
 

 

 
 

 

 
 

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

 

 

 

SCSZG/16/054 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/024 VAN 5 APRIL 2016 OVER DE MEDEDELING VAN 

GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR ARBEID EN 

SAMENLEVING (HIVA – KU LEUVEN) IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK 

OVER TEWERKSTELLINGSSTIMULI VOOR DOELGROEPEN IN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

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 het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA – KU 

Leuven) van 8 maart 2016; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 10 maart 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA – KU Leuven) onderzoekt 

momenteel, in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de tewerkstellingsstimuli 

voor doelgroepen en de koppeling van de diverse doelgroepenmaatregelen, te weten de 

loonkostenverminderingen en de loonsubsidies gekend bij de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ), de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS), de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de regionalisering 

van het doelgroepenbeleid na de zesde staatshervorming, waarbij het Brussels 
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Hoofdstedelijk Gewest de autonome bevoegdheid heeft gekregen over het 

doelgroepenbeleid voor zijn arbeidsmarkt. 

 

2. Voor de realisatie van dat onderzoek wil het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en 

Samenleving (HIVA – KU Leuven) bepaalde gecodeerde persoonsgegevens verwerken 

over de gesubsidieerde werknemers die wonen of werken in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (voor elk kwartaal van het jaar 2014). Per kwartaal zou een onderscheid worden 

gemaakt tussen de gesubsidieerde werknemers die werken en wonen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, de gesubsidieerde werknemers die werken in het Vlaams of Waals 

Gewest maar wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gesubsidieerde 

werknemers die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar wonen in het Vlaams 

of Waals Gewest. Als gesubsidieerd zouden worden beschouwd de werknemers met een 

RSZ/DIBISS-bijdragevermindering, een geactiveerde RVA-uitkering of een geactiveerde 

uitkering van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Per betrokkene zou elke 

tewerkstelling van het kwartaal in rekening worden gebracht. 

 

3. Aldus zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid eenmalig de volgende gecodeerde 

persoonsgegevens ter beschikking stellen. 

 

 Persoonskenmerken: het betekenisloos volgnummer, de leeftijdsklasse, het geslacht, de 

nationaliteitsklasse, de herkomstklasse, het arrondissement van de woonplaats en het 

kwartaal van overlijden. 

 

 Werkintensiteit: de werkintensiteit op gezinsniveau (volgens twee definities), het voltijds 

equivalent op gezinsniveau (volgens twee definities) en het maximaal voltijds equivalent op 

gezinsniveau. 

 

 Socio-economische positie: het al dan niet combineren van werk en RVA-activering (voor 

elk kwartaal van 2008-2014), de socio-economische positie (voor elk kwartaal van 2008-

2014), de gedetailleerde arbeidsmarktpositie en de belangrijkheidscode van elke 

tewerkstelling. 

 

 Tewerkstelling: het nummer van het paritair comité, het arbeidsstatuut, het arbeidsregime, 

het wel/niet seizoensarbeid leveren, het wel/niet werken met dienstencheques, het 

percentage deeltijdse tewerkstelling, het aantal voltijds equivalente dagen exclusief 

gelijkgestelde dagen, het gemiddeld dagloon (in klassen), het forfaitloon (in klassen), het 

wel/niet gelden van een tewerkstellingsmaatregel (per categorie), de aard van de 

bijdragevermindering, het bedrag ervan (in klassen) en het wel/niet nog bestaan van de 

tewerkstelling op de laatste dag van het kwartaal. 

 

 Werkgever: de NACE-sectorcode, de sector (publiek/privaat) van de gehele onderneming 

en van de lokale eenheid, het aantal arbeidsplaatsen (in klassen), de gemeentecode van de 

lokale vestigingseenheid en de gemeente van de belangrijkste vestigingsplaats. 

 

 Tussenkomst van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn: de toepasselijke 

regelgeving, de aard van de tussenkomst (voor elk kwartaal van 2008-2014), het type 

activering en het type tewerkstellingsprogramma. 
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 Werkloosheidssituatie: de werkloosheidsduur (in klassen) en de toepasselijke maatregel in 

het kader waarvan de gesubsidieerde werknemer een werkloosheidsuitkering ontvangt. 

 

4. De onderzoekers willen de gecodeerde persoonsgegevens een jaar bijhouden. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. 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 instanties die ze nodig hebben voor het 

verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van 

de sociale zekerheid. 

 

6. Het betreft in dit geval een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, 

van de 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 vereist. 

 

7. De mededeling beoogt de realisatie van een onderzoek over de tewerkstellingsstimuli voor 

doelgroepen en de koppeling van de diverse doelgroepenmaatregelen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde. De persoonsgegevens 

zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig en kunnen slechts door middel 

van een betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken worden beperkt. 

 

8. 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. 

 

9. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van 

anonieme gegevens omdat zij de situatie van individuele personen willen opvolgen. 

 

10. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA – KU Leuven) moet er zich 

contractueel toe verbinden om alle mogelijke middelen in te zetten om te vermijden dat de 

identiteit van de betrokken personen zou worden achterhaald. In elk geval is het hem, 

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. 
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11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA – KU Leuven) mag de 

persoonsgegevens bijhouden tot 31 december 2017. Daarna moeten de persoonsgegevens 

vernietigd worden. 

 

14. 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 regelgeving 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 

op de hogervermelde wijze mee te delen aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en 

Samenleving (HIVA – KU Leuven), voor de realisatie van een onderzoek over de 

tewerkstellingsstimuli voor doelgroepen en de koppeling van de diverse doelgroepenmaatregelen 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


