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BERAADSLAGING NR. 21/054 VAN 4 MEI 2021, GEWIJZIGD OP 1 JUNI 2021, MET
BETREKKING
TOT
DE
MEDEDELING
VAN
GEPSEUDONIMISEERDE
PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID AAN HET DEPARTEMENT ECONOMIE VAN DE UNIVERSITEIT VAN
STOCKHOLM MET HET OOG OP EEN STUDIE OVER DE GEVOLGEN VAN DE
INVOERING VAN FLEXI-JOBS VOOR DE ARBEIDSMARKT SEDERT 2015
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, meer bepaald 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 departement Economie van de universiteit van Stockholm;
Gelet op het auditoraatsrapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Het departement Economie van de universiteit van Stockholm wenst gebruik te maken van
gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid voor de
realisatie van een studie over de gevolgen van de invoering van flexi-jobs voor de
arbeidsmarkt sinds 2015.

2.

De studie beoogt enerzijds een analyse van de gevolgen van flexi-jobs voor de
onderhandelingspositie van de werknemers en anderzijds een analyse van het effect van flexijobs op het werkaanbod dankzij een berekening van de elasticiteit.
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3.

In de studie worden individuele en longitudinale gegevens geanalyseerd van een steekproef
van werknemers met een deeltijdse job als arbeider of bediende in België gedurende minstens
één trimester. Er kunnen drie groepen worden bepaald.
- De eerste groep wordt samengesteld uit personen die een enkele en dezelfde job hadden

in de periode 2012 tot 20191. Het mag niet gaan om een flexi-job. Uit deze groep worden
uitgesloten de ambtenaren en de zelfstandigen maar eveneens de bedienden en arbeiders
die minder dan 65% of meer dan 95% van een voltijdse job hebben gewerkt in alle
trimesters. In deze groep worden daarentegen opgenomen de werklozen wanneer ze tussen
65% en 95% als arbeider of bediende hebben gewerkt gedurende minstens een trimester
in de periode 2012-2019;
- De tweede groep wordt samengesteld uit personen die van ondernemingsnummer zijn
veranderd maar die nooit verschillende jobs tegelijkertijd hebben uitgeoefend 2. De
personen die gedurende de hele periode een enkele job als ambtenaar of als zelfstandige
hebben uitgeoefend, zijn uitgesloten. Indien er een combinatie van jobs was als
ambtenaar/zelfstandige en bediende/arbeider, dan worden in deze groep opgenomen de
bedienden/arbeiders die minstens tijdens één trimester aan tussen 65% en 95% hebben
gewerkt. In deze groep worden ook opgenomen de werklozen indien zij tussen 65% en
95% als arbeider of bediende hebben gewerkt tijdens minstens één trimester in de periode
2012-2019;
- De derde groep is samengesteld uit personen die meerdere jobs tegelijkertijd hebben
uitgeoefend tijdens minstens een trimester in de periode 2012 tot 2019. Deze bijkomende
jobs moeten niet per se drie maanden duren, ze mogen korter zijn. In dit geval is het
inclusiecriterium het individu dat tussen 65 en 95% heeft gewerkt als bediende en
arbeider3 gedurende minstens een trimester waarbij het percentage tussen 65 en 95% met
de som van de gewerkte percentages in alle jobs als bediende en arbeider op de laatste dag
van het trimester overeenstemt. In deze groep worden ook opgenomen de werklozen die
tussen 65% en 95% hebben gewerkt als arbeider of bediende tijdens minstens een
trimester in de periode 2012-2019.
Enkel de gegevens afkomstig uit deze drie groepen zullen worden meegedeeld aan het
departement Economie van de universiteit van Stockholm.
4.

Op vraag van het departement Economie van de universiteit van Stockholm zou de KSZ de
volgende informatie verwerken die beheerd wordt in het datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming (per betrokkene, enkel voor de periode 2012-2019):
1) Gegevens afkomstig van de RSZ en de RSZPPO: het identificatienummer van de sociale
zekerheid (INSZ) (vervangen door een volgnummer), de werknemersklasse, de speciale
werknemersklasse, de werknemerscode, het inschrijvingsnummer van de werkgever
(vervangen door een volgnummer), het ondernemingsnummer (vervangen door een
volgnummer), het identificatienummer van de lokale vestigingseenheid (vervangen door
een volgnummer), de loonklasse, de gewone bezoldiging (in klassen), het forfaitair loon
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Deze personen hebben hetzelfde ondernemingsnummer aan het einde van elk trimester tijdens de hele periode.
Deze personen hebben nooit verschillende ondernemingsnummers gehad op het einde van het trimester.
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(in klassen), de loonklasse van het dagloon, het bedrag van het voordeel (in klassen), de
premies (in klassen), het gemiddeld aantal uur per week van de voltijdse maatman, het
aantal normaal bezoldigde dagen deeltijds werk, het percentage deeltijds werk, het
percentage voltijds equivalent (exclusief gelijkgestelde dagen), het aantal uren deeltijds,
het aantal gelijkgestelde dagen, het aantal dagen per week van het arbeidsstelsel, het aantal
niet-gepresteerde bezoldigde opzegdagen, de hoofdprestatie (ja/nee), de hoofdprestatie
per werkgever (ja/nee), de NACE-code, extra horeca, de regio van de lokale
vestigingseenheid, de belangrijkheidscode (dimensieklasse van de werkgever), de
vestigingsplaats van de werkgever (op arrondissementsniveau) en het arrondissement van
de lokale vestigingseenheid.
2) Gegevens afkomstig van het rijksregister: het identificatienummer (INSZ) (vervangen
door een volgnummer), het geslacht, de leeftijdsklasse, de nationaliteitsklasse, de
gemeente van de woonplaats (op arrondissementsniveau voor de personen die in België
verblijven en als landcode voor de personen die in het buitenland verblijven), het aantal
gezinsleden en het type gezin.
3) Andere gegevens: aantal jobs in loondienst, totaal aantal jobs, nomenclatuur van de socioeconomische positie, bruto belastbare RSZ-bezoldiging (in klassen) en de bruto belastbare
RSZPPO-bezoldiging enkel voor de jaren 2012-2016 (in klassen).
5.

De onderzoekers vragen ook een aanduiding van het selectieproces van de
onderzoekspopulatie en de steekproef: per betrokkene, een aanduiding van groep 1, 2 of 3
(volgens het beschreven algoritme voor de selectie van de onderzoekspopulatie).

6.

Het departement Economie van de universiteit van Stockholm zal zijn studie in twee fasen
uitvoeren. In een eerste fase wordt een gegevenssteekproef aan de KSZ gevraagd om de
nodige toepassingen voor de studie te kunnen ontwikkelen. Deze steekproef
vertegenwoordigt 1,5 % van de gevraagde volledige populatie (hetzij 20.000 personen). In
een tweede fase zullen de onderzoekers van de universiteit van Stockholm in de lokalen van
de KSZ de eerder ontwikkelde toepassingen uitvoeren op de volledige populatie (1.300.000
personen) onder het toezicht van een medewerker van de KSZ. Door deze manier van werken
zullen de gegevens met betrekking tot de volledige populatie de KSZ niet verlaten. Enkel
anonieme resultaten in de vorm van statistische tabellen, grafieken en parameters zullen
buiten de KSZ mogen worden meegenomen. De anonimiteit van de populatie wordt op deze
manier gegarandeerd.

7.

Het betreft een eenmalige studie die over vier jaar zal worden uitgevoerd. De volledige
gegevens zullen ten laatste op 30 juni 2025 worden vernietigd.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

8.

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
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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
zekerheid. Het betreft in casu een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens
artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 een beraadslaging van de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité vereist is.
9.

Volgens de Verordening (EU) 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 door middel van passende technische of
organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende
beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde
of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging
(beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid).
Doelbinding

10.

Via deze studie wenst het departement Economie van de universiteit van Stockholm de
gevolgen van de invoering van flexi-jobs voor de arbeidsmarkt sinds 2015 te onderzoeken
(de gevolgen van de flexi-jobs voor de onderhandelingspositie van de werknemers in hun
voornaamste jobs en de gevolgen voor het werkaanbod). De hierboven beschreven
gegevensset, die door de KSZ aan het departement Economie van de universiteit van
Stockholm wordt geleverd, is beperkt tot de beoogde academische en wetenschappelijke
doelstellingen van het departement Economie van de universiteit van Stockholm en is
noodzakelijk voor de uitvoering van zijn opdracht. Deze mededeling van persoonsgegevens
beoogt een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde, met name
de evaluatie van de gevolgen van de invoering van flexi-jobs voor de arbeidsmarkt sinds
2015.
Minimale gegevensverwerking

11.

De gegevens die door het departement Economie van de universiteit van Stockholm gevraagd
worden zijn gepseudonimiseerd, waarbij enkel het identificatienummer van de sociale
zekerheid, dat vervangen wordt door een betekenisloos nummer, gebruikt wordt. Het
aggregatieniveau van de gegevens laat niet toe om een bepaald individu te identificeren. De
gegevens worden niet als dusdanig meegedeeld maar in klassen om elk risico van
heridentificatie uit te sluiten.
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12.

Het departement Economie van de universiteit van Stockholm zal zijn studie in twee fasen
uitvoeren. In een eerste fase wordt een gegevenssteekproef aan de KSZ gevraagd om de
nodige toepassingen voor de studie te kunnen ontwikkelen. Deze steekproef
vertegenwoordigt 1,5 % van de gevraagde volledige populatie (hetzij 20.000 personen). In
een tweede fase zullen de onderzoekers van de universiteit van Stockholm in de lokalen van
de KSZ de eerder ontwikkelde toepassingen uitvoeren op de volledige populatie (ongeveer
1.300.000 personen) onder het toezicht van een medewerker van de KSZ. Door deze manier
van werken zullen de gegevens met betrekking tot de volledige populatie de KSZ niet
verlaten. Enkel anonieme resultaten in de vorm van statistische tabellen, grafieken en
parameters zullen buiten de KSZ mogen worden meegenomen. De anonimiteit van de
populatie wordt op deze manier gegarandeerd.
Opslagbeperking

13.

Het departement Economie van de universiteit van Stockholm zal een eenmalige studie
uitvoeren die over vier jaar gespreid is. De volledige gegevens zullen ten laatste op 30 juni
2025 worden vernietigd.
Integriteit en vertrouwelijkheid

14.

De onderzoekers kunnen het voormelde doeleinde niet verwezenlijken met anonieme
gegevens, vermits zij de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen. Ze
moeten zich er contractueel toe verbinden om alle mogelijke middelen in te zetten om te
vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde persoonsgegevens
betrekking hebben, zou worden achterhaald. Het is hen in elk geval verboden om handelingen
te stellen die ertoe strekken gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te zetten in nietgepseudonimiseerde persoonsgegevens.

15.

De resultaten van een verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden mogen in principe niet worden bekendgemaakt in een vorm die de identificatie
van de betrokken personen mogelijk maakt. De resultaten van het onderzoek moeten dus in
anonieme vorm worden bekendgemaakt.

16.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de onderzoekers van het departement
Economie van de universiteit van Stockholm rekening houden 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 mededeling van de voormelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de
Kruispuntbank van de Sociale zekerheid aan het departement Economie van de universiteit van
Stockholm in het kader van een studie over de evaluatie van de gevolgen van de invoering van
flexi-jobs voor de arbeidsmarkt sedert 2015, zoals beschreven in deze beraadslaging, toegestaan is
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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2741 83 11).

