
 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
 

 

SCSZG/18/191 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/101 VAN 8 NOVEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 2 MEI 2017, 

OP 6 FEBRUARI 2018 EN OP 4 SEPTEMBER 2018, OVER DE VERWERKING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID VOOR DE ONDERZOEKSEENHEID BEDRIJFSECONOMIE, 

STRATEGIE EN INNOVATIE VAN DE FACULTEIT ECONOMIE EN 

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, 

MET HET OOG OP HET ONDERZOEKEN VAN DE RENDEMENTEN VAN 

ONDERNEMERSCHAPSERVARING (MEDEDELING VAN GECODEERDE 

PERSOONSGEGEVENS EN MEDEWERKING AAN BEVRAGINGEN VIA ENQUÊTE) 

 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder op 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 aanvragen van de Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie van de 

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven; 

 

Gelet op de rapporten van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie van de Faculteit Economie 

en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven onderzoekt de effecten van 

ondernemerschapservaring op toekomstige loopbaantrajecten en vraagt de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid daartoe om in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming eenmalig een populatie af te bakenen, namelijk de groep van personen tussen 

22 en 49 jaar oud die als voltijdse werknemers in loondienst buiten de primaire sector stonden 

geregistreerd in het eerste kwartaal van 2004 en in de periode 2004-2015 in België woonden. 

 

2. Uit de groep personen die in de periode 2005-2015 een ervaring als zelfstandige opdeden, 

zou een teststeekproef van duizend willekeurige personen worden getrokken (de treatment 

groep). Uit de groep personen die in de periode 2005-2015 geen ervaring als zelfstandige 

opdeden, zou een teststeekproef van negentienduizend willekeurige personen worden 

getrokken (de control groep). Vervolgens zou aan de hand van die twee teststeekproeven een 
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code worden ontwikkeld om de personen uit de control groep die op demografisch en 

professioneel vlak vergelijkbaar zijn met de personen uit de treatment groep te achterhalen 

(de matched groep). 

 

3. De hogervermelde code zou bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in een 

beveiligde omgeving, worden toegepast op de volledige populatie waaruit de eerste treatment 

en control groepen bepaald werden, waaruit dan nieuwe treatment en control groepen 

afgebakend zouden worden die een steekproef van één derde van de volledige populatie 

(maximaal vijftigduizend personen in de treatment groep en maximaal vijftigduizend 

personen in de matched groep) zouden vormen. Over de personen uit deze treatment groep 

en deze matched groep en over de personen uit de eerste treatment groep en de control groep 

zouden de volgende gecodeerde persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld (voor elk 

kwartaal van de periode 2000-2017 – bedragen steeds in klassen). 

 

 Persoonskenmerken van de betrokkene: het gecodeerd identificatienummer van de sociale 

zekerheid (ook van de partner), het geslacht, de leeftijdsklasse (ook van de partner), het al 

dan niet overleden zijn, de nationaliteitsklasse, het gewest van de woonplaats, de 

nomenclatuurcode van de socio-economische positie (ook van de partner), de gezinspositie, 

het aantal werkenden in het gezin, de arbeidsintensiteit op gezinsniveau, het geslacht van elk 

kind en de leeftijdsklasse van elk kind. 

 

Activiteiten als werknemer: de tewerkstellingsmobiliteit, het totaal aantal tewerkstellingen, 

de belangrijkheid van de arbeidsmarkpositie, de werknemersklasse, het speciaal statuut, het 

arbeidsregime (ook van de partner), het arbeidsvolume, het gecodeerd identificatienummer 

van de werkgever, de NACE-code, de dimensiecode, de sector, het gewest van de 

voornaamste vestigingsplaats, het dagloon (ook van de partner), de gewone bezoldiging, de 

premies, het loon voor de bijdrageberekening en de verbrekingsvergoeding. 

 

Activiteiten als zelfstandige: het beroep, de belangrijkheid van de activiteit, de NACE-code, 

de hoedanigheid en het jaarlijks inkomen. 

 

4. Bij vierduizend personen uit de treatment groep en vierduizend personen uit de matched 

groep, woonachtig in Vlaanderen in 2004, zou bovendien een enquête worden afgenomen 

(het responspercentage wordt geschat op twintig procent, ongeveer duizend zeshonderd 

respondenten). De resultaten zouden door middel van het gecodeerd identificatienummer van 

de sociale zekerheid worden gekoppeld aan de gecodeerde persoonsgegevens uit het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. De Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid zou een verwerker opdragen de volgende taken uit te voeren: het versturen van 

een introductiebrief aan de betrokkenen (en na enkele weken een herinneringsbrief), het 

aanbieden van een online surveyplatform waarop kan worden ingelogd met het persoonlijk 

enquêtenummer en het wachtwoord vermeld op de introductiebrief, het vervangen van het 

persoonlijk enquêtenummer van de betrokkenen door hun gecodeerd identificatienummer 

van de sociale zekerheid na het afsluiten van de enquête en het ter beschikking stellen van de 

antwoorden aan de onderzoekers. Uiteindelijk zouden de onderzoekers dus in staat zijn om 

de antwoorden van de respondenten te koppelen aan hun gecodeerde persoonsgegevens. Aan 

de personen uit de treatment groep die nog niet zouden hebben deelgenomen aan de enquête 
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na de ontvangst van de herinneringsbrief zou een tweede herinneringsbrief worden verstuurd, 

voor zover zij op 31 december 2015 werkend waren in één job in loondienst. 

 

5. De onderzoekers merken op dat zij de betrokkenen zelf niet kunnen heridentificeren, ook niet 

de betrokkenen die aan de enquête deelnamen. Met de enquête wordt immers niet naar 

eigenlijke persoonskenmerken gepeild. Zij bevat enkel vragen over de beroepssituatie begin 

2015, de vroegere werkervaring, de ervaringen inzake training en onderwijs en de 

innovatiegerelateerde activiteiten. 

 

6. De Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie van de Faculteit Economie 

en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven zou de aldus verwerkte 

persoonsgegevens bewaren tot uiterlijk 31 december 2020 en ze vervolgens 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. Het betreft bovendien een mededeling van persoonsgegevens die krachtens 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 

vergt. 

 

8. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het onderzoeken van de 

effecten van ondernemerschapservaring op toekomstige loopbaantrajecten door de 

Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie van de Faculteit Economie en 

Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. De meegedeelde 

persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze kunnen 

enkel aan de hand van een betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een 

geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De persoonskenmerken worden bovendien in 

ruime klassen ter beschikking gesteld. 

 

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, namelijk 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 op zich niet 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 bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden 

nageleefd. 
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10. De onderzoekers kunnen het hogervermeld doeleinde niet uitsluitend met anonieme gegevens 

verwezenlijken omdat zij de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen. Zij 

hebben aldus wel degelijk behoefte aan gecodeerde persoonsgegevens. 

 

11. Met de hogervermelde inleidende brief worden de betrokkenen op de hoogte gebracht van de 

enquête en uitgenodigd om hun medewerking te verlenen door het invullen van een 

vragenlijst op een online surveyplatform. In de inleidende brief wordt uitdrukkelijk vermeld 

dat de deelname volledig vrijwillig is, dat de niet-deelname geen enkel gevolg kan hebben 

en dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd. De in de 

vragenlijst opgenomen vragen lijken niet van die aard dat de antwoorden erop een 

heridentificatie van de betrokkenen waarschijnlijk maken. De antwoordenlijst zoals 

overgemaakt aan de onderzoekers bevat weliswaar het gecodeerd identificatienummer van 

de sociale zekerheid maar enkel de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is in het bezit 

van de concordantietabel. 

 

12. De onderzoekers moeten er zich contractueel toe verbinden om alle mogelijke middelen in 

te zetten om te vermijden dat de identiteit van de betrokkenen zou worden achterhaald. In elk 

geval is het hen volgens 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. 

 

13 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens slechts 

meedelen, nadat ze, met toepassing van 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. 

 

14. 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. Onder voorbehoud van de vermelde uitzonderingen dienen de onderzoeksresultaten 

aldus op een anonieme wijze te worden gepubliceerd. 

 

15. De onderzoekers mogen de persoonsgegevens die de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid ter beschikking stelt, bewaren zolang dat nodig is voor de realisatie van het 

voormelde onderzoek en ten laatste tot 31 december 2020. Na deze datum zijn ze ertoe 

gehouden om de gecodeerde persoonsgegevens te vernietigen, tenzij zij voorafgaandelijk een 

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

om ze ook na die datum te bewaren. 

 

16. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de partijen rekening houden met de 

regelgeving inzake de 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. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, enerzijds, om de hogervermelde gecodeerde 

persoonsgegevens mee te delen aan de Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en 

Innovatie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit 

Leuven voor het onderzoeken van de effecten van ondernemerschapservaring op toekomstige 

loopbaantrajecten en, anderzijds, om op de hogervermelde wijze mee te werken aan de enquête 

dienaangaande. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


