Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
SCSZG/18/135

BERAADSLAGING NR. 18/074 VAN 5 JUNI 2018 BETREFFENDE DE MEDEDELING
VAN GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN HET “INSTITUT DE
RECHERCHES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES” (IRES), AAN DE “STUDY HIVE FOR
ECONOMIC RESEARCH AND PUBLIC POLICY ANALYSIS” (SHERPPA) EN AAN
HET LUXEMBURGS “INSTITUTE OF SOCIO-ECONOMIC RESEARCH” (LISER)
VOOR DE REALISATIE VAN HET ONDERZOEKSPROJECT “THE EFFECT OF
SCHENGEN, THE EURO AND LOCAL LABOUR MARKETS: A CAUSAL ANALYSIS
ON CROSS-BORDER WORKERS IN EUROPE”
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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in
het bijzonder artikel 114, gewijzigd bij de wet van 25 mei 2018;
Gelet op de aanvraag van 26 maart 2018;
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 26 april 2018;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

Het “Institut de Recherches économiques et sociales” (IRES) van de “Université catholique
de Louvain”, de “Study Hive for Economic Research and Public Policy Analysis”
(SHERPPA) van de Universiteit Gent en het Luxemburgs “Institute of Socio-Economic
Research” (LISER) wensen gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het netwerk van de
sociale zekerheid te verwerken voor de realisatie van het onderzoeksproject “The Effect of
Schengen, the Euro and Local Labour Markets: A Causal Analysis on Cross-Border Workers
in Europe”. Dit project heeft als doel om de keuze om als grensarbeider aan de slag te gaan
te bestuderen alsook de verschillende houding van de grensarbeiders en de rol van de
verschillende institutionele instanties van de buurlanden die gelijktijdig een invloed
uitoefenen op de bewoners van de grensstreek. De onderzoekers wensen tevens de impact
van verschillende beleidslijnen betreffende de arbeidsmarkt en het gezin van beide betrokken
landen (België en Groothertogdom Luxemburg) op de Belgen die dicht bij de grens wonen
te evalueren.

2.

De onderzochte bevolking voor het onderzoeksproject zou bestaan uit personen opgenomen
in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, geboren tussen 31 december
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1940 en 31 december 1990 en wonende in de provincie Luxemburg of in bepaalde specifieke
gemeenten van de provincie Luik en Namen tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2017. Voor
het trekken van de steekproef vragen de onderzoekers om de bevolking in 30 groepen op te
delen volgens de verblijfplaats (5 groepen), de geboortecohorte (3 groepen) en de registratie
als niet-werkende werkzoekende tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013 (2 groepen).
Nadat de 30 bevolkingsgroepen zijn bepaald, zou binnen elke groep een willekeurige
steekproef worden getrokken. In totaal zou de steekproef uit een maximum van 125.000
personen bestaan.
3.

Het IRES, de SHERPPA en het LISER vragen eerst een reeks variabelen waarmee de grootte
van de voormelde doelgroepen wordt bepaald, voor wegingsdoeleinden. Het betreft voor elk
stratum (groep) het totaal aantal personen uit de bevolking en uit de uiteindelijke steekproef
(anonieme gegevens).

4.

Ze vragen vervolgens een reeks
(gepseudonimiseerde persoonsgegevens).

variabelen

voor

elke

steekproefpersoon

Persoonlijke kenmerken: het geslacht, de geboortedatum (maand/jaar), de overlijdensdatum
(kwartaal/jaar), de nationaliteit (in klassen), de eerste nationaliteit van de ouders en van de
grootouders (in klassen), de soort studies, de code en de datum van het diploma, het type en
het jaar van beëindiging van het middelbaar onderwijs, de positie in het gezin (typologie
LIPRO), de relatie met de referentiepersoon, de gezinssamenstelling, het aantal gezinsleden
per leeftijdsklasse, het jaarinkomen van het gezin (in klassen), het jaarinkomen van het gezin
met uitsluiting van het arbeidsinkomen van de referentiepersoon (in klassen), de
arbeidsintensiteit in het gezin, de gemeente van de woonplaats (op het niveau van het
arrondissement), de afstand per auto tot de Luxemburgse grens (in klassen van 1 km), de
afstand per auto tot de stad Luxemburg (in klassen van 2 km) en de afstand met het openbaar
vervoer tot de stad Luxemburg (in klassen van 10 minuten).
Status als grensarbeider (2004-2018): de code van het land waar de uitgaande grensarbeid
wordt gepresteerd, de sociale status (CG1/CG2), de begindatum van de tewerkstelling als
grensarbeider (maand/jaar), de einddatum van de tewerkstelling als grensarbeider
(maand/jaar) en de aanduiding “grensarbeid partner” / “grensarbeid gezin” (de partner en/of
een ander gezinslid zijn al dan niet geregistreerd als grensarbeider in Luxemburg tijdens het
kwartaal).
Toestand op de arbeidsmarkt op het einde van het kwartaal (2003-2018): de
nomenclatuurcode van de socio-economische positie (vanaf 1 januari 1998), de positie op de
arbeidsmarkt als tewerkgestelde werkende in combinatie met een activering door de RVA
(ja/nee), de inschrijvingsvrijstelling als werkzoekende (ja/nee), de reden van de
inschrijvingsvrijstelling als werkzoekende, de status als gekende werkzoekende bij een
gewestelijke dienst (VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG), de aanduiding van een buitenlands
pensioen (ja/nee), de positie op de arbeidsmarkt als werkzoekende met recht op een leefloon
of een financiële hulp (ja/nee) en de positie op de arbeidsmarkt als tewerkgestelde werkende
in combinatie met het gekend zijn bij een ziekenfonds (ja/nee).
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Arbeidsprestaties in de loop van het kwartaal (2003-2018): het gecodeerd
inschrijvingsnummer van de werkgever, de gemeente van de lokale vestigingseenheid (op
het niveau van het arrondissement), de belangrijkheidscode, de NACE-code
(werknemer/zelfstandige), de sector (privé/overheid), het begrip “arbeid bij tussenpozen”
(ja/nee), het begrip “seizoensarbeid” (ja/nee), het begrip “grensarbeid” (ja/nee), het begrip
“thuiswerk” (ja/nee), het werknemerskengetal, de werknemersklasse, de soort prestatie, het
percentage deeltijds werk en het paritair comité.
Bezoldigingsniveau (2003-2018): het gemiddeld dagloon op jaarbasis (in klassen), het bedrag
van de gewone bezoldiging van het kwartaal en het forfaitair loon voor bepaalde types
werknemers maar zonder de verbrekingsvergoedingen (in klassen), het belastbaar inkomen
van de zelfstandige (in klassen) en het bedrag van de kwartaalbezoldigingen die niet
onmiddellijk verband houden met de prestaties van een bepaald kwartaal (zoals premies,
bonussen, deelname in de winst, dertiende maand en gelijkaardige voordelen) (in klassen).
Bijdragen en bijdrageverminderingen (2003-2018): de bijzondere bijdrage (in klassen), de
persoonlijke bijdrage (in klassen), de werkgeversbijdrage (in klassen), de verminderingscode
en het bedrag van de persoonlijke of van de werkgeversvermindering per type vermindering
(in klassen).
Werkloosheid en activering (2003-2018): de refertemaand waarvoor de uitkering wordt
betaald, de situatie op het einde van de maand, de status ten opzichte van de RVA, de
vergoedingscategorie van de werkloze, het type tijdelijke werkloosheid, de categorie van
werkzoekende, de refertemaand van inschrijving als werkzoekende bij de plaatsingsdienst,
de duur van de inschrijving (aantal maanden), de gemeente van de woonplaats van de
werkzoekende (op het niveau van het arrondissement), het hoogst behaalde diploma, de
studierichting, het type onderwijs en het studiedomein.
Vergoeding, duur van de vergoede werkloosheid en beroepsverleden (2003-2018): het
bedrag van de dagvergoeding (in klassen), het bedrag van de ontvangen uitkeringen (in
klassen), het aantal dagen waarvoor uitkeringen werden betaald in de loop van de maand, de
duur van de werkloosheid (aantal maanden), de toekenningscriteria voor de verschillende
activeringsprogramma’s, de begindatum van tewerkstelling in het kader van een
activeringsmaatregel (maand/jaar) en de einddatum van tewerkstelling in het kader van een
activeringsmaatregel (maand/jaar).
Gezondheidstoestand op het einde van het kwartaal (2003-2018): de invaliditeitsklasse
(RIZIV), de status van werkzoekende met een uitkering wegens beroepsziekte (ja/nee), de
status van sociaal verzekerde met een uitkering wegens arbeidsongeval (ja/nee), de status van
persoon met moederschapsverlof, de begindatum van de arbeidsongeschiktheid (maand/jaar),
de einddatum van de arbeidsongeschiktheid (jaar/maand), het percentage
arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte, het percentage van de handicap, de
begindatum van de ongeschiktheid (maand/jaar) en de einddatum van de ongeschiktheid
(jaar/maand).
5.

Het onderzoek zou aanvangen op 1 september 2018. De onderzoekers wensen de
gepseudonimeerde persoonsgegevens gedurende zes jaar na ontvangst ervan te bewaren om
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over voldoende tijd te beschikken voor de publicatie van de resultaten van hun onderzoek in
internationale economische tijdschriften.

B.

BEHANDELING

6.

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 voorts een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15,
§ 1, van dezelfde 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 vergt.

7.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk het realiseren van het
onderzoeksproject “The Effect of Schengen, the Euro and Local Labour Markets: A Causal
Analysis on Cross-Border Workers in Europe”. De onderzoekers van het IRES, de
SHERPPA en het LISER zullen de grensarbeid, de rol van de institutionele instanties en de
impact van het beleid (arbeidsmarkt/gezin) op de Belgen die dicht bij de grens wonen,
bestuderen.

8.

De betrokken gepseudonimiseerde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde,
relevant en niet overmatig. Ze kunnen enkel aan de hand van een betekenisloos volgnummer
in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De
eigenlijke persoonskenmerken worden beperkt en worden doorgaans in klassen meegedeeld.

9.

De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met anonieme
gegevens, vermits zij de situatie van individuele personen dienen te kunnen opvolgen. Ze
moeten zich er 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. Het is hen in elk geval verboden om handelingen
te stellen die ertoe strekken gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te zetten in nietgepseudonimiseerde persoonsgegevens.

10.

De resultaten van een verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden mogen in principe niet worden bekendgemaakt in een vorm die de identificatie
van de betrokken personen mogelijk maakt. De resultaten van het onderzoek moeten dus in
anonieme vorm worden bekendgemaakt.

11.

De persoonsgegevens mogen tot 31 december 2024 worden bijgehouden. Na die datum
moeten de persoonsgegevens worden vernietigd.

12.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens dienen de partijen rekening te houden met de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en elke andere reglementering tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, inzonderheid de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en
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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.

Om deze redenen verleent
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
gepseudonimiseerde persoonsgegevens aan het “Institut de recherches économiques et sociales”
(IRES) van de “Université catholique de Louvain” en aan de “Study Hive for Economic Research
and Public Policy Analysis” (SHERPPA) van de Universiteit Gent en aan het Luxemburgs
“Institute of Socio-Economic Research” (LISER), in het kader van het onderzoeksproject “Effect
of Schengen, the Euro and Local Labour Markets: A Causal Analysis on Cross-Border Workers in
Europe”.

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).

