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BERAADSLAGING NR. 18/142 VAN 6 NOVEMBER 2018 OVER DE MEDEDELING VAN 

GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL IN HET KADER 

VAN HET ONDERZOEKSPROJECT “ARBEIDSLOOPBANEN ALS STRUCTURELE 

DETERMINANTEN VAN SOCIALE ONGELIJKHEDEN IN ALGEMENE EN 

OORZAAKSPECIFIEKE INVALIDITEIT EN MORTALITEIT” 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de aanvraag van de Vrije Universiteit Brussel; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De onderzoeksgroep Interface Demography van de Vakgroep Sociologie van de Vrije 

Universiteit Brussel wil aan de hand van bepaalde gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit 

het netwerk van de sociale zekerheid nagaan hoe tewerkstellingstrajecten gerelateerd zijn aan 

verschillen inzake algemene en oorzaakspecifieke invaliditeit en mortaliteit. 

 

2. De te onderzoeken populatie bestaat uit werknemers en werkzoekenden met een leeftijd 

tussen 18 jaar (inbegrepen) en 55 jaar (inbegrepen) op 31 december 2005. De 

persoonsgegevens, te koppelen en te pseudonimiseren door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, hebben betrekking op een steekproef van 10% van die populatie (ongeveer 

350.000 tot 400.000 personen). 
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3. Per betrokkenen zouden aldus de volgende persoonsgegevens ter beschikking worden 

gesteld, in beginsel voor elk kwartaal van de periode 2006-2016 (de onderzoekers willen 

immers longitudinale analyses verrichten). 

 

 Persoonskenmerken: het geboortejaar, het geslacht, de eerste nationaliteit van de betrokkene 

zelf, de eerste nationaliteit van zijn vier grootouders, de LIPRO-gezinspositie van de 

betrokkene (volgens de typologie “lifestyle projections”), het jaar van overlijden en het type 

huishouden. 

 

 Professionele situatie: het totale aantal jobs als werknemer of zelfstandige, het statuut1, het 

gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid, de arbeidsmarktpositie volgens de nomenclatuur 

van de socio-economische positie, de arbeidsintensiteit op gezinsniveau, de bijdragecategorie 

en de activiteitssector van de zelfstandige, de belangrijkste activiteitssector van de werkgever 

en de lokale vestigingseenheid, het al dan niet werken in het stelsel van de dienstencheques, 

het type leerovereenkomst, de specifieke tewerkstelling (artiestenactiviteit, arbeid bij 

tussenpozen, grensarbeid, huisarbeid of seizoensarbeid), het bevoegd paritair comité, het 

percentage deeltijdse tewerkstelling, de prestatiecode, het prestatietype, de sector, het 

toepasselijke stelsel van verminderde prestaties, de toepasselijke tewerkstellingsmaatregel, 

de werknemersklasse, de detachering, de code sociale maribel, het statuut, het type 

arbeidsovereenkomst en de datum waarop het vastbenoemd personeelslid sinds zes maanden 

of meer ziek is. 

 

 Inkomen (telkens in klassen): het brutoloon, het inkomen als zelfstandige en het brutobedrag 

van de diverse uitkeringen inzake sociale zekerheid (kinderbijslag, werkloosheid, pensioen, 

ziekte en invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, handicap, maatschappelijke 

integratie,...). 

 

 Arbeidsongevallen: het jaar van het ongeval de aard van het letsel, de periode van de 

ongeschiktheid of tijdelijke arbeidsongeschiktheid (begintrimester en eindtrimester), de 

gevolgen van het ongeval (tijdelijke/blijvende ongeschiktheid of overlijden) en de 

aanduiding dat het slachtoffer al dan niet voor een onderaannemer werkte. 

 

 Beroepsziekten: het begintrimester van de arbeidsongeschiktheid, het eindtrimester van de 

erkenning van de arbeidsongeschiktheid of de verwijdering van de arbeidsplaats, het 

arbeidsongeschiktheidspercentage en het deel van het lichaam dat door de beroepsziekte 

werd getroffen. 

 

 Tussenkomst van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn: de tewerkstelling 

volgens artikel 60, § 7, of artikel 61 van de OCMW-wet, het percentage en de omschrijving 

                                                 
1 Het al dan niet als werkende geactiveerd zijn door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het al dan niet als 

oudere werkloze vrijgesteld zijn van inschrijving als werkzoekende, het al dan niet werken in een plaatselijk 

werkgelegenheidsagentschap en het al dan niet combineren van een arbeidsmarktpositie als werkende met een 

tegemoetkoming aan personen met een handicap, een uitkering als volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, 

een loopbaanonderbreking of tijdskrediet (gedeeltelijk/volledig), een terbeschikkingstelling vóór het pensioen 

(gedeeltelijk/volledig), een halftijds of voltijds brugpensioen, een halftijdse of voltijdse inschakeling in het 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het recht op maatschappelijke integratie of maatschappelijke hulp, 

een inkomensgarantie-uitkering, het statuut van werkzoekende of zwangerschapsverlof. 
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van de terugbetaling door de overheid, het type maatschappelijke hulpverlening, de geldende 

regelgeving en de periode van deelname aan een project van het Europees Sociaal Fonds. 

 

 Werkloosheid: het statuut, de werkloosheidsduur, de activeringsvoorwaarden, de periode van 

tewerkstelling met een activeringsmaatregel (begindatum en einddatum), het aantal uren 

werk bij een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap tijdens de referentiemaand (en het 

statuut dienaangaande) en de reden van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet. 

 

 Situatie van werkzoekende die ingeschreven is bij een gewestelijke dienst voor 

arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB-FOREM-ACTIRIS-ADG): de categorie van 

werkzoekende, de inschrijvingsduur (aantal maanden) en de opleiding (de studiegroep, het 

studiedomein en het opleidingsdomein). 

 

 Arbeidsongeschiktheid: de begindatum van de primaire arbeidsongeschiktheid, de einddatum 

van de invaliditeit, de aandoening op grond waarvan de betrokkene door de Geneeskundige 

Raad voor Invaliditeit van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering als 

invalide is erkend, de statistische aanwijzer (het statuut) en het stelsel van de rechthebbende. 

 

4. Het betreft een eenmalig onderzoek. De gepseudonimiseerde persoonsgegevens zouden door 

de onderzoekers worden bewaard tot 31 december 2022 (de einddatum van het onderzoek) 

en daarna worden vernietigd. Ze zouden onder geen beding aan derden worden meegedeeld. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. Volgens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vereist elke mededeling van 

persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of een instelling van 

sociale zekerheid aan een andere instelling van sociale zekerheid of aan een andere instantie 

dan een federale overheidsdienst, een programmatorische overheidsdienst of een federale 

instelling van openbaar nut een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid 

en gezondheid van het informatieveiligheidscomité. 

 

6. Volgens 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 moeten persoonsgegevens worden verwerkt voor bepaalde, uitdrukkelijk 

omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (beginsel van de doelbinding) en moeten zij 

toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor het 

doeleinde waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de minimale gegevensverwerking). 

 

7. De mededeling beoogt een bepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde, 

namelijk het onderzoeken in welke mate arbeidsloopbanen bepalend zijn voor sociale 

ongelijkheden inzake invaliditeit en mortaliteit. De verwerking beantwoordt aldus aan het 

beginsel van de doelbinding. 
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8. Voorts zijn de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk 

is voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt en beantwoordt de verwerking derhalve 

aan het beginsel van de minimale gegevensverwerking. De onderzoekers kunnen het 

hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van anonieme gegevens omdat zij 

de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen. De persoonsgegevens hebben 

betrekking op een tiende van de werknemers en werkzoekenden die op 1 januari 2005 tussen 

18 en 55 jaar oud waren. De eigenlijke persoonskenmerken van de betrokkenen blijven 

beperkt tot het geboortejaar, het geslacht, de eerste nationaliteit, de gezinspositie, het jaar van 

overlijden en het gezinstype. Daarenboven worden de persoonsgegevens doorgaans in 

klassen meegedeeld. Ze kunnen voorts enkel aan de hand van een unieke betekenisloze code 

in verband worden gebracht met de personen op wie ze betrekking hebben en zijn niet van 

die aard dat ze als dusdanig tot de heridentificatie van de betrokkenen kunnen leiden. 

 

9. 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 bepaalt tevens dat persoonsgegevens in beginsel moeten worden bewaard 

in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor 

de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. De 

onderzoeksgroep Interface Demography bewaart de gepseudonimiseerde persoonsgegevens 

uiterlijk tot 31 december 2022 en vernietigt ze daarna onverwijld, tenzij hij vóór die datum 

ten aanzien van het informatieveiligheidscomité op een gegronde wijze aantoont dat hij de 

persoonsgegevens nog langer nodig heeft om het beoogde doeleinde te verwezenlijken. In 

die zin is het beginsel van de opslagbeperking gerespecteerd. 

 

10. De onderzoeksgroep Interface Demography zet alle mogelijke middelen in om te vermijden 

dat de identiteit van de betrokkenen zou worden achterhaald en onthoudt zich van elke 

handeling die ertoe strekt om de meegedeelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te 

zetten in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens. 

 

11. De resultaten van de verwerking worden enkel bekendgemaakt in een vorm die het 

onmogelijk maakt om de betrokken personen te identificeren. 

 

12. De onderzoeksgroep Interface Demography houdt bij de verwerking van de 

persoonsgegevens rekening met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 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 en de wet van 30 juli 

2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 

van persoonsgegevens. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de hoger beschreven mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de onderzoeksgroep Interface Demography van de 

Vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel, in het kader van het onderzoeksproject 

“arbeidsloopbanen als structurele determinanten van sociale ongelijkheden in algemene en 

oorzaakspecifieke invaliditeit en mortaliteit”, is toegestaan mits er wordt voldaan aan de in deze 

beraadslaging vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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). 


