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IVC/KSZG/21/042 

 

 

BERAADSLAGING NR. 21/022 VAN 2 FEBRUARI 2021 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS UIT HET 

NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM VOOR SOCIOLOGISCH ONDERZOEK 

VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (CESO) EN HET CENTRUM VOOR 

SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 

(CSB) MET HET OOG OP HET ONDERZOEKEN VAN DE SOCIO-ECONOMISCHE 

KENMERKEN VAN DE ARBEIDSMARKTTRANSITIES TIJDENS DE COVID-19-

PERIODE IN BELGIË 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder 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 de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen; 

 

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. Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) van de Katholieke Universiteit Leuven 

(als verwerkingsverantwoordelijke) en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck 

(CSB) van de Universiteit Antwerpen (als verwerker) willen bepaalde gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming gebruiken om 

de sociale gevolgen van de verspreiding van het coronavirus voor de inkomens van de 

Belgische gezinnen in kaart te brengen en om wetenschappelijke inzichten te genereren ter 

ondersteuning van het sociaaleconomisch beleid. Zij willen beleidsaanbevelingen formuleren 



 

 

2 

over de manieren om de kwetsbaren in België beter te beschermen, tijdens het verdere 

verloop van de COVID-19-crisis en ook nadien. 

 

2. De onderzoekers willen in een eerste fase persoonsgegevens verwerken van een steekproef 

van 50.000 private huishoudens met een gezinshoofd op actieve leeftijd (18 tot en met 64 

jaar oud) die op 1 januari 2020 in België woonden en gekend zijn in het Rijksregister (in 

voorkomend geval zou het stratificeren van de steekproef geschieden door middel van 

geaggregeerde gegevens over de socio-economische positie van het gezinshoofd in diverse 

kwartalen). De persoonsgegevens worden gevraagd voor alle gezinsleden (alle personen die 

op hetzelfde adres wonen als het gezinshoofd) ouder dan 17 jaar. Voor de gezinsleden jonger 

dan 18 jaar worden enkel de persoonsgegevens over de socio-demografische situatie en de 

opleiding gevraagd. De persoonsgegevens van de gezinsleden moeten enkel aangeleverd 

worden voor de jaren dat zij deel uitmaken van het gezin van het gezinshoofd. In een tweede 

fase zouden de onderzoekers gebruik maken van de persoonsgegevens van de volledige 

populatie, binnen de beveiligde omgeving van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

3. De gevraagde persoonsgegevens hebben doorgaans betrekking op elke maand of elk kwartaal 

van de kalenderjaren 2020 en 2021 en op het laatste kwartaal van 2019, dat geldt als 

vergelijkingspunt. De persoonsgegevens over de opleiding worden gevraagd ongeacht het 

ogenblik waarop het diploma werd behaald. Datums worden weergegeven met het jaar en de 

maand waarin ze vallen en bedragen worden in klassen ingedeeld (in de tweede fase kunnen 

ze echter als dusdanig ter beschikking worden gesteld). 

 

 Persoonskenmerken (op 1 januari 2020, 2021 en 2022): de geboortedatum, het geslacht, de 

nationaliteit (in klassen), het geboorteland (in klassen), de provincie van de woonplaats, het 

uniek volgnummer van de referentiepersoon, de relatie ten opzichte van de referentiepersoon, 

de LIPRO-gezinspositie, het gezinstype, de datum van overlijden, de datum van inschrijving 

in het Rijksregister en de huishoudwerkintensiteit (volgens diverse definities, voor de jaren 

2019-2021). 

 

 Pensioen: de datum van de opening van het eerste pensioenrecht, de datum van de opening 

van het huidig pensioenrecht, de datum van afsluiten of annuleren van het pensioenrecht, de 

beginmaand van de referteperiode, de eindmaand van de referteperiode, de maand van de 

effectieve betaling, de betalingsperiodiciteit, de voordeelcode, het type/soort pensioenrecht, 

de oorsprong van het pensioenrecht, de aanduiding dat het pensioenvoordeel al dan niet nog 

bestaat op de laatste dag van het kwartaal, het brutobedrag van het pensioen, het bruto bedrag 

dat aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen is, het percentage bedrijfsvoorheffing, het aantal 

kinderen fiscaal ten laste, het aantal andere personen fiscaal ten laste en de fiscale toestand 

van de echtgenoot ten laste. 

 

 Werkloosheid: het aantal vergoede dagen van de referentiemaand, de werkloosheidsduur, het 

bedrag van de uitkering ontvangen voor de referentiemaand, de maand waarop de betaling 

betrekking heeft, het statuut van de persoon ten aanzien van de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening in de loop van de referentiemaand, de laatste activiteit vóór de 

werkloosheid, de aard en de reden van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet, het type 

arbeidscontract, het al dan niet gebruiken van het corona-ouderschapsverlof, de reden van de 

tijdelijke werkloosheid, het aantal dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge de coronacrisis, 
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de maand van de betaling, de maand waarop de betaling betrekking heeft, het ontvangen 

bedrag, de eerste maand waarvoor een inschakelingsuitkering is betaald, de datum van het 

vervallen van het recht op inschakelingsuitkering, de uitstromingsmaand en het studieniveau. 

 

 Tewerkstelling: het aantal werknemers van de werkgever op het eind van het kwartaal of de 

beschouwde periode, de belangrijkheidscode, de activiteitensector, het uniek volgnummer 

van de werkgever, de provincie van de lokale vestigingseenheid, het bevoegd paritair comité, 

het type werknemer, de aanduiding dat de arbeidsprestatie al dan niet de hoofdprestatie is, de 

aanduiding dat de arbeidsprestatie al dan niet nog bestaat op de laatste dag van het kwartaal, 

het prestatietype, het percentage van de deeltijdse tewerkstelling, de werknemersklasse, de 

werknemerscode, het voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen van de werknemer, 

het gemiddeld aantal uren per week van de voltijdse referentiewerknemer, het gemiddeld 

bruto dagloon, de werkgeversbijdrage, de persoonlijke bijdrage, de bijzondere bijdrage, de 

bijdragevermindering en, wat betreft de tewerkstelling bij Europese en internationale 

organisaties, de begindatum, de einddatum, de beroepencode, het register waarin de 

betrokkene is ingeschreven en de aanduiding dat de arbeidsprestatie al dan niet nog bestaat 

op de laatste dag van het kwartaal. 

 

 Maatschappelijke integratie: de uitbetalingscategorie, het percentage en de omschrijving van 

de terugbetaling door de overheid aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 

het type maatschappelijke hulpverlening, de begindatum van de betaling, de einddatum van 

de betaling, de maand waarvoor de begunstigde een (equivalent) leefloon heeft ontvangen, 

de toepasselijke regelgeving en de aard van de tussenkomst van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

 Arbeidsbemiddeling: de categorie van werkzoekende, de inschrijvingsdatum, de 

inschrijvingsduur, de bevoegde plaatsingsdienst en het opleidingsniveau. 

 

 Socio-economische positie: de nomenclatuurcode en de afgeleide variabele met betrekking 

tot de sociale zekerheid (die geeft een aanduiding van de toepasselijke combinatie van 

tewerkstelling, activering, uitkeringsgerechtigdheid, pensioen,…). 

 

 Arbeidsongeschiktheid: de periode van de arbeidsongeschiktheid (begindatum en 

einddatum), het aantal dagen primaire arbeidsongeschiktheid, de aanduiding dat de primaire 

arbeidsongeschiktheid al dan niet nog bestaat op de laatste dag van het kwartaal, het type 

dagen van arbeidsongeschiktheid, het stelsel van de rechthebbende, het type uitkering en het 

bedrag van de uitkering. 

 

 Beroepsziekten en arbeidsongevallen: de periode van de arbeidsongeschiktheid ingevolge 

een beroepsziekte (begindatum en einddatum), de periode waarop de persoonsgegevens 

betrekking hebben (begindatum en einddatum), de aanduiding dat de arbeidsongeschiktheid 

al dan niet nog bestaat op de laatste dag van het kwartaal, het bedrag van de uitkering, de 

erkenning van COVID-19 als beroepsziekte, het uniek volgnummer van het arbeidsongeval, 

de periode van de arbeidsongeschiktheid ingevolge een arbeidsongeval (begindatum en 

einddatum), het jaar waarin de arbeidsongeschiktheid een aanvang heeft genomen, het 

brutobedrag van de uitbetaling voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de datum waarop de 

letsels als geconsolideerd worden beschouwd. 
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 Invaliditeit: de begindatum van de primaire arbeidsongeschiktheid, de begindatum van de 

invaliditeit, de einddatum van de invaliditeit, de aanduiding dat de invaliditeit al dan niet nog 

bestaat op de laatste dag van het kwartaal, het regime, de sociale staat, de datum van het 

herval, de betalingsperiode (begindatum en einddatum), het aantal betaalde uitkeringsdagen 

en het bedrag van de uitkering. 

 

 Handicap: de regelgeving die de basis vormt voor de erkenning van de handicap, de 

erkenning van de vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder, de 

begindatum van de erkenning van de handicap, de einddatum van de erkenning van de 

handicap, het totaal van parameters (op 18 of 15), het totaal van de pijlers (op 36), het aantal 

punten op pijler 1, de reden van de verwerping van de erkenning van de handicap, de 

begindatum van het recht en de einddatum van het recht. 

 

 Zelfstandige activiteiten: het statuut ten aanzien van de vennootschap, de activiteitssector, de 

aanvangsdatum van de aansluiting, de schrappingsdatum van de aansluiting, de 

hoedanigheidscode, de bijdragecategorie, het jaar waarop het inkomen betrekking heeft, het 

inkomen dat als belastbare basis dient voor de bepaling van de personenbelasting, het 

overbruggingsrecht omwille van moeilijkheden door COVID-19, het uitstel van sociale 

bijdragen omwille van moeilijkheden door COVID-19, de vrijstelling van sociale bijdragen 

omwille van moeilijkheden door COVID-19 en de tijdelijke ouderschapsuitkering omwille 

van moeilijkheden door COVID-19. 

 

 Opleiding (behaalde opleidingsniveau tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2022): het behaalde 

opleidingsniveau (volgens de International Standard Classification of Education, ISCED), 

de staat van het bewijs, de datum waarop het bewijs werd uitgereikt, het schooltype in het 

secundair onderwijs, de studiecyclus en de cyclusduur, de code van het behaalde resultaat op 

het einde van het academiejaar, de code van het behaalde diploma, het academiejaar waarin 

het diploma werd uitgereikt, de studiecategorie, de aanduiding dat het diploma al dan niet 

werd uitgereikt op het einde van het academiejaar, het statuut van beursstudent, de 

studiecategorie van het niet-universitair onderwijs, het diplomajaar van de hogeschool, het 

bewijs van het hoger secundair onderwijs en het diplomajaar van het hoger secundair 

onderwijs, aangevuld met het hoogst behaalde opleidingsniveau tot 1 januari 2022 (te 

verstrekken door Statistics Belgium, met de aanduiding dat het opleidingsniveau is afgeleid 

uit inschrijvingen en de huidige inschrijving) 

 

4. Zoals opgemerkt, zouden in een eerste fase gepseudonimiseerde persoonsgegevens van 

50.000 gezinnen aan het CESO en het CSB worden overgemaakt. Aan de hand daarvan 

zouden de onderzoekers vervolgens algoritmes ontwikkelen. In een tweede fase zouden ze 

toegang krijgen tot de eigenlijke persoonsgegevens van de totale populatie, op een personal 

computer in het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en onder het 

toezicht van een medewerker van die laatste, om er hun algoritmes op toe te passen. De 

resultaten van de verwerking van de persoonsgegevens, ter plaatse bij de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid, zouden uitsluitend onder de vorm van anonieme gegevens de kantoren 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verlaten. Het CESO en het CSB zouden de 

ontvangen gepseudonimiseerde persoonsgegevens bijhouden zolang ze die nodig hebben 

voor het verwezenlijken van het onderzoek en maximaal tot vijf jaar na de ontvangst (uiterlijk 

tot 30 juni 2027) en ze daarna vernietigen. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

5. 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. In uitvoering daarvan beheert de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 

6. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, van de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid 

van het informatieveiligheidscomité vereist. 

 

7. 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 

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 

 

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

meer bepaald het onderzoeken van de socio-economische kenmerken van de 

arbeidsmarkttransities tijdens de COVID-19-periode in België, door het Centrum voor 

Sociologisch Onderzoek (Katholieke Universiteit Leuven) en het Centrum voor Sociaal 

Beleid Herman Deleeck (Universiteit Antwerpen). 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

9. De te verwerken persoonsgegevens hebben in eerste instantie 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. Daartoe worden 

de persoonskenmerken beperkt en in klassen ingedeeld. Elk bedrag wordt in redelijke klassen 

ingedeeld. De datums worden meegedeeld met het jaar en de maand waarin zij vallen. De 
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persoonsgegevens zijn aldus, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter zake dienend en 

niet overmatig. 

 

10. In een tweede fase worden de persoonsgegevens van de volledige populatie aan de 

onderzoekers ter beschikking gesteld op een personal computer in de kantoren van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, onder het toezicht van één van haar medewerkers. 

De onderzoekers kunnen buiten het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

enkel beschikken over louter anonieme gegevens die het resultaat zijn van hun verwerking 

van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming ter plekke bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Doorgaans worden 

persoonsgegevens in klassen meegedeeld aan onderzoekers maar in dit geval zouden de 

datums van de relevante gebeurtenissen en de bedragen in de tweede fase als dusdanig 

kunnen worden getoond op de personal computer waarvan de onderzoekers gebruik kunnen 

maken bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dat lijkt, gelet op de voorgestelde 

werkwijze, geen risico’s op heridentificatie van de betrokkenen te stellen. 

 

 opslagbeperking 

 

11. De onderzoekers – het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) van de Katholieke 

Universiteit Leuven (als verwerkingsverantwoordelijke) en het Centrum voor Sociaal Beleid 

Herman Deleeck (CSB) van de Universiteit Antwerpen (als verwerker) – houden de in de 

eerste fase verkregen gepseudonimiseerde persoonsgegevens bij zolang dat nodig is voor het 

verwezenlijken van het onderzoek en ten laatste tot vijf jaar na de ontvangst (het 

informatieveiligheidscomité legt die datum vast op 30 juni 2027). Daarna vernietigen zij de 

persoonsgegevens. 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 

beoordelen. 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 meegedeelde 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te 

zetten. Het CESO is de verwerkingsverantwoordelijke, het CSB is de verwerker. De relatie 

tussen de beide organisaties wordt geregeld volgens artikel 28 van 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. 

 

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 Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de 

Katholieke Universiteit Leuven en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de 

Universiteit Antwerpen, voor het onderzoeken van de socio-economische kenmerken van de 

arbeidsmarkttransities tijdens de COVID-19-periode in België, 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 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 


