
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/201 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/089 VAN 4 OKTOBER 2016 INZAKE DE MEDEDELING 

VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM VOOR ECONOMISCHE STUDIËN (KU 

LEUVEN) VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE FINANCIËLE TRANSFERTEN 

TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID EN DE DEELSTATEN VANUIT EEN MICRO-

PERSPECTIEF 

 

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 Centrum voor Economische Studiën (KU Leuven); 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Centrum voor Economische Studiën (KU Leuven) wil voor het onderzoeken van de 

financiële transferten tussen de federale overheid en de deelstaten vanuit een micro-

perspectief, in het kader van het microsimulatiemodel EUROMOD, eenmalig kunnen 

beschikken over gecodeerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming. 

 

2. De gevraagde gecodeerde persoonsgegevens hebben betrekking op een steekproef van 

dertigduizend gezinnen. De steekproef is gebaseerd op het adres van de gezinnen op 31 

december 2014. 

 

3. De onderzoekers vragen per betrokkene om de volgende gecodeerde persoonsgegevens, 

voor het jaar 2011 en voor het jaar 2014. 
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 Persoonskenmerken: het gecodeerd identificatienummer van de sociale zekerheid van de 

betrokkene, het gecodeerd identificatienummer van de sociale zekerheid van de 

referentiepersoon, de relatie tussen de betrokkene en de referentiepersoon, het 

arrondissement van de woonplaats, het gewest van de woonplaats, de leeftijdsklasse, het 

geslacht, de burgerlijke staat, de onderwijsvorm (aard van het secundair onderwijs) en het 

onderwijsniveau (classificatie van onderwijsprogramma’s en studierichtingen). 

 

 Tewerkstelling: de werknemersklasse, de nomenclatuurcode van de socio-economische 

positie, het aantal gewerkte dagen omgezet in voltijds equivalenten, het aantal gewerkte 

dagen, het aantal gewerkte uren, het percentage deeltijdse arbeid, het bruto belastbaar loon 

(in klassen), de werkgeversbijdrage (in klassen), de bijzondere bijdrage (in klassen), de 

socialezekerheidsbijdrage (in klassen), het gecodeerd ondernemingsnummer van de 

werkgever, het arrondissement van de belangrijkste vestigingsplaats van de werkgever, het 

arrondissement van de lokale vestigingseenheid van de werkgever en het gewest van de 

lokale vestigingseenheid van de werkgever. 

 

 Uitkeringen (telkens in klassen): de bruto belastbare uitkeringen op jaarbasis van de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de Federale Pensioendienst, het Fonds voor 

Arbeidsongevallen, het Fonds voor de Beroepsziekten, de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid, de verzekeringsinstellingen, het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, FAMIFED en 

het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. 

 

4. De gecodeerde persoonsgegevens zouden worden bewaard tot 31 december 2018 en daarna 

worden vernietigd. 

 

 

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 zekerheid. 

 

6. Het betreft tevens een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, van 

de 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. 

 

7. Het Centrum voor Economische Studiën (KU Leuven) onderzoekt de financiële transferten 

tussen de federale overheid en de deelstaten vanuit een micro-perspectief. Het betreft een 

gerechtvaardigd doeleinde. 

 

8. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet 

overmatig. De eigenlijke persoonskenmerken worden daartoe beperkt en enkel in klassen 

meegedeeld. 
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9. 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 regelgevende bepalingen, 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 zij beantwoordt aan de voorschriften van 

afdeling II van hoofdstuk II van het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001. 

 

10. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met anonieme 

gegevens omdat zij de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen. 

 

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

meedelen nadat ze, overeenkomstig artikel 13 van het uitvoeringsbesluit 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. 

 

12. Overeenkomstig artikel 23 van het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001 mogen de 

resultaten van de verwerking in beginsel niet worden bekendgemaakt in een vorm die de 

identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt. De onderzoeksresultaten moeten 

dus in beginsel op een anonieme wijze worden gepubliceerd. 

 

13. De onderzoekers mogen de persoonsgegevens bijhouden tot 31 december 2018. Daarna 

moeten zij de gecodeerde persoonsgegevens vernietigen, behalve indien zij vooraf van het 

sectoraal comité de machtiging verkrijgen om ze ook na deze datum bij te houden. 

 

14. Het Centrum voor Economische Studiën (KU Leuven) moet bij de verwerking van de 

persoonsgegevens rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 

en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 

1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, 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 

mee te delen aan het Centrum voor Economische Studiën (KU Leuven), uitsluitend voor het 

onderzoeken van de financiële transferten tussen de federale overheid en de deelstaten vanuit een 

micro-perspectief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


