Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”
SCSZG/17/214

BERAADSLAGING NR. 17/094 VAN 7 NOVEMBER 2017 OVER DE MEDEDELING VAN
GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM VOOR SOCIOLOGISCH ONDERZOEK
(CESO) IN HET KADER VAN HET ONDERZOEKSPROJECT “VALORISERING
ADMINISTRATIEVE DATABANKEN INZAKE AANVULLENDE PENSIOENEN”
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 Centrum voor Sociologisch Onderzoek;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

Op vraag van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid verricht het Centrum voor
Sociologisch Onderzoek (CESO) van de Katholieke Universiteit Leuven een onderzoek over
de valorisering van de administratieve databanken inzake aanvullende pensioenen. Het wil
daartoe gebruik maken van gecodeerde persoonsgegevens uit diverse bronnen.

2.

De onderzoekspopulatie en de steekproef zouden als volgt worden bepaald, voor elk jaar
waarvoor gecodeerde persoonsgegevens worden gevraagd (2014, 2015 en 2016).
De vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS selecteert alle individuen uit het Rijksregister
die in België wonen op 1 januari van het betreffende jaar (populatie 1), kent hun een categorie
toe in functie van hun leeftijdsklasse, geslacht en gewest en deelt per combinatie van
variabelen het aantal betrokkenen mee aan de onderzoekers.
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SIGEDIS selecteert ook alle individuen die in haar persoonsgegevensbanken voorkomen
(populatie 2), brengt hen onder in een categorie volgens de toepasselijke (combinatie van)
regeling(en) en deelt per categorie het aantal betrokkenen aan de onderzoekers mee.
Op basis van de overgemaakte inlichtingen bepaalt het CESO het aantal steekproefpersonen
per categorie (in totaal ongeveer 200.000 personen per jaar) en deelt het mee aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. SIGEDIS trekt de nodige steekproeven, bezorgt
het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkenen aan de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, die in diverse bronnen (waaronder, maar enkel voor het jaar 2014,
de federale overheidsdienst Financiën) hun persoonsgegevens opzoekt, koppelt en codeert en
die persoonsgegevens ten slotte aan de onderzoekers bezorgt.
3.

Per betrokkene en per jaar zouden naast de leeftijdsklasse, het geslacht en het gewest de
volgende gecodeerde persoonsgegevens worden meegedeeld (bedragen steeds in klassen).
Tewerkstelling: de bron van de SIGEDIS-persoonsgegevens, de werknemersklasse, de sector,
de belangrijkheidscode, het gecodeerd werkgeversnummer, de begindatum van het behoud
van rechten, de aanduiding het behoud van rechten per maand van het jaar, de bron van de
gegevens, de begindatum en einddatum van de deeltijdse periode, de loopbaancode, het
loopbaanjaar, het type onderwerping, het brutoloon, het aantal gepresteerde en gelijkgestelde
dagen en uren, het aantal uren per week door de maatman te presteren, de reductiecode, het
percentage arbeidsongeschiktheid, de begindatum en einddatum en de toekenningscode.
Wettelijke pensioenen: de beginmaand en eindmaand van de referteperiode, de voordeelcode,
de maand van de betaling, de oorsprong van het recht, de periodiciteit, het type pensioen, het
brutobedrag, het soort pensioeninstantie en de administratieve of juridische toestand. Deze
persoonsgegevens zouden enkel worden gekoppeld aan de steekproef van het jaar 2014.
Aanvullende pensioenen (SIGEDIS): de toepasselijke regeling, de categorie, het type
inrichter, het type uitvoerder, het type aangeslotene, de datum van inwerkingtreding, de
samenhangende regelingen, de status van de opbouw van bijkomende pensioenrechten, de
beperkingen, de aansluitingsstatus, het type rekening, de datum van de evaluatie van de
reserves en prestaties, het type luik, de aansluitingsdatum, het bedrag van de premie, de
datum van de premie, de berekeningswijze, de hoedanigheid van de persoon die het
aanvullend pensioen opbouwt, het type verworven reserves, het bedrag van de reserves, het
wel/niet verworven zijn van de reserves, het bedrag van de prestaties, de datum van de
opeisbaarheid van de prestaties, de regeling van de verdeling van winsten en overschotten,
het bedrag van de waarborg, de aard van het kapitaliseren, het bedrag van de verwachte
prestaties, het percentage verwacht rendement, het bedrag van de prestatie bij overlijden, het
wel/niet bestaan van een wezenrente of aanvullende ongevallenverzekering, het bijdragejaar,
de toegewezen bedragen, het bedrag van de (werknemers)premie voor overlijdensdekking,
het bedrag van de prestatie bij overlijden, de datum van uittreding, de hoedanigheid van de
aangever bij transfer, het bedrag van de over te dragen reserves, de datum van de vaststelling
van de reserves, het type onderneming, het type bijzondere gebeurtenis, de datum van de
evaluatie van de stand van de rekening, het jaar waarvoor de stortingen werden verricht, het
bedrag van de stortingen (per type en bestemming), de begindatum van de toepassing van de
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regeling, de status van de betrokkenheid van de pensioeninstantie, het type dekking en het
wel/niet als aangeslotene de vrije keuze hebben over de verdeling van het premiebudget.
Aanvullende pensioenen (federale overheidsdienst Financiën): persoonsgegevens over de
inhoudingen en belastingverminderingen voor de pensioenen van de tweede pijler en de
derde pijler. De verwerking van deze persoonsgegevens vergt een voorafgaande machtiging
van het sectoraal comité voor de federale overheid.
4.

De onderzoekers zouden de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens bijhouden tot 31
december 2022 en ze daarna vernietigen.

B.

BEHANDELING

5.

Krachtens artikel 5 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 ook een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15 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.

6.

Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek onderzoekt de mogelijkheden om de
administratieve databanken inzake aanvullende pensioenen te valoriseren. Het gaat om een
gerechtvaardigd doeleinde. De mee te delen persoonsgegevens zijn bovendien, 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 doorgaans in
klassen meegedeeld. Het overgrote deel van de persoonsgegevens heeft betrekking op de
inkomsten van de betrokkenen, nodig om hun pensioensituatie te achterhalen.

7.

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 regelgeving, 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.

8.

De onderzoekers van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek kunnen het hogervermelde
doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van anonieme gegevens omdat zij de situatie van
individuele personen moeten kunnen opvolgen.

4
9.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens pas aan
de onderzoekers meedelen nadat zij, 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.

10.

Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek moet alle mogelijke middelen inzetten om te
vermijden dat de identiteit van de betrokkenen 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.

11.

Overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 mogen de
resultaten van de verwerking in beginsel niet worden bekendgemaakt in een vorm die het
mogelijk maakt om de betrokken personen te identificeren. De onderzoekers zijn er bijgevolg
toe gehouden om de onderzoeksresultaten enkel op een anonieme wijze te publiceren.

12.

Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek mag de door de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid ter beschikking gestelde persoonsgegevens bijhouden tot 31 december 2022. Na
deze datum dient het de gecodeerde persoonsgegevens te vernietigen, behoudens indien het
vooraf van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid de machtiging
verkrijgt om ze ook na deze datum bij te houden.

13.

Deze beraadslaging doet in geen geval afbreuk aan de bevoegdheid van het sectoraal comité
voor de federale overheid om zich met toepassing van artikel 36bis van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens uit te spreken over de voormelde mededeling van fiscale
persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Financiën aan de onderzoekers.

14.

Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek moet bij de verwerking van de persoonsgegevens
rekening houden met de hogervermelde wetten van 15 januari 1990 en 8 december 1992, 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
mee te delen aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de Katholieke Universiteit
Leuven, uitsluitend met het oog op het onderzoeken van de mogelijkheden om de administratieve
databanken inzake aanvullende pensioenen te valoriseren.

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).

