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BERAADSLAGING NR. 18/096 VAN 3 JULI 2018 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE UNIVERSITÉ DE LIÈGE 

MET HET OOG OP DE REALISATIE VAN HET ONDERZOEKSPROJECT 

“ARBEIDSMARKT EN SOCIALE ZEKERHEID, STIMULERENDE EFFECTEN VAN 

SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN EN -PROGRAMMA’S” (“MARCHÉ DU 

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE, EFFETS INCITATIFS DES COTISATIONS ET 

DES PROGRAMMES DE SÉCURITÉ SOCIALE”) 

 

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; 

 

Gelet op de aanvraag van de Université de Liège; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De dienst “Finances publiques et Politique économique” van de Université de Liège 

bestudeert momenteel de stimulerende effecten van socialezekerheidsbijdragen en -

programma’s op de arbeidsmarkt”. In het kader van dit project heeft hij behoefte aan 

individuele informatie van de steekproefpersonen en hun eventuele partners. De 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou een willekeurige steekproef trekken voor het 

jaar 1998 van 5.000 individuen voor elke jaarlijkse cohorte van personen geboren tussen 1 

januari 1917 en 31 december 1966 (d.w.z. 50 cohortes). Elke steekproefpersoon dient 

ingeschreven te zijn in het rijksregister en zijn hoofdverblijfplaats in België te hebben op 1 

januari 2005. Deze individuen zouden opgevolgd worden over de periode van 1998 tot 2017 

en op basis van retrospectieve informatie over de loopbanen, via de database van SIGEDIS, 

zouden de loopbanen van de betrokkenen gereconstrueerd kunnen worden sinds 1956. Voor 

alle personen uit de steekproef zouden vervolgens de eventuele partners geselecteerd worden. 

De definitieve steekproef zou aldus samengesteld zijn uit 255.000 individuen, plus de 

eventuele geselecteerde partners over de periode 1998 tot 2017. De grootte van de definitieve 

steekproef wordt verantwoord door de tijdsdimensie van de studie, die een groot aantal 
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jaarlijkse cohortes vraagt. Bovendien zou elke cohorte samengesteld moeten zijn uit een 

voldoende groot aantal individuen zodat de causaliteitsverbanden tussen de variabelen met 

voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld. 

 

2. Voor alle geselecteerde personen - d.w.z. de personen van de oorspronkelijke steekproeven 

enerzijds en hun respectievelijke partners anderzijds - vragen de onderzoekers van de 

Université de Liège gepseudonimiseerde persoonsgegevens met betrekking tot de periode 

gaande van (in principe) 1 januari 1998 tot 1 januari 2018 (de door de onderzoekers 

gevraagde periode verschilt inderdaad naargelang het gepseudonimiseerde 

persoonsgegeven). De persoonsgegevens zouden worden bewaard tot 31 december 2023 (de 

onderzoekers kunnen zo de wetenschappelijke productie en valorisatie van het 

onderzoeksproject garanderen, die loopt van 2017 tot 2023). 

 

 Jaarlijkse gegevens m.b.t. persoonskenmerken (vanaf 1/01/1998): het volgnummer, het 

volgnummer van de partner, de aanduiding dat de persoon deel uitmaakt van de 

oorspronkelijke steekproef, de geboortedatum (jaar en maand), de datum van overlijden (jaar 

en maand), het geslacht, de nationaliteit (in klassen), het gewest van de woonplaats, de 

LIPRO-gezinspositie, het type gezin, het geboorteland (in klassen), het geboorteland van 

beide ouders (in klassen), het aantal gezinsleden en de burgerlijke staat. 

 

 Trimestriële gegevens m.b.t. de socio-economische positie (vanaf 30/06/1998): de 

nomenclatuur van de socio-economische positie. 

 

 Trimestriële gegevens m.b.t. de arbeidsmarkt (vanaf 01/01/1997): de werknemersklasse, de 

NACE-code, het aantal normaal bezoldigde dagen in het trimester voor voltijdse prestaties 

(zonder aanduiding van de uren, met uitzondering van de niet-gepresteerde opzegdagen), het 

aantal normaal bezoldigde dagen in het trimester voor deeltijdse prestaties (met aanduiding 

van de uren, met uitzondering van de niet-gepresteerde opzegdagen), het totale aantal 

gelijkgestelde dagen in het trimester, de notie grensarbeider, het percentage deeltijds werk, 

het percentage voltijds equivalent (exclusief gelijkgestelde dagen), het voltijds equivalent 

(exclusief gelijkgestelde dagen), het voltijds equivalent (inclusief gelijkgestelde dagen), de 

gewone bezoldiging van het trimester (in klassen), het forfaitair loon (in klassen), het dagloon 

(in klassen), het type prestatie, het gewest van de lokale eenheid, het bedrag van het voordeel 

van een bedrijfsvoertuig (in klassen), het type recht op pensioen, het toegekende pensioen (in 

klassen),  het indexcijfer van de consumptieprijzen op het ogenblik van de berekening van 

het recht op pensioen, het jaarinkomen (in klassen), de bijdragereeks, de begindatum van de 

aansluiting bij het RSVZ (jaar en maand), de einddatum van de aansluiting bij het RSVZ 

(jaar en maand), het beroep en de hoedanigheid. 

 

 Jaarlijkse gegevens m.b.t. de loopbaan: de loopbaancode, het loopbaanjaar, het aantal 

gelijkgestelde dagen, het aantal gepresteerde dagen omgezet in een zesdagenweek, het 

brutoloon zonder dubbel vakantiegeld (in klassen), de bezoldiging betaald door de werkgever 

voor de gepresteerde dagen in het betrokken loopbaanjaar (in klassen), het aantal 

gelijkgestelde dagen tijdens het betrokken loopbaanjaar, het aantal gelijkgestelde dagen 

omgezet in voltijds equivalent tijdens het betrokken loopbaanjaar, het aantal gepresteerde 

dagen in het betrokken loopbaanjaar, het aantal gepresteerde dagen omgezet in voltijds 
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equivalent tijdens het betrokken loopbaanjaar, het percentage arbeidsongeschiktheid en de 

socialezekerheidsinstelling die de loopbaangegevens heeft meegedeeld aan Sigedis. 

 

 Trimestriële gegevens, voor elke maand van het trimester, m.b.t. de andere 

inkomstenbronnen: de vergoedingscategorie van de werkloze, het type arbeidsovereenkomst 

van de persoon in loopbaanonderbreking of tijdskrediet, de laatste situatie voor de 

werkloosheid, de werkloosheidsduur, het type tijdelijke werkloosheid, het bedrag van de 

daguitkering (in klassen), de reden van de loopbaanonderbreking, de reden van het 

tijdskrediet, het statuut van de persoon, het stelsel, het opleidingsniveau, de activiteitssector, 

het bedrag van de ontvangen uitkeringen (in klassen), het statuut van de persoon ten aanzien 

van de RVA, de referentiemaand, het tewerkstellingspercentage van de tewerkstelling, de 

situatie op het einde van de maand, het percentage arbeidsongeschiktheid, de begindatum 

van de arbeidsongeschiktheid (jaar en maand), de einddatum van de arbeidsongeschiktheid 

(jaar en maand), het bedrag van de vergoeding (in klassen), de aard van de vergoeding, het 

aantal dagen primaire arbeidsongeschiktheid, de aanduiding of de registratie al dan niet van 

toepassing is op de laatste dag van het trimester, het type vergoeding, de gezinssituatie van 

de rechthebbende op pensioen, de code echtgenoot ten laste, de code alleenstaande, de code 

ZIV-inhouding, de code specifieke regels, de begindatum van het pensioen (jaar en maand), 

de datum van overlijden (jaar en maand), het brutobedrag van het pensioen (in klassen), het 

bedrag van de ZIV-inhouding (in klassen), het bedrag van de solidariteitsbijdrage (in 

klassen), het bruto-pensioenbedrag na aftrek van de diverse sociale inhoudingen (in klassen), 

het volgnummer van de mede-rechthebbende, het aantal andere personen ten laste, het aantal 

kinderen ten laste, de administratieve of juridische situatie van de rechthebbende, het 

percentage van de bedrijfsvoorheffing, het type pensione, het type pensioenrecht, de 

oorsprong van het recht, de begindatum van het recht op vergoeding van een arbeidsongeval 

(jaar en maand), het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid (jaar en maand), de 

einddatum van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (jaar en maand), het bedrag 

betaald voor de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid (in klassen), het bedrag betaald 

voor de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid (in klassen), de begindatum van de 

periode van arbeidsongeschiktheid (jaar en maand), de begindatum van de periode van 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid (jaar en maand), de begindatum van de 

arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte, de einddatum van de erkenning van de 

arbeidsongeschiktheid of werkverwijdering, het bedrag van de vergoeding voor 

beroepsziekte (in klassen), het percentage arbeidsongeschiktheid, de periodiciteit, de aard 

van de beslissing, het type vergoeding, het type RIZIV-vergoeding, de code van einde van 

de invaliditeit, de begindatum van de erkenning van de invaliditeit door de Geneeskundige 

Raad voor Invaliditeit (jaar en maand), de geplande einddatum van de erkenning door de 

Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (jaar en maand), de begindatum van de ziekte (jaar en 

maand), de begindatum van de betalingsperiode (jaar en maand), de einddatum van de 

betalingsperiode (jaar en maand), de einddatum van de invaliditeit (jaar en maand), de 

begindatum van de primaire arbeidsongeschiktheid (jaar en maand), het bedrag van de 

vergoeding (in klassen), het stelsel van de rechthebbende, het sociaal statuut van de 

verzekerde, de begindatum van de OCMW-betaling (jaar en maand), de einddatum van de 

OCMW-betaling (jaar en maand), het type activering van de hoofdbegunstigde, het type 

activering van de partner van de hoofdbegunstigde, de categorie van leefloongerechtigden, 

de categorie van gerechtigden op financiële hulp, het type maatschappelijke hulpverlening 

toegekend krachtens de wet van 2 april 1965, het studieniveau, het jaar van beïndiging van 
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het secundair onderwijs, het lopende academisch jaar bij de uitreiking van het diploma, de 

studiecategorie, de datum van het diploma (jaar en maand), de datum van uitreiking van het 

bewijs (jaar en maand), de classificatie waartoe het bewijs behoort, het studiedomein en het 

studieniveau. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

3. 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 in casu een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, 

§ 1, van de wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging van het Sectoraal Comité van 

de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist. 

 

4. De mededeling beoogt de realisatie van het onderzoeksproject “arbeidsmarkt en sociale 

zekerheid, stimulerende effecten van socialezekerheidsbijdragen en -programma’s”. Het 

betreft een wettig doeleinde. 

 

5. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 

overmatig. De gegevens kunnen enkel aan de hand van een betekenisloos volgnummer in 

verband worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De datums 

worden meegedeeld met vermelding van het jaar en de maand, de bedragen worden 

meegedeeld in klassen. Voorts kunnen de onderzoekers het hogervermelde doeleinde niet 

verwezenlijken met anonieme gegevens aangezien zij de situatie van individuele personen 

dienen te kunnen opvolgen. De mededeling beantwoordt aldus aan het principe van 

gegevensminimalisatie. 

 

6. De grootte van de steekproef wordt gerechtvaardigd door het feit dat de modellering 

gedetailleerde individuele gegevens vereist voor een voldoende grote steekproef van 

individuen teneinde juiste en betrouwbare resultaten te verkrijgen. De studie analyseert de 

effecten voor verschillende subpopulaties (mannen, vrouwen, leeftijdscohortes, 

arbeidsstelsels, statuten op de arbeidsmarkt, gezinssituatie, gewest, ...) en analyseert 

transities van één socio-economisch statuut naar een ander. Sommige transities zijn weinig 

frequent, vooral als ze geanalyseerd worden op het niveau van de subpopulaties. Volgens de 

onderzoekers is het essentieel om te kunnen werken met een ruime representatieve steekproef 

teneinde te garanderen dat de schattingen en simulaties voldoende precies zijn. 

 

7. Wat de longitudinale dimensie betreft, geven de onderzoekers de volgende motivering. De 

studie onderzoekt het individuele gedrag op de arbeidsmarkt, met inbegrip van het einde van 

de loopbaan. De gegevens moeten bijgevolg toelaten om individuen te volgen over een 

voldoende lange periode en dienen trimestrieel meegedeeld te worden om 

gedragswijzigingen en transities tussen socio-economische statuten te identificeren. Het is 

ook belangrijk om te beschikken over zo exact mogelijke informatie over het 

beroepsverleden van de personen teneinde hier rekening mee te houden bij de modellering. 
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Deze kenmerken hebben een invloed op de probabiliteit van de transitie van een socio-

economisch statuut naar een ander alsook op de duur van elk van deze statuten. Daarom 

vragen de onderzoekers om te kunnen beschikken over de gegevens met betrekking tot de 

loopbanen van de individuen (Sigedis) vanaf 1956, aangezien dit de datum is vanaf wanneer 

de gegevens beschikbaar zijn in het datawarehouse, en voor de andere gegevens vanaf het 

eerste trimester van 1998, de datum waarop de gegevens m.b.t. het socio-economisch statuut 

beschikbaar zijn in het datawarehouse. 

 

8. Om de rustpensioenen zo correct mogelijk te berekenen is het noodzakelijk om te beschikken 

over gedetailleerde informatie over de eventuele partners van de steekproefpersonen. Bij de 

berekening van het pensioen wordt er immers rekening gehouden met de financiële en 

socioprofessionele situatie van de partner. De inkomsten en tewerkstelling van de partner 

hebben een invloed op de vervangingsratio en op de minimum- en maximumbedragen die 

gehanteerd worden bij de berekening van het pensioen. De informatie met betrekking tot de 

partners is ook nuttig om na te gaan wat de invloed van de partners is op de beroepskeuzes 

van de bestudeerde personen. De beslissing van een individu om de arbeidsmartk te verlaten 

wordt ook ingegeven door de situatie van de andere gezinsleden en met name de partner. 

 

9. De dienst “Finances publiques et Politique économique” van de Université de Liège moet er 

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

de identiteit van de betrokkenen zou worden achterhaald. Het is hem in elk geval verboden 

om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens om te zetten in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens. 

 

10. De resultaten van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke 

doeleinden mogen 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-gepseudonimiseerde 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. Onder voorbehoud van de voormelde uitzonderingen moeten de resultaten van het 

onderzoek dus in anonieme vorm worden bekendgemaakt. 

 

11. De onderzoekers mogen de persoonsgegevens bijhouden tot en met 31 december 2023. De 

gegevens dienen vervolgens te worden vernietigd. 

 

12. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de onderzoekers 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 naleven, 

inzonderheid de Verordening (EU) nr. 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 verleent 

 

het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
 

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

voormelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens, volgens de voormelde voorwaarden, aan de 

dienst “Finances publiques et Politique économique” van de Université de Liège voor de realisatie 

van het onderzoeksproject “arbeidsmarkt en sociale zekerheid, stimulerende effecten van 

socialezekerheidsbijdragen en -programma’s”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 


