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BERAADSLAGING NR. 20/040 VAN 3 MAART 2020 OVER DE MEDEDELING VAN 

GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR ARBEID EN 

SAMENLEVING VOOR DE EVALUATIE VAN HET RAAMAKKOORD IN HET KADER 

VAN DE WERKTRAJECTEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN 
 

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 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 het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Voor het verhogen van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen heeft de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. De eerstgenoemde partij verbindt er 

zich toe om een gepast activeringsaanbod te doen aan de arbeidsongeschikte personen die 

daartoe bereid blijken, de laatstgenoemde partij stelt daar een vergoeding tegenover. Om 

dergelijke samenwerkingen in de toekomst optimaal te kunnen onderbouwen, hebben de 

partijen behoefte aan een accurate inschatting van de opbrengsten en de kosten van hun acties 

en van het maatschappelijk nut ervan. Aldus zou het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en 

Samenleving eenmalig de situatie van de arbeidsongeschikte werkzoekenden die bij de 

hogervermelde gewestorganisatie ingeschreven zijn (en al dan niet vallen onder een 

samenwerkingsverband) analyseren, vóór, tijdens en na hun arbeidsongeschiktheid. 
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2. De onderzoekers zouden gebruik maken van persoonsgegevens van de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming. De populatie bestaat uit de personen die in de periode van januari 2011 tot 

september 2019 als arbeidsongeschikt gekend stonden en onder het samenwerkingsverband 

vielen. De situatie van een steekproef van negentig procent van de populatie zou per trimester 

van de periode van maart 2006 tot december 2018 (of tot december 2019, voor zover de 

persoonsgegevens dienaangaande beschikbaar zijn) beoordeeld worden (dus minstens 

tweeënvijftig trimesters). 

 

3. Per betrokkene zou de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding de 

volgende persoonsgegevens aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bezorgen (voor 

zover beschikbaar): het identificatienummer van de sociale zekerheid, het klantennummer, 

het jaar en de maand van de registratie, de situatie met betrekking tot het traject van de 

samenwerkingsovereenkomst (per datum), het type bijzondere maatregel ter ondersteuning 

van de tewerkstelling, het type werkzoekende (bij de aanvang en bij het einde), de situatie 

met betrekking tot de competentieversterking, het type bemiddeling (bij de afsluiting), de 

arbeidshandicap (ja of neen), de arbeidsbeperking (ja of neen), de migratieachtergrond (ja of 

neen), de taalachterstand (ja of neen), de herkomst en de aanduiding van de verrichte acties 

(het betreft een veertigtal concrete acties op het vlak van oriëntering, begeleiding, opleiding 

en bemiddeling). 

 

4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de aldus ontvangen persoonsgegevens 

koppelen aan de volgende persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming, per trimester, voor dezelfde periode als hogervermeld (voor zover beschikbaar, 

naargelang het geval de situatie op het eind van het kwartaal of de situatie van het volledig 

kwartaal). 

 

 Persoonskenmerken: het geslacht, het geboortejaar, het jaar en het kwartaal van overlijden, 

het arrondissement van de woonplaats, het ISCED-opleidingsniveau en de nomenclatuurcode 

van de socio-economische positie. 

 

 Tewerkstelling (private sector & publieke sector): het gespseudonimiseerd 

ondernemingsnummer van de werkgever, het prestatietype, het gemiddeld percentage 

deeltijdse arbeid, het voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen, de werknemersklasse, 

de NACE-code (ook voor zelfstandigen), de gewone bezoldiging (in klassen), het forfaitloon 

(in klassen), het dagloon (in klassen), het normaal aantal bezoldigde voltijdse dagen, het 

aantal bezoldigde uren in geval van deeltijdse tewerkstelling, de bijdrageverminderingscode, 

het bedrag van de bijdragevermindering (in klassen), het aantal vergoede dagen en de 

dagvergoeding (in klassen). 

 

 Arbeidsongeschiktheid: het bedrag betaald bij primaire arbeidsongeschiktheid (in klassen), 

het aantal dagen arbeidsongeschiktheid, het type dagen van arbeidsongeschiktheid, het 

bedrag betaald in geval van een beroepsziekte, de begindatum van de arbeidsongeschiktheid 

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

betaald in geval van gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid omwille van een 

arbeidsongeval (in klassen), het aantal dagen gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

omwille van een arbeidsongeval, het bedrag betaald in geval van volledige tijdelijke 
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arbeidsongeschiktheid omwille van een arbeidsongeval (in klassen), het aantal dagen 

volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid omwille van een arbeidsongeval, het bedrag van 

de uitkering betaald in geval van invaliditeit (in klassen), de begindatum van de ziekte (jaar 

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

invaliditeit (jaar en maand), het aantal uitkeringsdagen voor invaliditeit, de aard van het letsel 

veroorzaakt door een arbeidsongeval, de pathologie van de beroepsziekte, de medische code 

van de ziekte of aandoening op basis waarvan de betrokkene als invalide erkend is, het beroep 

in de periode vóór de erkenning door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, de 

uitkeringscode en het percentage arbeidsongeschiktheid. 

 

 Bruto belastbaar inkomen en bijdragen: het bruto belastbaar loon (in klassen), de bruto 

belastbare uitkering (in klassen, per type uitkering of bevoegde instelling van sociale 

zekerheid), het bedrag van de normale werkgeversbijdrage op basis van de bezoldigingen (in 

klassen), het bedrag van de persoonlijke bijdrage (in klassen) en het jaarinkomen van de 

zelfstandige (in klassen). 

 

5. De persoonsgegevens van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

en de persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming zouden 

na de koppeling door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden gepseudonimiseerd 

(onder meer door de vervanging van elk identificatienummer door een uniek betekenisloos 

volgnummer) en ter beschikking gesteld van de onderzoekers. 

 

6. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving zou de ontvangen gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens niet aan derden meedelen. De onderzoekers zouden ze slechts bijhouden 

tot 31 december 2020 en ze daarna vernietigen. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. 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 

bescherming. Het betreft in dit geval een mededeling van persoonsgegevens die volgens 

artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 een beraadslaging van de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité vereist. 

 

8. 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 

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 minimale 

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

 

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

namelijk de evaluatie van het raamakkoord in het kader van de werktrajecten van 

arbeidsongeschikte personen. 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

10. De te verwerken persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter zake 

dienend en niet overmatig. Ze hebben betrekking op een steekproef van de totale doelgroep 

en kunnen slechts aan de hand van een betekenisloos volgnummer in verband worden 

gebracht met geïdentificeerde of identificeerbare personen. De persoonskenmerken worden 

daartoe beperkt en in klassen ingedeeld. De identiteit van de werkgever van de betrokken 

sociaal verzekerden wordt niet als dusdanig ter beschikking gesteld maar enkel met een 

betekenisloos volgnummer en enkele kenmerken. Elk bedrag wordt in redelijke klassen 

ingedeeld. 

 

 opslagbeperking 

 

11. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving houdt de gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens bij zolang dat nodig is voor het verwezenlijken van het onderzoek en ten 

laatste tot 31 december 2020 en vernietigt ze daarna. De resultaten van het onderzoek worden 

uitsluitend als anonieme gegevens gepubliceerd. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

12. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met enkel 

anonieme gegevens vermits zij de situatie van individuele personen moeten kunnen 

opvolgen. Zij verbinden er zich contractueel toe om alle mogelijke middelen in te zetten om 

te vermijden dat de identiteit van de betrokkenen zou worden achterhaald. Het is hun in elk 

geval verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken om de ter beschikking gestelde 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te 

zetten. 

 

13. Bij de verwerking van de persoonsgegevens leven 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 na, in het 

bijzonder 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 
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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. 

 

 

Om deze redenen besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van de hogervermelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 

voor de evaluatie van het raamakkoord in het kader van de werktrajecten van arbeidsongeschikte 

personen, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de 

maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en 

informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


