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BERAADSLAGING NR. 19/002 VAN 15 JANUARI 2019 OVER DE MEDEDELING VAN 

GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST 

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE VOOR HET BEPALEN VAN HET PROFIEL 

VAN DE LEEFLOONBEGUNSTIGDEN 

 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5 en 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 programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie wil aan de hand van 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming het profiel van de begunstigden op het leefloon in kaart brengen om aldus de 

kennis over de doelgroep van het leefloon te verfijnen, obstakels naar de tewerkstelling te 

identificeren en het beleid te laten beantwoorden aan de exacte noden van de betrokkenen. 

De (anonieme) resultaten van het onderzoek zijn bestemd voor de Belgische openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, die het leefloon toekennen, en de ministers bevoegd voor de 

maatschappelijke integratie en de armoedebestrijding. 

 

2. De gevraagde gepseudonimiseerde persoonsgegevens hebben betrekking op een steekproef 

van tien procent van de begunstigden van het leefloon op het eind van het eerste kwartaal 

van het referentiejaar (van de jaren 2012, 2014 en 2016). Medewerkers van de 
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programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie zouden na de verwerking 

van de ontvangen persoonsgegevens hun bevindingen toetsen aan de persoonsgegevens van 

de volledige populatie van de leefloonbegunstigden, zij het in een beveiligde omgeving 

binnen het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid. De volledige populatie 

heeft ook betrekking op de jaren 2018, 2020, 2022 en 2024.  

 

3. De Kruispuntbank van de Sociale zekerheid zou de volgende persoonsgegevens op een 

gepseudonimiseerde wijze ter beschikking stellen (per referentiejaar over een steekproef van 

tien procent van de volledige populatie op het eind van het eerste kwartaal). 

 

 Persoonskenmerken: de leeftijd (in klassen), het geslacht, de nationaliteit (in klassen), de 

herkomst (in klassen), het socio-economisch statuut (werkend, werkzoekend, gepensioneerd, 

arbeidsongeschikt,…), het scholingsniveau en het studiedomein. 

 

 Gezinskenmerken: het gezinstype, het aantal gezinsleden, de LIPRO-gezinspositie, de 

werkintensiteit van het gezin en het al dan niet vroeger gekend zijn van een ouder als 

leefloonrechthebbende. 

 

 Statuut ten opzichte van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn: de categorie 

van leefloon (alleenstaande, samenwonende,…) en de dimensie van het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn. 

 

4. Het onderzoek zou worden uitgevoerd door de studiedienst van de programmatorische 

overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. Het betreft een te herhalen verwerking: de 

eerste keer zouden de persoonsgegevens van de begunstigden van het leefloon op het einde 

van het eerste kwartaal van de jaren 2012, 2014 en 2016 worden geleverd, later zouden in 

functie van de beschikbaarheid de persoonsgegevens van de begunstigden van het leefloon 

op het einde van het eerste kwartaal van de jaren 2018, 2020, 2022 en 2024 worden geleverd. 

Deze gegevens worden meegedeeld voor de personen uit alle steekproefjaren (2012, 2014 en 

2016) en voor de personen die deel uitmaken van de volledige populatie van de jaren 2012, 

2014 en 2016, 2018, 2020, 2022 en 2024. De persoonsgegevens worden 5 jaar na de laatste 

aanlevering van de gegevens vernietigd.  

 

 

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. Dat is ook het geval voor de mededeling 

van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming, dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met toepassing van artikel 5, § 

1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid beheert. 
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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 verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel van 

de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(beginsel van opslagbeperking) en moeten ze met passende technische of organisatorische 

maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat 

ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van integriteit en 

vertrouwelijkheid). 

 

 doelbinding 

 

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

namelijk het bepalen van het profiel van de begunstigden op het leefloon om het beleid 

uiteindelijk beter te laten aansluiten op hun noden. 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

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 die hun 

ter beschikking worden gesteld, hebben per referentiejaar betrekking op een tiende van de 

groep begunstigden van het leefloon op het eind van het eerste kwartaal van 2012, 2014 en 

2016 en blijven beperkt tot enkele persoonskenmerken en gezinskenmerken van de 

betrokkenen, aangevuld met hun statuut ten opzichte van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn. De referentiejaren zijn 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 en 

2024. 

 

9. Het informatieveiligheidscomité neemt er kennis van dat de onderzoekers de ter beschikking 

gestelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens zullen aanwenden om modellen te 

ontwikkelen die ze vervolgens bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zullen 

toepassen op de persoonsgegevens van de volledige populatie. Daarbij moet rekening worden 

gehouden met de volgende voorwaarden. 

 

 De onderzoeker beschikt voor het realiseren van het onderzoek in het gebouw van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid enkel over een personal computer met een beperkte 

toegang tot het internet. 
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 Hij kan daarmee weliswaar gepseudonimiseerde persoonsgegevens in het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming raadplegen maar mag die onder geen beding, op welke 

wijze dan ook, buiten het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid brengen. 

 Die resultaten worden voorts steeds vooraf gecontroleerd door een medewerker van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, waarbij wordt nagegaan of ze wel degelijk van 

louter anonieme aard zijn. 

 

10. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie moet alle mogelijke 

middelen inzetten om te vermijden dat de identiteit van de betrokkenen zou worden 

achterhaald en moet zich onthouden van elke handeling die ertoe strekt om de meegedeelde 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming om te zetten in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens. De resultaten van 

de verwerking worden enkel bekendgemaakt in een vorm die het onmogelijk maakt om de 

betrokken personen te identificeren. 

 

 opslagbeperking 

 

11. De persoonsgegevens worden bijgehouden voor een maximale periode van vijf jaar, na de 

laatste data-aanlevering. Aldus worden de persoonsgegevens van de begunstigden van het 

leefloon op het einde van het eerste kwartaal van de jaren 2012, 2014 en 2016 uiterlijk op 31 

maart 2029 vernietigd. De andere persoonsgegevens worden eveneens vernietigd uiterlijk 

vijf jaar na de laatste data-levering. Er kan hiervan enkel worden afgeweken voor zover het 

informatieveiligheidscomité daartoe een nieuwe beraadslaging verleent. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

12. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 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 programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, voor het bepalen van het profiel van de leefloonbegunstigden, 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). 


