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

SCSZG/18/112

BERAADSLAGING NR. 16/028 VAN 5 APRIL 2016, GEWIJZIGD OP 8 MEI 2018, OVER
DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM VOOR
LONGITUDINAAL EN LEVENSLOOP ONDERZOEK (CELLO) IN HET KADER VAN
EEN ONDERZOEK OVER DE GEVOLGEN VAN EEN RELATIEONTBINDING BIJ
MIGRANTENPOPULATIES IN BELGIË
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 aanvragen van het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO)
van 16 februari 2016 en 11 april 2018;
Gelet op de rapporten van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid van 26 februari 2016 en 18 april 2018;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

In het kader van een onderzoek over de gevolgen van een relatieontbinding bij
migrantenpopulaties in België wil het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop
Onderzoek (CELLO) kunnen beschikken over bepaalde gecodeerde persoonsgegevens van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Deze laatste zou daartoe uit het datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming een steekproef van relatieontbindingen bij gehuwden
en samenwonenden trekken, daarbij rekening houdend met de herkomst en de migratiestatus
van de steekproefpersonen.
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2.

Om een onderscheid te kunnen maken tussen migranten en autochtone Belgen zou de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een afstammingsvariabele met vier mogelijke
waarden (eerste generatie, tweede generatie, latere generatie, autochtoon) construeren, aan
de hand van de volgende vier criteria: de nationaliteit bij de geboorte, de geboorteplaats, de
eerste nationaliteit van de beide ouders en de geboorteplaats van de beide ouders. Voor elk
van deze criteria zouden vier waarden gelden (België, Europa, niet-Europa, onbekend) maar
bij het verder uitwerken van de afstammingsvariabele zouden de waarden “Europa” en “nietEuropa” worden samengenomen als de waarde “niet-Belg”. Zo zouden er zestien combinaties
van de vier criteria zonder de waarde “onbekend” mogelijk zijn. Afhankelijk van de
combinatie zou aan de betrokkene de toepasselijke afstammingsvariabele worden toegekend.
Indien minstens één van de vier criteria de waarde “onbekend” heeft, mogelijk bij
vijfenzestig combinaties, zou een specifieke regeling gelden waardoor voor het merendeel
van de combinaties alsnog een afstammingsvariabele zou kunnen worden vastgesteld. Voor
de representativiteit van de steekproef zouden weegcoëfficiënten worden gecreëerd, op grond
van een tabel met de verdeling (in percentages) van de vier groepen in de volledige populatie.

3.

Omdat de onderzoekers de gevolgen van een relatieontbinding bij migrantenpopulaties
willen onderzoeken, is het van belang om bij de steekproeftrekking rekening te houden met
de herkomst en de migratiestatus van de betrokkenen, te bepalen aan de hand van de
hogervermelde geconstrueerde afstammingsvariabele. Concreet zou voor de jaren 2007,
2008 en 2009 een steekproef van beëindigingen van huwelijken (tienduizend per jaar) en
samenwoonrelaties (tienduizend per jaar) worden getrokken waarbij steeds één van de
partners tussen vijftien en vijfenvijftig jaar oud is en verder aan één van de volgende vijf
combinaties van karakteristieken voldoet: Belgische vrouw/man met als partner een
autochtone man/vrouw, Europese vrouw met als partner een mannelijke autochtoon/migrant,
Europese man met als partner een vrouwelijke autochtoon/migrant, niet-Europese vrouw met
als partner een mannelijke autochtoon/migrant en niet-Europese man met als partner een
vrouwelijke autochtoon/migrant.

4.

Per betrokkene zouden de volgende gecodeerde persoonsgegevens (per kwartaal) ter
beschikking worden gesteld (vanaf 1998 en wat betreft SIDEGIS vanaf het begin van de
loopbaan).
Persoons- en gezinskenmerken: het eigen betekenisloos volgnummer, het betekenisloos
volgnummer van het gezinshoofd, het al dan niet steekproefpersoon zijn, het aantal
gezinsleden, de verwantschapsrelatie tot het gezinshoofd, de LIPRO-gezinspositie, het
gezinstype, het geslacht, het geboortejaar, het geboortekwartaal, het overlijdensjaar, het
overlijdenskwartaal, de nomenclatuurcode van de socio-economische positie, de provincie
van de woonplaats, de burgerlijke staat en (telkens in klassen) de huidige nationaliteit, de
eerste nationaliteit, de geboorteplaats, de geboorteplaats van de twee ouders en de
geboorteplaats van de vier grootouders.
Kenmerken van de beroepsactiviteiten (bedragen in klassen): de belangrijkheidscode, het
beroep, de bijdragecategorie (voor zelfstandigen), de hoedanigheid (voor zelfstandigen), de
maand van de begindatum en de schrappingsdatum (voor zelfstandigen), de
werknemerscode, de functie, de NACE-sectorcode, de prestatiecode, het percentage
deeltijdse arbeid, het gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid, het prestatietype, het aantal
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uren volgens het contract, het type contract, het aantal normaal bezoldigde voltijdse dagen,
het aantal normaal bezoldigde deeltijdse dagen, het aantal voltijds equivalente dagen
inclusief gelijkgestelde dagen, het aantal voltijds equivalente dagen exclusief gelijkgestelde
dagen, het arbeidsvolume, het gemiddeld aantal uren per week van de voltijdse
referentiemedewerker, het aantal dagen per week van het arbeidsstelsel, het bedrag van het
brutoloon, het gemiddeld uurloon, de belangrijkheidscode van de werkgever, de NACEsectorcode van de werkgever, het betekenisloos volgnummer van de werkgever, de sector
van de werkgever (publiek/privaat) en SIGEDIS-persoonsgegevens over de loopbaan (per
loopbaanjaar het jaar, de loopbaancode, de bron, het werkgeversnummer, het aantal uren van
de referentiewerknemer, het bedrag van de bezoldiging, het aantal gewerkte dagen, het aantal
gewerkte dagen voltijdsequivalent, het aantal gelijkgestelde dagen en het aantal
gelijkgestelde dagen voltijdsequivalent).
Kenmerken van de socialezekerheidssituatie (bedragen in klassen): persoonsgegevens over
de kinderbijslag (het bedrag), persoonsgegevens over de deeltijdse arbeid met
inkomensgarantie (het bedrag van de uitkering, het statuut, de situatie op het eind van de
maand
en
het
aantal
vergoede
dagen),
persoonsgegevens
over
loopbaanonderbreking/tijdskrediet (de activiteitssector, het arbeidscontract, het bedrag van
de uitkering, de bijkomstige activiteit, het aantal dagen, het personeelsstatuut, de reden, het
toepasselijke stelsel en het aantal vergoede dagen), persoonsgegevens over werkloosheid (het
bedrag van de uitkering, het bedrag van de dagvergoeding, de situatie op het einde van de
maand, het statuut, het aantal vergoede dagen en het aantal dagen werkloosheid),
persoonsgegevens over tijdelijke werkloosheid (het bedrag van de uitkering, het statuut, het
type en het aantal vergoede dagen), persoonsgegevens over invaliditeit (de maand van het
begin en het einde van de invaliditeit, de maand van het begin en het einde van de betaling,
de maand van het begin van de ziekte, het beroep, het bedrag van de gecumuleerde
uitkeringen, het bedrag van de uitkering, de geldigheid, het aantal uitkeringsdagen, het type
uitkering en het stelsel), persoonsgegevens over het brugpensioen (het bedrag van de
uitkering, de situatie op het einde van de maand, het statuut en het aantal vergoede dagen),
persoonsgegevens over het pensioen (de maand van de begindatum, het type, de
administratieve/juridische toestand, de voordeelcode, de aard van het voordeel, het
brutobedrag van de uitkering, de fiscale toestand, het aantal kinderen ten laste en het aantal
andere personen ten laste), persoonsgegevens over de tussenkomst van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn (de toepasselijke regelgeving, het type hulp, het type steun, de
maand van de begindatum en de einddatum en de categorie) en persoonsgegevens over
werkzoekenden (de categorie, het aantal maanden inschrijving, de maand van inschrijving
bij de plaatsingsdienst en het hoogste opleidingsniveau).
5.

Deze gecodeerde persoonsgegevens (per kwartaal) zouden ook ter beschikking worden
gesteld aangaande de tot het huishouden van de steekproefpersonen behorende personen die
tijdens de onderzoeksperiode ouder dan zestien jaar zijn/worden (zolang zij zich in het
huishouden van de steekproefpersonen bevinden), vanaf het moment dat ze zestien jaar oud
geworden zijn. Aangaande de tot het huishouden van de steekproefpersoon behorende
personen die tijdens de hele onderzoeksperiode jonger dan zestien jaar zijn, zouden enkel het
geboortejaar, het geboortekwartaal, het geslacht en de verwantschapsrelatie tot de
referentiepersoon ter beschikking worden gesteld (zolang zij zich in het huishouden van de
steekproefpersonen bevinden).
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6.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de persoonsgegevens koppelen, coderen en
meedelen aan de onderzoekers, die de persoonsgegevens zouden bijhouden tot 31 december
2025.

7.

Voor de verdere opvolging en het waarborgen van de representativiteit van de resultaten van
het onderzoek willen de onderzoekers bijkomend overgaan tot het verwerken van het aandeel
van de steekproefgroepen in de populatie waaruit de steekproeven getrokken werden
(aantallen en percentages). Om een beeld te krijgen van de totale populatie waaruit de
steekproef werd getrokken, vragen ze aanvullend ook het totale aantal koppels in de populatie
voor elk relatietype en voor elk steekproefjaar.

8.

Om de persoonsgegevens te wegen in het licht van de eventuele disproportionele
aanwezigheid van bepaalde steekproefgroepen, hebben de onderzoekers behoefte aan een
tabel waarin per relatietype (huwelijken en samenwoonrelaties) en per steekproefjaar (2007,
2008 en 2009) het aantal koppels in elke steekproefgroep en het percentage van elke
steekproefgroep in de totale populatie van ontbonden huwelijken en samenwoonrelaties in
het betrokken jaar vermeld worden. Ze vragen tevens om het totale aantal ontbonden koppels
per relatietype en per steekproefjaar.

B.

BEHANDELING

9.

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.

10.

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.

11.

De mededeling beoogt het verwezenlijken van een onderzoek over de gevolgen van een
relatieontbinding bij migrantenpopulaties in België door het CELLO. Het betreft een
gerechtvaardigd doeleinde. De mee te delen persoonsgegevens 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.

12.

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
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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.
13.

De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van
anonieme gegevens omdat zij de situatie van individuele personen willen opvolgen.

14.

Het CELLO 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 voor het CELLO, 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.

15.

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.

16.

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.

17.

Het CELLO mag de persoonsgegevens bijhouden tot 31 december 2025. Daarna moeten zij
vernietigd worden.

18.

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, in het bijzonder
de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG.
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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 Centrum voor Longitudinaal en Levensloop
Onderzoek, in het kader van een onderzoek over de gevolgen van een relatieontbinding bij
migrantenpopulaties in België.

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).

