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BERAADSLAGING NR 04/014 VAN 8 JUNI 2004 M.B.T. MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK 
VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID 
MET HET OOG OP EEN ONDERZOEK MET BETREKKING TOT DE OPWAARTSE 
EN NEERWAARTSE MOBILITEIT IN LOOPBANEN VAN WERKENDEN EN 
WERKLOZEN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de Universiteit Antwerpen van 19 april 2004; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 3 mei 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1. Met het oog op een onderzoek aangaande de arbeidsmarktovergangen in België verzoekt 

het Centrum voor Sociaal Beleid (hierna afgekort tot CSB) van de faculteit Politieke en 
Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen om mededeling van bepaalde 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard uit het datawarehouse arbeidsmarkt.  

 
 Het CSB wenst met name een zicht te krijgen op bepaalde maatschappelijke 

ontwikkelingen (vervrouwelijking van de arbeidsmarkt, toenemende flexibilisering, 
vergrijzende beroepsbevolking) en hun gevolgen (nieuwe combinaties van arbeid en 
privéleven, nieuwe arbeidspatronen). Het onderzoek beoogt aldus de opbouw van een 
longitudinaal databestand (zie 4.2., alinea 1) van werkenden, werklozen en inactieven, dat 
het CSB de mogelijkheid dient te bieden om een inzicht te verwerven in de aard, de 
frequentie en de kenmerken van de arbeidsmarktovergangen van betrokkenen. 

 
2. De mee te delen (gecodeerde) sociale gegevens van persoonlijke aard zouden betrekking 

hebben op een initiële algemene steekproef en een substeekproef met 
oververtegenwoordiging van bepaalde categorieën sociaal verzekerden. 

 
3.1. Enerzijds zou de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de federale 

overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (het voormalige Nationaal 
Instituut voor de Statistiek) uit het Rijksregister een steekproef trekken van 3% van de 
referentiepersonen en hun gezinsleden (de term “referentiepersoon” vervangt de vroeger 
gebruikte term “gezinshoofd” en heeft betrekking op het gezinslid dat gewoonlijk met de 
administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin betreffen), met 
voorafgaande indeling inzake arrondissement en aantal gezinsleden. 
De referentiepersonen en hun gezinsleden worden echter slechts in de steekproef 
weerhouden voor zover op het ogenblik van het steekproefmoment (31 december 1999 of 



1 januari 2000) minstens één lid van het gezin ouder dan veertien jaar en jonger dan 
achtenzestig jaar is (dat is de beroepsactieve leeftijd). 
 

3.2.  De Algemene Directie zou tevens rekening dienen te houden met eventuele 
gezinswijzigingen tijdens de geviseerde periode (dat is de periode vanaf het tweede 
kwartaal van 1998 tot en met het vierde kwartaal van 2001). Dat betekent dat ook alle 
nieuwe en oude gezinsleden van de geselecteerde referentiepersonen in de steekproef 
dienen te worden opgenomen. Deze gezinsleden dienen wel als dusdanig herkenbaar te 
blijven en er dient te worden aangegeven op welk ogenblik een bepaalde 
gezinssamenstelling geldt. 

 
4.1.  Anderzijds zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid uit het datawarehouse-

arbeidsmarkt een substeekproef trekken van sociaal verzekerden die tijdens het eerste 
kwartaal van 2000 vrijgesteld waren omwille van familiale redenen, een dienstenbaan 
hadden of aan een doorstromingsprogramma deelnamen.  

 
 Uit elk van deze drie groepen zou 5% van de betrokkenen worden geselecteerd, samen 

met hun (oude en nieuwe) gezinsleden (zoals bij de algemene steekproef). 
 
4.2. Aangaande elke betrokkene zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid volgende 

sociale gegevens van persoonlijke aard meedelen (in voorkomend geval voor alle 
kwartalen vanaf het tweede kwartaal van 1998 tot het vierde kwartaal van 2001 en voor 
eventuele latere kwartalen, voor zover deze beschikbaar zouden worden). 

 
Persoonskenmerken: het gecodeerd identificatienummer, de leeftijdsklasse, het geslacht, 
de nationaliteitsklasse, het gewest van de woonplaats, de status met betrekking tot de 
steekproef, de socio-economische positie en het jaar en kwartaal van overlijden. 
 
Gezinssituatie: het gecodeerd identificatienummer van de referentiepersoon, het type van 
huishouden, de burgerlijke staat, het aantal gezinsleden, de verwantschap met de 
referentiepersoon en de hoedanigheid volgens de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 
Werknemers of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. 
 
Tewerkstelling: de tewerkstellingsstatus, de jobmobiliteit, het gecumuleerd percentage van 
de deeltijdse arbeid, het aantal jobs in loondienst, het totaal aantal jobs, het aantal jobs bij 
de belangrijkste werkgever, het aantal bezoldigde uren deeltijdse arbeid, het behoren tot 
een speciaal statuut, het arbeidsregime, het percentage deeltijdse arbeid, het 
voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen, het voltijdsequivalent inclusief 
gelijkgestelde dagen, de code van het meest voorkomende type van gelijkgestelde dagen, 
het totaal aantal gelijkgestelde dagen, het aantal normaal bezoldigde dagen voor voltijdse 
prestaties, het aantal normaal bezoldigde dagen voor deeltijdse prestaties, het aantal 
bezoldigde dagen vooropzeg, de belangrijkheidscode, het aantal uren dat de betrokken 
werknemer wekelijks dient te presteren volgens het arbeidscontract, de code van het 
consolidatiesubtype (bijdragevermindering), het statuut van de functie (bevat bijkomende 
informatie over de bijdrageverminderingen, de aard en het regime van de arbeidsprestatie), 
de belangrijkste prestatiecode “2” (de prestatiecode “2” duidt aan dat omwille van ongeval 
of ziekte geen loon werd uitbetaald dat aanleiding geeft tot het betalen van 
socialezekerheidsbijdragen), het aantal dagen met belangrijkste prestatiecode “2”, de 
indicator met betrekking tot invaliditeit (Rijksinstituut voor Ziekte- en 
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Invaliditeitsverzekering) of arbeidsprestatie (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten), 
de beroepscode en de bijdragecategorie. 
 
Werkgever: het gecodeerd identificatienummer, de dimensieklasse, de NACE-code, de 
inrichtende macht van de werkgever in de publieke sector, het al dan niet beschikken over 
meerdere inrichtingen, het gewest van de voornaamste vestigingsplaats en het soort 
werkgever van de provinciale en plaatselijke overheden. 

 
Loon (in klassen) en socialezekerheidsbijdragen: het gemiddeld dagloon, het bedrag van 
de bezoldigingen die niet rechtstreeks verbonden zijn met de prestaties gedurende een 
bepaald kwartaal, het loon voor elke job afzonderlijk, het loon voor alle jobs samen, het al 
dan niet bestaan van één of meerdere bijdrageverminderingen en de code van de 
bijdrageverminderingen in een kwartaal. 

 
Werkloosheid: het statuut volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de 
vergoedingscategorie, het aantal maanden dat men tot de vergoedingscategorie behoorde, 
de duur van de werkloosheid, de situatie op het einde van de maand of het kwartaal, het 
aantal vergoede dagen tijdens het kwartaal, het gemiddeld aantal budgettaire eenheden 
(het aantal vergoede dagen gedeeld door de vergoedbare dagen van de refertemaand), het 
bedrag van de dagvergoeding (in klassen), het bedrag dat voor het betrokken kwartaal 
werd uitbetaald (in klassen), het aantal gewerkte uren, het PWA-statuut, de begindatum 
van de activering, de code die voor de verschillende activeringsmaatregelen aangeeft aan 
welke toekenningsvoorwaarden de persoon voldoet, het arbeidsregime inzake de 
activering van de werkloosheidsuitkering (geeft aan of de begunstigde voltijds of deeltijds 
tewerkgesteld is), het percentage van de arbeidsduur, de reden van de 
loopbaanonderbreking, het al dan niet verhoogd of verlaagd karakter van de uitkering, de 
bijkomstige activiteit, de activiteitssector, de aard van het arbeidscontract, het 
personeelsstatuut, de wettelijke/reglementaire basis, het stelsel van tewerkstelling, de 
(voorziene) duur van de loopbaanonderbreking, het al dan niet bestaan van een 
vervangingsplicht en de reden van de tijdelijke werkloosheid. 
 
Invaliditeit: de begindatum van de invaliditeit, de begindatum van de primaire 
arbeidsongeschiktheid, de “statistische aanwijzer” (verzamelt een aantal gegevens met 
betrekking tot de gezinslast en de arbeidsmarktpositie van de betrokkene), de code die 
aangeeft of de betrokkene eveneens een uitkering ontvangt naar aanleiding van een 
arbeidsongeval/beroepsziekte/ongeval en de code die aanduidt of betrokkene al dan niet 
invalide is op de laatste dag van het kwartaal. 

 
5. Volgens het auditoraatsrapport betreft het een eenmalig onderzoek, waarvan de 

beëindiging voorzien is voor eind 2005 ; het sectoraal comité neemt daar akte van. De 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt verzocht de sociale gegevens van 
persoonlijke aard bij te houden tot eind 2006. 
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B.  BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
6. Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard buiten het netwerk 

van de sociale zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, tweede lid, van de wet van 15 
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
vereist is. 

 
7. De mee te delen sociale gegevens van persoonlijke aard lijken slechts door middel van een 

code in verband te kunnen worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare 
persoon. 

 
De persoonskenmerken worden beperkt tot de leeftijdsklasse, het geslacht, de 
nationaliteitsklasse, het gewest van de woonplaats, de socio-economische positie en (in 
voorkomend geval) het jaar en kwartaal van overlijden. Ook de sociale gegevens van 
persoonlijke aard met betrekking tot de gezinssituatie lijken niet van die aard dat ze een 
(her)identificatie van de betrokkenen mogelijk maken. 

 
Het gaat aldus om een mededeling van gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke 
aard, waardoor de bepalingen 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 dienen 
te worden nageleefd. 

 
8.1. In voorliggend geval zullen de sociale gegevens van persoonlijke aard worden gebruikt 

voor het verwezenlijken van een onderzoek aangaande de arbeidsmarktovergangen in 
België. Dit doeleinde lijkt de latere verwerking van gecodeerde sociale gegevens van 
persoonlijke aard te rechtvaardigen.  

 
 De meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard lijken daarenboven, uitgaande 

van dat doeleinde, ter zake dienend en duidelijk niet overmatig. 
 
8.2. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde sociale gegevens van 

persoonlijke aard slechts meedelen nadat ze, overeenkomstig artikel 13 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, in het bezit werd gesteld van het door de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de door het 
CSB verrichte aangifte van de verwerking voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden. 

 
8.3. Het CSB dient er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te zullen inzetten 

om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde gecodeerde sociale 
gegevens van persoonlijke aard betrekking hebben, zou worden achterhaald.  

 
 In elk geval is het het CSB, overeenkomstig artikel 6 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, verboden om 
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handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van 
persoonlijke aard om te zetten in niet-gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard. 

 
Er wordt op gewezen dat het niet-naleven van dit verbod, krachtens artikel 39, 1°, van de wet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, een strafrechtelijke veroordeling tot een geldboete van 
honderd tot honderdduizend euro tot gevolg kan hebben. 
 

8.4. De meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard mogen door het CSB worden 
bewaard zolang hun verwerking noodzakelijk is voor het realiseren van hogervermeld 
onderzoek en maximaal tot eind december 2005, zijnde de voorziene einddatum van het 
onderzoek.  

 
 Indien de sociale gegevens van persoonlijke aard langer bewaard dienen te worden, dient het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid daartoe een nieuwe machtiging te verlenen. 
 

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van haar kant mag de sociale gegevens van 
persoonlijke aard bijhouden tot eind 2006. 

 
 

Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
1. de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de sub 4.2. vermelde 

gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard onder de voormelde voorwaarden mee 
te delen aan het Centrum voor Sociaal Beleid van de faculteit Politieke en Sociale 
Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, in het kader van een onderzoek aangaande 
de arbeidsmarktovergangen in België. 

 
2. Deze machtiging wordt afhankelijk gesteld van de naleving van de voorwaarden hierna: 
 

- Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Centrum voor Sociaal 
Beleid dient een contract te worden gesloten waarin de nodige 
veiligheidsmaatregelen worden voorzien; 

 
- De meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard mogen door 

het Centrum voor Sociaal Beleid worden bewaard zolang hun verwerking 
noodzakelijk is voor het realiseren van het onderzoek en maximaal tot eind 
december 2005. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de sociale 
gegevens van persoonlijke aard bijhouden tot eind 2006; 

 
- Het Centrum voor Sociaal Beleid dient er zich contractueel toe te verbinden alle 

mogelijke middelen te zullen inzetten om te vermijden dat de identiteit van de 
personen op wie de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke 
aard betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is het het Centrum 
voor Sociaal Beleid verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de 
meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard om te zetten in 
niet-gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard; 
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- De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde sociale gegevens 

van persoonlijke aard slechts meedelen nadat ze, overeenkomstig artikel 13 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, in het bezit werd gesteld van het door de 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte 
ontvangstbewijs van de door het Centrum voor Sociaal Beleid verrichte aangifte 
van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 
 

 
 
 
 

Michel PARISSE 
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