worden opgezocht in 

BEL-FIRST: de aanduiding dat de onderneming vóór of na 2004 werd opgericht. 

 

6. De mededeling behelst twee kruistabellen, te weten enerzijds een tabel waarin per 

onderneming en per combinatie van de hogervermelde criteria van SIGEDIS (behalve het 

registratienummer dat door de inrichter aan de pensioenregeling toegekend wordt) wordt 

aangeduid hoeveel personen eraan beantwoorden en anderzijds een tabel waarin per 

onderneming en per combinatie van de hogervermelde criteria van het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming en BEL-FIRST wordt aangeduid hoeveel personen 

eraan beantwoorden. 

 

 

B.  BEHANDELING 

 

7. 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 gegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat ze op, 

voegt ze samen en deelt ze – in beginsel mits goedkeuring van de afdeling sociale 

zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – verder 

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. 

 

8. De mededeling beoogt het verwezenlijken van een onderzoek omtrent het aanvullend 

pensioen in de KMO-sector, door de Katholieke Hogeschool VIVES, en lijkt aldus nuttig 

voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 
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9. In het voorliggende geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme 

gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden 

tot persoonsgegevens. 

 

10.  De Katholieke Hogeschool VIVES dient bij de verwerking van de anonieme gegevens 

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. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 

 

een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens aan de 

Katholieke Hogeschool VIVES voor het verwezenlijken van haar onderzoek omtrent het 

aanvullend pensioen in de KMO-sector. 

 

 

 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


