
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/15/174 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/064 VAN 3 NOVEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING 

VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID, DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK (FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE) EN DE 

ALGEMENE DIRECTIE VOOR HET VERPLICHT ONDERWIJS (FRANSE 

GEMEENSCHAP) AAN EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN UNIVERSITEITEN 

VOOR HET ACTUALISEREN VAN HET SOCIO-ECONOMISCH INDEXCIJFER VAN 

DE STATISTISCHE SECTOREN 

 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder de artikelen 5 en 15; 

 

Gelet op de aanvraag van 10 september 2015; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 14 september 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De administratie van de Franse Gemeenschap doet voor een actualisering van het socio-

economisch indexcijfer van de statistische sectoren, in toepassing van het decreet van 30 

april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de 

schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap, een beroep op een samenwerkingsverband 

van enkele universiteiten, de Université Catholique de Louvain, de Université Catholique 

de Mons, de Université Libre de Bruxelles en de Université de Liège. Deze laatsten willen 

daartoe gebruik maken van gecodeerde persoonsgegevens uit drie bronnen: het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, de Algemene Directie Statistiek van 

de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en de Algemene 

Directie voor het Verplicht Onderwijs van de Franse Gemeenschap. 
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2. Het hogervermeld decreet van 30 april 2009 heeft tot doel om de middelen die aan bepaalde 

scholen worden toegekend te differentiëren zodat elke leerling gelijke kansen op sociale 

emancipatie kan hebben in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving. Deze differentiatie 

is gebaseerd op objectieve socio-economische criteria, zoals het inkomen, het niveau van 

het diploma, het werkloosheidspercentage, het activiteitenpercentage, de beroepsactiviteit 

en het comfort van de huisvesting. Vanuit de gebruikte criteria zou voor elke statistische 

sector een socio-economisch indexcijfer worden opgesteld, met het oog op het toekennen 

van bijkomende middelen aan een kwart van de leerlingen van de Franse Gemeenschap. De 

regelgeving voorziet een vijfjaarlijkse actualisering van het socio-economisch indexcijfer. 

 

3. Bij beraadslaging nr. 18/2015 van 7 juli 2015 verleende het statistisch toezichtscomité een 

machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van de Algemene Directie Statistiek 

over het hoogste diploma van alle meerderjarige leden van het gezin die hun studies 

voleindigd hebben en het bestaan binnen het gezin van ten minste één meerderjarige 

persoon die zijn studies voleindigd heeft en van wie het diplomaniveau gekend is. Het 

statistisch toezichtscomité stelde vast dat het onderzoek uitsluitend kan gevoerd worden 

met gecodeerde persoonsgegevens en dat deze één jaar mogen worden bijgehouden. De 

aanvrager moet de verwerking van de persoonsgegevens nodig voor het verwezenlijken van 

het onderzoek gescheiden houden van de eventuele andere verwerkingen van 

persoonsgegevens waarvoor hij verantwoordelijk is. 

 

4. De Algemene Directie voor het Verplicht Onderwijs van de Franse Gemeenschap zou per 

betrokken leerling de volgende persoonsgegevens ter beschikking stellen: de 

geboortedatum, het land en de gemeente van de verblijfplaats, de statistische sector van de 

verblijfplaats, de socio-economische index van de statistische sector van de verblijfplaats 

(reëel), de aan de leerling toegekende socio-economische index (fictief), het statuut, de 

onderwijsvorm (gewoon of gespecialiseerd), het onderwijsniveau (kleuteronderwijs, 

basisonderwijs of middelbaar onderwijs), het onderwijstype (voltijds of deeltijds), het 

aantal studiejaren, de aard van het onderwijs (regulier of vrij), de onderwijsinrichting, de 

vestiging van de onderwijsinrichting, de gemeente van de vestiging van de 

onderwijsinrichting, de aan de vestiging van de onderwijsinrichting toegekende klasse 

inzake gedifferentieerde omkadering en het statuut inzake positieve discriminatie van de 

vestiging van de onderwijsinrichting. 

 

5. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de persoonsgegevens van de Algemene 

Directie Statistiek en de Algemene Directie voor het Verplicht Onderwijs koppelen – met 

het identificatienummer van de sociale zekerheid – en er de volgende persoonsgegevens uit 

het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (toestand op 31 december van de 

jaren 2008-2015) aan toevoegen voor elke leerling van de schooljaren 2008-2009 tot en met 

2014-2015 (in totaal anderhalf tot twee miljoen personen): de nationaliteitsklasse, het al 

dan niet tot een eenoudergezin behoren, het equivalent mediaan inkomen, het aantal 

personen in het gezin die respectievelijk tewerkgesteld, werkzoekend of geen van beiden 

zijn, het aantal personen in het gezin per geboortelandklasse, het aantal arbeiders in het 

gezin, het aantal personen in het gezin met respectievelijk een lage, gemiddelde of hoge 

tertiaire tewerkstelling, het aantal personen in het gezin dat een beroep doet op een 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het aantal grensarbeiders in het gezin. 
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6. Omdat het een omvangrijke populatie betreft, zou er in twee fases worden gewerkt. In 

eerste instantie zouden de gecodeerde persoonsgegevens enkel worden meegedeeld 

aangaande de leerlingen die ingeschreven waren voor één of meerdere van de schooljaren 

2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 (ongeveer één miljoen personen) en zouden de 

onderzoekers met die persoonsgegevens programma’s ontwikkelen. In tweede instantie 

zouden de onderzoekers de door hen ontwikkelde programma’s toepassen op de 

persoonsgegevens van de volledige populatie, bijgehouden door de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, en zouden de resultaten uitsluitend in de vorm van (geaggregeerde) 

anonieme gegevens aan de onderzoekers worden meegedeeld. De onderzoekers zouden (in 

de hoedanigheid van verwerker) optreden ten behoeve van de administratie van de Franse 

Gemeenschap (in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking). 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

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 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 in dit geval een mededeling van persoonsgegevens die 

ingevolge artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging van 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist. 

 

8. De onderzoekers verrichten ten behoeve van de Franse Gemeenschap een actualisering van 

het socio-economisch indexcijfer van de statistische sectoren, in toepassing van het decreet 

van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de 

schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap. Het betreft een gerechtvaardigd 

doeleinde. 

 

9. De mee te delen persoonsgegevens (uit drie verschillende bronnen) zijn, uitgaande van dat 

doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze kunnen slechts door middel van een betekenisloos 

volgnummer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare 

persoon. De eigenlijke persoonskenmerken worden beperkt en in klassen meegedeeld. 

 

10. 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 met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 

toepasselijke regelgevende bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. Voor zover 

het gaat om een latere verwerking van persoonsgegevens waarvan het doeleinde niet op 

zich verenigbaar is met het oorspronkelijk doeleinde, is deze latere verwerking van 

persoonsgegevens verboden behalve indien zij beantwoordt aan 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. 
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11. Het samenwerkingsverband van de vier hogervermelde universiteiten kan het 

hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van anonieme gegevens (dit 

werd ook reeds vastgesteld door het statistisch toezichtscomité in zijn beraadslaging nr. 

18/2015 van 7 juli 2015). 

 

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

Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de aangifte van de verwerking 

voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 

13. De verantwoordelijke voor de verwerking, de Franse Gemeenschap, moet er zich 

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, 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. 

 

14. Overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 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 hij 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 de 

betrokkene zelf publiek zijn gemaakt of die in nauw verband staan met het publiek karakter 

van de betrokkene. Onder voorbehoud van deze uitzonderingen moeten de resultaten van 

het onderzoek dus op een anonieme wijze worden gepubliceerd. 

 

15 De onderzoekers mogen de gecodeerde persoonsgegevens bijhouden tot één jaar na de 

ontvangst ervan en daarna moeten zij deze vernietigen. 

 

16. De Franse Gemeenschap, die zelf als één van de drie persoonsgegevensbronnen optreedt, 

moet de verwerking van de persoonsgegevens nodig voor het verwezenlijken van het 

onderzoek gescheiden houden van de eventuele andere verwerkingen van 

persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk is. 

 

17. De onderzoekers moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening 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. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

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

gezondheid 
 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde gecodeerde persoonsgegevens 

mee te delen aan de administratie van de Franse Gemeenschap en het samenwerkingsverband van 

de Université Catholique de Louvain, de Université Catholique de Mons, de Université Libre de 

Bruxelles en de Université de Liège, als verwerker van de Franse Gemeenschap, voor het 

actualiseren van het socio-economisch indexcijfer van de statistische sectoren, in toepassing van 

het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen 

de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


