
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/057 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/026 VAN 5 APRIL 2016 OVER DE MEDEDELING VAN 

GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRE BRUXELLOIS D’ACTION 

INTERCULTURELLE VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE SITUATIE VAN 

NIEUWKOMERS 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 aanvraag van het Centre Bruxellois d’Action Interculturelle van 17 februari 2016; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 22 februari 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Centre Bruxellois d’Action Interculturelle wil in het kader van een onderzoek 

aangaande de nieuwkomers in België (in het bijzonder hun profiel en arbeidsmarktpositie), 

in opdracht van de Franse Gemeenschapscommissie, bepaalde gecodeerde (geografische, 

demografische en socio-economische) persoonsgegevens verwerken. 

 

2. Aangezien er twee controlegroepen zijn, zijn er bij dit onderzoek drie groepen personen 

betrokken. 

 

 De eerste groep zijn alle nieuwkomers die ingeschreven zijn bij een Belgische gemeente. 

Een persoon wordt beschouwd als nieuwkomer als hij een vreemde nationaliteit heeft en 

sinds minder dan drie jaar in België verblijft en op 31 december 2013 reeds meer dan drie 

maanden een verblijfstitel had. 
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 De tweede groep betreft een steekproef van 5% van de personen die in 2005 in België zijn 

aangekomen en die bij aankomst een vreemde nationaliteit hadden, die ingeschreven zijn in 

een Belgische gemeente en die nog steeds in België verbleven op 31 december 2013. 

 

 De derde groep betreft een steekproef van 5% van de personen die in België geboren zijn 

en van wie beide ouders in België geboren zijn en die op 31 december 2013 bij een 

Belgische gemeente waren ingeschreven. 

 

3. Per betrokkene zouden de volgende persoonsgegevens (gecodeerd) ter beschikking worden 

gesteld (in beginsel voor groep 1 de situatie eind 2011, eind 2012 en eind 2013, voor groep 

2 de situatie eind 2005 en eind 2013, voor groep 3 de situatie eind 2013). 

 

 Persoonskenmerken: het uniek betekenisloos volgnummer, de maand van de inschrijving in 

het Rijksregister, het geboortejaar, het overlijdensjaar, het geslacht en de gemeente (of het 

arrondissement indien het een kleine gemeente betreft). 

 

 Nationaliteit: de maand van de beslissing, de nationaliteitsklasse op het moment van de 

migratie, de eerste nationaliteitsklasse in het Rijksregister, de huidige nationaliteitsklasse, 

de maand van de verwerving van de huidige nationaliteitsklasse en het geboorteland. 

 

 Gezin: de LIPRO-gezinspositie, het gezinstype, het aantal gezinsleden, de burgerlijke staat, 

de relatie met de referentiepersoon en de werkintensiteit. 

 

 Migratie: de reden van het verblijf en de maand van de registratie van de reden van het 

verblijf. 

 

 Professionele situatie (werknemers/zelfstandigen): de socio-economische positie, de 

werknemersklasse, de sector van tewerkstelling, het arbeidsregime, de belangrijkheidscode 

van de prestaties, de NACE-sectorcode en de beroepscode. 

 

 Werkloosheid: de referentiemaand, de situatie op het eind van het kwartaal en de status ten 

opzichte van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

 

 Tussenkomst van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn: de toepasselijke 

regelgeving en het type tussenkomst. 

 

 Opleiding: het hoogste opleidingsniveau, het registratiejaar, het ISCED-studiegebied, het 

ISCED-niveau, het schooltype, de graad en de authentieke bron. 

 

4. Enkel over de eerste groep zouden daarenboven anonieme gegevens op het niveau van de 

statistische sector ter beschikking worden gesteld: het aantal betrokkenen per leeftijdsklasse 

en huidige nationaliteitsklasse, het aantal betrokkenen per socio-economische positie en 

huidige nationaliteitsklasse en het aantal betrokkenen per eerstgekende statistische sector. 

 

5. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de nodige persoonsgegevens uit het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming verwerken, coderen/anonimiseren en 

aan het Centre Bruxellois d’Action Interculturelle bezorgen. 
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6. De onderzoekers van het Centre Bruxellois d’Action Interculturelle zouden de ontvangen 

gecodeerde persoonsgegevens en anonieme gegevens drie jaar bijhouden en ze daarna 

vernietigen. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

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 zekerheid. 

 

8. Het betreft voorts een mededeling van persoonsgegevens die met toepassing van artikel 15, 

§ 1, van dezelfde wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging van de afdeling 

sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

vereist. 

 

9. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, meer bepaald het onderzoeken van 

het profiel en de arbeidsmarktpositie van de nieuwkomers in België door het Centre 

Bruxellois d’Action Interculturelle. 

 

10. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en 

niet overmatig. De mee te delen persoonsgegevens kunnen slechts door middel van een 

betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken worden beperkt en doorgaans 

in klassen meegedeeld. 

 

11. Overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens mogen 

persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 

relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 

toepasselijke regelgeving, onverenigbaar is met die doeleinden. Voor zover het gaat om een 

latere verwerking van persoonsgegevens waarvan het doeleinde niet op zich verenigbaar is 

met het oorspronkelijk doeleinde, is deze latere verwerking van persoonsgegevens 

verboden behalve indien wordt beantwoord aan de voorschriften 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. 

 

12. De onderzoekers van het Centre Bruxellois d’Action Interculturelle kunnen het 

hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met anonieme gegevens vermits zij de 

situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen. 

 

13. Zij moeten er zich contractueel toe verbinden alle mogelijke middelen te zullen inzetten om 

te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde persoonsgegevens 
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betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is het hen, overeenkomstig artikel 

6 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001, verboden om handelingen te stellen die 

ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in niet-

gecodeerde persoonsgegevens. 

 

14. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens slechts 

meedelen nadat zij, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 februari 

2001, in het bezit werd gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de aangifte van de verwerking 

voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 

15. Overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 mogen de 

resultaten van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden 

in beginsel niet worden bekendgemaakt in een vorm die de identificatie van de betrokken 

persoon mogelijk maakt. Onder voorbehoud van de vermelde uitzonderingen dienen de 

onderzoeksresultaten bijgevolg op een anonieme wijze te worden gepubliceerd. 

 

16. De onderzoekers mogen de door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ter 

beschikking gestelde persoonsgegevens bijhouden tot 30 juni 2019. Na deze datum dienen 

zij de gecodeerde persoonsgegevens te vernietigen, behalve indien zij vooraf door het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd worden om ze 

ook na deze datum verder bij te houden. 

 

17. De onderzoekers dienen bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening te houden 

met de hogervermelde wetten van 15 januari 1990 en 8 december 1992, hun 

uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde gecodeerde persoonsgegevens 

en anonieme gegevens mee te delen aan het Centre Bruxellois d’Action Interculturelle met het 

oog op het onderzoeken van het profiel en de arbeidsmarktpositie van de nieuwkomers in België. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 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). 


