
 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/17/242 

 

 

BERAADSLAGING NR. 17/108 VAN 5 DECEMBER 2017 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET “CENTER FOR 

OPERATIONS RESEARCH AND ECONOMETRICS” (CORE) VAN DE “UNIVERSITÉ 

CATHOLIQUE DE LOUVAIN” (UCL) VOOR EEN STATISTISCHE ANALYSE VAN DE 

ZWAARTE VAN DE BEROEPEN 
 

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 machtigingsaanvraag vanwege de “Université Catholique de Louvain”; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het “Center for Operations Research and Econometrics” (CORE), een onderzoekscentrum 

van de “Université catholique de Louvain” (UCL), wenst een statistische analyse te 

verrichten van de zwaarte van de beroepen. De studie heeft tot doel de personen in 

arbeidsongeschiktheid wegens een beroepsziekte te onderzoeken om verbanden tussen het 

beroep van een persoon en zijn gezondheidstoestand te vinden. 

 

2. Voor een goede uitvoering van de studie zou een steekproef van 5% per leeftijdsklasse en 

per beroep willekeurig moeten worden geselecteerd. Indien er minder dan 100 

steekproefpersonen zijn voor een combinatie leeftijdsklasse-beroep dan wordt het 

steekproefpercentage opgetrokken (naar 10% of meer). Indien het aantal steekproefpersonen 

dan nog minder is dan 100 personen dan worden de leeftijdsklassen verruimd voor het 

betrokken beroep. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de verschillende 



 

 

2 

persoonsgegevens die over de betrokken personen worden geregistreerd koppelen en het 

resultaat overmaken aan de onderzoekers in de vorm van gecodeerde persoonsgegevens. 

 

3. Per betrokkene zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de volgende 

persoonsgegevens meedelen aan de onderzoekers. 

 

 Persoonskenmerken en kenmerken m.b.t. het beroep: de leeftijdsklasse, het geslacht, de 

socio-economische positie, het type diploma, het studiegebied, het uitgeoefende beroep 

tijdens de laatste blootstelling aan het beroepsrisico, het type werkgever, het arbeidsstelsel, 

de belangrijkheidscode van de werkgever, de NACE-sectorcode en het al dan niet 

combineren van de positie van werkende op de arbeidsmarkt met de positie “gekend bij de 

ziekenfondsen”/een invaliditeitsuitkering/een uitkering wegens beroepsziekte. 

 

 Arbeidsongeschiktheid: het aantal dagen primaire arbeidsongeschiktheid, de duur van de 

tijdelijke gedeeltelijke/volledige ongeschiktheid, het al dan niet ontvangen van een 

invaliditeitsuitkering en een uitkering wegens beroepsziekte / een invaliditeitsuitkering en 

een uitkering wegens arbeidsongeval / een uitkering wegens beroepsziekte en een uitkering 

wegens arbeidsongeval en het al dan niet combineren van de arbeidsongeschiktheid met de 

positie “gekend bij de ziekenfondsen” en een uitkering wegens beroepsziekte. 

 

4. De onderzoekers zouden de ontvangen persoonsgegevens bijhouden tot 31 augustus 2018 en 

ze daarna vernietigen of eventueel om een verlenging van de bewaarduur vragen bij het 

sectoraal comité. 

 

 

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. 

 

6. 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. 

 

7. De verzoekende partij zou de gecodeerde persoonsgegevens gebruiken voor een statistische 

analyse van de zwaarte van de beroepen in België door verbanden te leggen tussen het 

uitgeoefende beroep en de gezondheidstoestand. Het sectoraal comité is van oordeel dat het 

om een gerechtvaardigd doeleinde gaat. 

 

8. De door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mee te delen persoonsgegevens zijn, 

uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze kunnen enkel aan de 

hand van een betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een 
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geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken worden 

daartoe beperkt en in klassen meegedeeld. 

 

9. 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 niet op zich 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. 

 

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

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

 

11. 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. 

 

12. De verzoekende partij dient 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. 

 

13. 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. 

 

14. De onderzoekers mogen de door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ter beschikking 

gestelde persoonsgegevens bijhouden tot 31 augustus 2018. Na deze datum dienen zij de 

gecodeerde persoonsgegevens te vernietigen, behalve indien zij vooraf door het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd worden om ze ook na 

deze datum verder bij te houden. 

 

15. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de onderzoekers rekening houden met 

de 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. 
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Om deze redenen verleent 

 

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

gezondheid 
 

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

gecodeerde persoonsgegevens aan het “Center for Operations Research and Econometrics” 

(CORE) van de “Université Catholique de Louvain” (UCL) uitsluitend in het kader van een 

statistische analyse van de zwaarte van de beroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


