
 

 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/15/070 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/029 VAN 5 MEI 2015 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN GECODEERDE  PERSOONSGEGEVENS AAN DE 

ONDERZOEKSEENHEID TOEGEPASTE GEOGRAFIE EN GEOMARKETING 

(GÉOGRAPHIE APPLIQUÉE ET GÉOMARKETING - GAG) VAN HET INSTITUT DE 

GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

(IGEAT) VAN DE UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES IN HET KADER VAN HET 

ONDERZOEKSPROJECT "NIEUWE RESIDENTIËLE GEOGRAFIE: EEN 

SYSTEMISCHE ANALYSE VAN HET NOORDEN VAN BRUSSEL TOT HET ZUIDEN 

VAN CHARLEROI"  

 

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 de onderzoekseenheid Toegepaste Geografie en Geomarketing van het 

Institut de gestion de l'environnement et de l'aménagement du territoire (IGEAT) van de 

Université libre de Bruxelles van 15 april 2015; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 23 april 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire (IGEAT) van de 

faculteit Wetenschappen van de Université libre de Bruxelles heeft als opdracht om een 

geïntegreerde aanpak van het leefmilieu en van de territoriale ontwikkeling te bevorderen, 

met oog voor mens en natuur, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Het IGEAT telt 

verschillende onderzoekseenheden rond diverse thema's. De onderzoekseenheid Toegepaste 

Geografie en Geomarketing (Géographie appliquée et Géomarketing - GAG) analyseert 
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ruimtelijke structuren en de evolutie ervan op infrastedelijke en Europese schaal op het 

gebied van regionale economie, op sociaal en politiek gebied. 

 

2. In het kader van een doctoraatsbeurs zal het onderzoeksproject "nieuwe residentiële 

geografie: een systemische analyse van het noorden van Brussel tot het zuiden van 

Charleroi" worden verricht. Deze studie onderzoekt de hypothesen volgens dewelke sociale 

hercomposities die veroorzaakt worden door de neoliberale economische context leiden tot 

een herconfiguratie van de residentiële mobiliteit en volgens dewelke residentiële 

bewegingen van bepaalde sociale groepen een invloed hebben op de bewegingen van 

andere sociale groepen. Deze tweede doelstelling omvat 3 subdoelstelinngen, met name 

inzicht verwerven in de interacties en de hiërarchie tussen de bestudeerde verblijfplaatsen, 

het belichten van de ruimtelijke gevolgen dichtbij of veraf van de socio-economische 

herconfiguratie van bepaalde gebieden en het belichten van de nieuwe vormen van 

stadsvlucht. 

 

3. De onderzoekers opteren ervoor om zich te focussen op bepaalde sociale groepen die 

minder residentiële keuzes kunnen maken. De bedoeling is om inzicht te krijgen in de 

residentiële strategieën van deze sociale groepen en om te onderzoeken of deze bewegingen 

leiden tot een hercompositie van de kwetsbare bevolkingsgroepen. Daartoe worden de 

migraties op de as Antwerpen-Brussel-Charleroi onderzocht over een periode van 5 jaar. 

 

4. Voor de realisatie van dit onderzoek willen de onderzoekers een kwantitatieve en 

kwalitatieve analyse van gecodeerde persoonsgegevens binnen een breed geografisch 

gebied verrichten. 

 

5. De gevraagde gegevens hebben betrekking op de personen die op 1 januari van de 

gevraagde jaren (2005, 2008, 2010 en 2013) de leeftijd van 18 jaar bereikt hadden en 

gedomicilieerd waren in de statistische sectoren van de gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, Antwerpen, Stabroek, Kapellen, Schoten, Brosbeek, Edegem, 

Mortsel, Zwijndrecht, Hemiksem, Aartselaar, Niel, Schelle, Wijnegem, Grimbergen, 

Vilvoorde, Wemmel, Machelen, Zaventem, Asse, Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos, 

Kraainem, Wezembeek-Oppem, Dilbeek, Boechout, Brasschaat, Hove en Wommelgem. De 

rest van de bestudeerde zone wordt ingedeeld volgens de oude gemeenten. 

 

6. Gelet op de omvang van de bestudeerde populatie, zou er in twee fasen worden gewerkt. In 

een eerste fase zouden de gecodeerde persoonsgegevens worden meegedeeld voor een 

beperkte steekproef van 5000 gezinnen, waarvan de gemeentecode of statistische sector 

willekeurig toegekend is (en dus niet correct is) en waarvan de bedragen van de diverse 

inkomsten afgerond worden op 5000 euro. In deze eerste fase worden de wetenschappelijke 

modellen gedefinieerd die vervolgens op de effectieve gegevens zullen worden toegepast.  

 

7. In een tweede fase wordt een effectieve analyse verricht op de persoonsgegevens die 

beschikbaar zijn in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Deze analyse 

wordt uitsluitend door de onderzoekers uitgevoerd op de beveiligde computers die 

geïnstalleerd zijn bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De onderzoekers zouden 

de wetenschappelijke modellen, die ze in de eerste fase hebben ontwikkeld, toepassen op de 

persoonsgegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming zonder dat 
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ze echter kennis kunnen nemen van de gecodeerde persoonsgegevens die in het 

datawarehouse geregistreerd zijn. De uiteindelijke mededeling aan de wetenschappers zou 

in deze tweede fase aldus uitsluitend betrekking hebben op anonieme gegevens. 

 

8. De volgende individuele gecodeerde gegevens worden gevraagd voor de jaren 2005, 2008, 

2010 en 2013: 

 

- het geslacht; 

- de leeftijdsklasse; 

- de nationaliteitsklasse; 

- de klasse van de geboorteplaats; 

- de klasse van herkomst van de ouders; 

- de code van de woonplaats; 

- het aantal verhuizingen tussen twee data (2005-2008, 2008-2010 en 2010-2013); 

- de code van het type migratie; 

- het gezinstype en de LIPRO-positie in het gezin; 

- het aantal kinderen in het gezin; 

- de leeftijd van de kinderen in het gezin; 

- de aanduiding dat de betrokkene deel uitmaakt van een stabiel koppel; 

- de socio-economische positie van de betrokkene, vanaf 2003; 

- de werknemersklasse; 

- de NACE-code op niveau 1; 

- het arrondissement van de plaats van tewerkstelling van de betrokkene; 

- het hoogst behaalde opleidingsniveau; 

- het deciel van het inkomen van de betrokkene; 

- het deciel van het inkomen van het gezin; 

- de aanduiding dat de betrokkene een uitzendkracht is; 

- de aanduiding van de klasse van het percentage deeltijdse arbeid voor de deeltijdse 

werknemer; 

- de categorie van de werkloosheidsduur; 

- de aanduiding dat de betrokkene deel uitmaakt van een gezin met een lage 

werkintensiteit (Low Work Intensity); 

- de aanduiding dat de betrokkene een IGO-pensioen ontvangt; 

- het nummer dat de leden van eenzelfde gezin aanduidt. 

 

9. In het kader van het onderzoek wensen de onderzoekers een beter inzicht te krijgen in de 

migraties van de lagere middenklassen en volksklassen. Het feit dat zij een kleiner 

percentage van de migranten vertegenwoordigen verklaart de indeling in brede 

geografische zones. Het onderzoek heeft betrekking op een groot aantal personen, maar dit 

is noodzakelijk voor de exhaustiviteit teneinde een beter zicht te krijgen op het type 

migratie (sociale stijging, peri-urbanisatie, gentrificatie bijvoorbeeld). De bedoeling is om 

de gebieden af te bakenen die later het voorwerp van een onderzoek op het terrein zullen 

uitmaken. 

 

10. De geografische informatie, zoals de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, is 

essentieel voor dit onderzoek dat een geografische studie is. De situering van de plaats van 



 

 

4 

tewerkstelling zal bovendien een indicatie geven van de afstand tussen de verblijfplaats en 

de plaats van tewerkstelling, wat een impact heeft op de vervoerskosten. 

 

11. De gegevens inzake nationaliteit en herkomst zijn noodzakelijk om de migraties van 

bevolkingsgroepen van niet-Belgische oorsprong te kunnen volgen. 

 

12. De kenmerken van het gezin zijn noodzakelijk aangezien ze één van de belangrijkste 

factoren van migratie zijn. Ze laten ook toe na te gaan of gezinnen met minder bevoorrechte 

socio-economische kenmerken een gezinsprofiel hebben dat verschillend is van dat van de 

gemiddelde migrant. 

 

13. De socio-economische kenmerken van de betrokkene laten toe zijn sociale klasse te bepalen 

en na te gaan of de tweedeling tussen precariaat (kwetsbare klasse) en volksklasse op 

geografisch niveau bestaat. De socio-economische kenmerken van het gezin zijn wat dit 

betreft ook noodzakelijk. Op kwalitatief vlak is de situatie van de partner ook belangrijk, 

niet alleen op het ogenblik van de migratie maar ook op het vlak van zijn evolutie na de 

migratie. 

 

14. De gevraagde gegevens zullen door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden 

bewaard tot 1 december 2017.  

 

 

B. BEHANDELING 

 

15. 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 bovendien een mededeling van persoonsgegevens die 

krachtens artikel 15, § 1,
 
 van dezelfde wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging 

van de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid vergt. 

 

16. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de realisatie van het 

onderzoeksproject "nieuwe residentiële geografie: een systemische analyse van het noorden 

van Brussel tot het zuiden van Charleroi".  

 

17. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet 

overmatig. Het Sectoraal Comité stelt vast dat de voormelde gecodeerde persoonsgegevens, 

gelet op de omvang van de bestudeerde populatie, in een eerste fase enkel voor een 

beperkte steekproef worden meegedeeld, zoals hierboven beschreven, en dat de effectieve 

analyse slechts in een tweede fase zal worden verricht. De wetenschappers zullen de 

wetenschappelijke modellen, die ze in de eerste fase hebben ontwikkeld, toepassen op de 

persoonsgegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming zonder dat 

ze evenwel kennis kunnen nemen van de niet-gecodeerde gegevens die in het 

datawarehouse geregistreerd zijn. De gegevens kunnen bovendien niet in verband worden 
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gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon aangezien de woonplaats 

geaggregeerd wordt in brede geografische zones.  

 

18. Overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens mogen 

persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 

relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene en de 

toepasselijke regelgeving, onverenigbaar is met die doeleinden. Voor zover het gaat om een 

latere verwerking van persoonsgegevens waarvan het doeleinde op zich niet verenigbaar is 

met het oorspronkelijk doeleinde, is deze latere verwerking van persoonsgegevens 

verboden behalve indien de voorschriften 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 worden nageleefd. 

 

19. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met anonieme 

gegevens, vermits zij de situatie van individuele personen dienen te kunnen opvolgen. De 

studie betreft immers de analyse van de migraties door bepaalde types van gezinnen. De 

beoogde doelgroep is dus heel specifiek. 

 

20. Ze moeten zich er contractueel toe verbinden om alle mogelijke middelen in te zetten om te 

vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde persoonsgegevens 

betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is het hen overeenkomstig artikel 

6 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 verboden om handelingen te stellen die 

ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in niet-

gecodeerde persoonsgegevens. 

 

21. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan de gecodeerde persoonsgegevens slechts 

meedelen, nadat ze, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 februari 

2001, in het bezit werd gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de verrichte aangifte van de 

verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 

22. Krachtens artikel 23 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 mogen de resultaten 

van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden in 

beginsel niet worden bekendgemaakt in een vorm die de identificatie van de betrokken 

personen mogelijk maakt. Onder voorbehoud van de vermelde uitzonderingen dienen de 

onderzoeksresultaten aldus op een anonieme wijze te worden gepubliceerd. 

 

23. De onderzoekers mogen de persoonsgegevens die door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid beschikbaar worden gesteld, bewaren voor de tijd die nodig is om het voormelde 

onderzoek uit te voeren, d.w.z. uiterlijk tot 1 december 2017. Na deze datum zijn ze ertoe 

gehouden de gecodeerde persoonsgegevens te vernietigen, tenzij zij voorafgaandelijk een 

machtiging krijgen van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid om de gegevens na deze datum te bewaren. 
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24. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de onderzoekers rekening houden met 

voormelde wetten van 15 januari 1990 en 8 december 1992, de uitvoeringsbesluiten ervan 

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 machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de mededeling van de 

voormelde gecodeerde persoonsgegevens aan de onderzoekseenheid Toegepaste Geografie en 

Geomarketing (Géographie appliquée et Géomarketing - GAG) van het Institut de gestion de 

l'environnement et d'aménagement du territoire (IGEAT) van de Université libre de Bruxelles 

met het oog op de realisatie van het onderzoeksproject "nieuwe residentiële geografie: een 

systemische analyse van het noorden van Brussel tot het zuiden van Charleroi". 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 

83 11). 


