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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/16/215 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/095 VAN 4 OKTOBER 2016 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET INSTITUT WALLON 

DE L'ÉVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA STATISTIQUE (IWEPS) MET 

HET OOG OP EEN STUDIE OVER HET TRAJECT VAN ZELFSTANDIGEN IN HET 

KADER VAN HET WAALSE ARMOEDEBESTRIJDINGSPLAN 

 

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 aanvraag van het IWEPS; 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 23 september 2016; 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 

 

A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1.  Het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) wenst een 

studie te verrichten met betrekking tot de socio-economische situatie van de zelfstandigen 

in Wallonië in vergelijking met de situatie van zelfstandigen in andere regio's in België en 

van zelfstandigen die in het buitenland gedomicilieerd zijn.  

 

2. Om deze studie te realiseren, die uit twee luiken bestaat, wenst het IWEPS gecodeerde 

persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming te 

verwerken. De betrokken populatie omvat alle sociaal verzekerden die gedurende minstens 

één trimester behoorden tot een categorie van zelfstandigen en/of helpers tussen 2003 en 

2012. De bestudeerde populatie is niet beperkt tot de zelfstandigen/helpers die in Wallonië 

wonen, ze omvat ook de zelfstandigen/helpers die in Brussel of Vlaanderen wonen en zij 

die in het buitenland wonen en die socialezekerheidsbijdragen in België verschuldigd zijn. 

De onderzoekers willen immers hun situatie vergelijken. 
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3. Het eerste luik van deze studie bestaat uit een longitudinale analyse van de trajecten van de 

zelfstandigen/helpers. Het tweede luik bestaat uit een evaluatie van de sociale situatie van 

deze zelfstandigen/helpers op basis van het individuele inkomen en het gezinsinkomen die 

beschikbaar zijn in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (bruto-

inkomsten uit arbeid en uitkeringen).  

 

4. De resultaten van deze twee luiken van de studie zullen worden gebruikt als elementen bij 

de evaluatie van het Waalse armoedebestrijdingsplan dat de Waalse regering heeft 

toevertrouwd aan het IWEPS (zie de nota van de Waalse regering van 12 mei 2016). 

 

5. Uit de voormelde populatie zou een steekproef van 3000 personen worden getrokken. 

 

6. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de volgende gecodeerde 

persoonsgegevens meedelen met betrekking tot de personen uit de steekproef (voor de jaren 

2005 tot en met 2012). 

 

 Persoonlijke kenmerken van de zelfstandigen/helpers: het gecodeerde identificatienummer 

van de sociale zekerheid, het arrondissement, het geslacht, de nationaliteitsklasse, de 

nationaliteitsklasse bij de geboorte, de klasse van de geboorteplaats, het type huishouden, 

de positie in het gezin, het trimester van overlijden, de nomenclatuur van de socio-

economische positie, het geboortejaar en het gecodeerde identificatienummer van de 

sociale zekerheid van de referentiepersoon (op 1 januari). 

 

 Professionele situatie van de zelfstandigen/helpers: de NACE-code, het beroep, de 

bijdragereeks, mandataris (ja/nee), de hoedanigheid, het aantal dagen voltijds equivalent 

met inbegrip van gelijkgestelde dagen, de bruto belastbare uitkering van het RIZIV, de 

bruto belastbare uitkering van het RSVZ, de kinderbijslag, de bruto belastbare uitkering van 

FAMIFED, de bruto belastbare uitkering van de RVA, de bruto belastbare uitkering van de 

FPD, de bruto belastbare uitkering van de FOD SZ, de bruto belastbare uitkering van de 

POD MI, de bruto belastbare uitkering van het NIC, de bruto belastbare uitkering van het 

FAO, de bruto belastbare uitkering van het FBZ, het bruto belastbare RSZ-inkomen, het 

bruto belastbare DIBISS-inkomen en het RSVZ-inkomen (het bedrag van de uitkeringen en 

inkomens zou in deze fase in klassen worden meegedeeld). 

 

 Persoonlijke kenmerken van de gezinsleden van de zelfstandigen/helpers: het gecodeerde 

identificatienummer van de sociale zekerheid, de positie in het gezin, de nomenclatuur van 

de socio-economische positie en het gecodeerde identificatienummer van de sociale 

zekerheid van de referentiepersoon (op 1 januari). 

 

 Professionele situatie van de gezinsleden van de zelfstandigen/helpers: de NACE-code, het 

voltijds equivalent met inbegrip van gelijkgestelde dagen, de geboortedatum, de bruto 

belastbare uitkering van het RIZIV, de bruto belastbare uitkering van het RSVZ, de 

kinderbijslag, de bruto belastbare uitkering van FAMIFED, de bruto belastbare uitkering 

van de RVA, de bruto belastbare uitkering van de FPD, de bruto belastbare uitkering van de 

FOD SZ, de bruto belastbare uitkering van de POD MI, de bruto belastbare uitkering van 

het NIC, de bruto belastbare uitkering van het FAO, de bruto belastbare uitkering van het 

FBZ, het bruto belastbare RSZ-inkomen, het bruto belastbare DIBISS-inkomen en het 
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RSVZ-inkomen (het bedrag van de uitkeringen en inkomens zou in deze fase in klassen 

worden meegedeeld). 

 

7. Op basis van de persoonsgegevens van de steekproef zouden de onderzoekers statistische 

routines ontwikkelen die ze vervolgens, in de lokalen van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en op een computer van deze laatste, zouden toepassen op dezelfde 

persoonsgegevens van de volledige populatie. In deze fase zou de gemeente van de 

betrokkenen ter beschikking worden gesteld (en niet het arrondissement) alsook het exacte 

bedrag van de uitkeringen en inkomens (dus niet de klasse). De resultaten van de 

verwerkingen zouden uitsluitend in de vorm van (geaggregeerde) anonieme gegevens 

worden meegedeeld aan de onderzoekers. 

 

8. Het IWEPS zou de ontvangen persoonsgegevens bewaren tot eind 2019 ten laatste 

(einddatum van het onderzoek) en zou ze vervolgens vernietigen. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

  

9.  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. 

 

10. 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. 

 

11. Het IWEPS wenst een studie te realiseren over de sociale situatie van de zelfstandigen in 

Wallonië. De mededeling beantwoordt aan een wettig doeleinde.  

 

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

niet overmatig. De gegevens kunnen enkel aan de hand van een betekenisloos volgnummer 

in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De 

eigenlijke persoonskenmerken worden beperkt en doorgaans in klassen meegedeeld.  

 

13. 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 de redelijke verwachtingen van de betrokkene en 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 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 
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bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens worden nageleefd. 

 

14. De onderzoekers van het IWEPS kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken 

met anonieme gegevens, vermits zij de situatie van individuele personen dienen te kunnen 

opvolgen. 

 

15. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan de gecodeerde persoonsgegevens slechts 

meedelen, nadat ze, 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 verrichte aangifte van de 

verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 

16. Het IWEPS dient 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. In elk geval is het hem, 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. 

 

17. Krachtens 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 

personen mogelijk maakt. Het IWEPS is er bijgevolg toe gehouden de anonimiteit van de 

resultaten van het onderzoek bij de publicatie te waarborgen.  

 

18.  Het IWEPS mag de gecodeerde persoonsgegevens die door de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid ter beschikking worden gesteld bewaren tot eind 2019 ten laatste. Hierna 

dient het de gecodeerde persoonsgegevens te vernietigen, tenzij het voorafgaandelijk een 

machtiging verkrijgt van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid om de gegevens nog na deze datum te bewaren. 

 

19. Het IWEPS werd bij besluit van de Waalse regering van 12 november 2015 aangeduid als 

statistische autoriteit van het Waalse Gewest. De statistische geheimhouding is van 

rechtswege op hem van toepassing. Als statistische autoriteit is het hem wettelijk 

toegestaan om ingezamelde vertrouwelijke gegevens tussen statistische autoriteiten door te 

geven op voorwaarde dat dit voor de efficiënte ontwikkeling, productie en verspreiding van 

openbare statistieken of voor de verbetering van de kwaliteit ervan noodzakelijk is. Het 

betreft uitsluitend statistische doeleinden.  

 

20. Er wordt in twee fasen gewerkt. In een eerste fase worden de gecodeerde persoonsgegevens 

van een beperkte steekproef van ongeveer 3000 personen meegedeeld met het oog op de 

ontwikkeling van wetenschappelijke modellen. In een tweede fase worden deze 

wetenschappelijke modellen door de onderzoekers, op beveiligde computers in de lokalen 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, toegepast op de gecodeerde 

persoonsgegevens van de totaliteit van de gevraagde populatie en wordt de effectieve 

analyse verricht.  
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21. Het Sectoraal Comité benadrukt dat de uiteindelijke mededeling aan de onderzoekers, in de 

tweede fase, uitsluitend betrekking mag hebben op anonieme gegevens verkregen door 

toepassing van de wetenschappelijke modellen die in de eerste fase ontwikkeld werden. De 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal daartoe de nodige controles uitvoeren. 

 

22. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient rekening te worden gehouden 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. 

 

Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid 

 

een machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de mededeling van de 

voormelde gecodeerde persoonsgegevens aan het IWEPS met het oog op een studie over de 

trajecten van de zelfstandigen in het kader van het Waalse armoedebestrijdingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. +32-2-

741 83 11). 


