
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/17/128 

 

 

BERAADSLAGING NR. 17/058 VAN 4 JULI 2017 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEWERKING VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN 

EEN MOBILITEITSENQUÊTE VAN DE STAD ANTWERPEN DOOR HET TREKKEN 

VAN EEN ENQUÊTESTEEKPROEF EN HET MEEDELEN VAN GECODEERDE 

PERSOONSGEGEVENS 

 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5; 

 

Gelet op de aanvraag van de stad Antwerpen; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De afdeling Mobiliteit, de cel Marktonderzoek en de Studiedienst van de stad Antwerpen 

willen inwoners en bezoekers van de stad Antwerpen en personen die er werken, bevragen 

over diverse mobiliteitsaspecten, onder meer voor het opstellen en het bijsturen van het 

stedelijk mobiliteitsplan. Voor de rechtstreekse ondervraging van de personen die werken in 

de stad Antwerpen vragen de onderzoekers om de medewerking van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid, die daartoe in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

een steekproef van zesduizend personen zou trekken uit de beoogde doelgroep, namelijk de 

loontrekkenden met minstens één werkgever met een tewerkstellingsplaats in de stad 

Antwerpen (op de meest recente referentiedatum), voor zover zij in Vlaanderen wonen (dus 

geen personen woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest of het 

buitenland), en vervolgens aan de steekproefpersonen een vragenlijst en een begeleidende 

brief (allebei opgesteld door de onderzoekers) zou overmaken. 
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2. De volgende werkwijze zou worden gevolgd. De onderzoekers bezorgen de vragenlijst en de 

begeleidende brief aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Die laatste (of een door 

haar aangeduide verwerker) staat in voor het drukken van de voormelde documenten en het 

verzenden ervan aan de zesduizend geselecteerde betrokkenen, die ook een gefrankeerde 

omslag ontvangen voor het terugzenden van de ingevulde vragenlijst aan de onderzoekers. 

In de begeleidende brief wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om de vragenlijst 

online in te vullen, met gebruik van een unieke code per enquête die wordt toegekend door 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De unieke code wordt eveneens aangewend 

voor het achterhalen van de personen die op een bepaald ogenblik nog niet geantwoord 

hebben, met het oog op het verzenden van een herinneringsbericht (de onderzoekers maken 

de unieke codes van de respondenten over aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

die aan de hand van de door haar bijgehouden conversietabel de non-respondenten opzoekt, 

identificeert en opnieuw contacteert). Ten slotte wordt de unieke code ook gebruikt voor de 

analyse van de respons, waarbij de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid enige gecodeerde 

persoonsgegevens ter beschikking stelt, zowel aangaande de deelnemers als aangaande de 

niet-deelnemers (de betrokkenen worden daarvan in kennis gesteld in de begeleidende brief). 

 

3. Per geselecteerde betrokkene (zesduizend in totaal) zou de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid aldus bijkomend de volgende persoonsgegevens verwerken. 

 

 Over elke werkgever met een tewerkstellingsplaats in de stad Antwerpen: het type werkgever 

(privaat of publiek), de ondernemingsgrootte (het aantal werknemers, in klassen) en de 

activiteitensector (de NACE-code). 

 

 Over elke tewerkstelling in de stad Antwerpen: het arbeidsregime, het arbeidsstatuut, de 

socio-economische positie, de gemeente van tewerkstelling en in voorkomend geval de 

bijdragecategorie van de zelfstandigenactiviteit. 

 

 Persoonskenmerken: het geslacht, de leeftijdsklasse, de woonplaats en de gezinspositie. 

 

 De onderzoekers zouden de unieke codes van de ontvangen ingevulde vragenlijsten samen 

met de verwerkte antwoorden aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bezorgen. Die 

zou de hogervermelde persoonsgegevens aan de antwoorden van de betrokkenen koppelen 

en de aldus gekoppelde persoonsgegevens gecodeerd (met een betekenisloos volgnummer 

maar zonder de unieke code) aan de onderzoekers bezorgen. De hogervermelde 

persoonsgegevens van de non-respondenten zouden eveneens gecodeerd aan de 

onderzoekers ter beschikking worden gesteld, om hen in staat te stellen de representativiteit 

van de respondenten binnen de beoogde doelgroep te analyseren. 

 

4. De onderzoekers wensen de gecodeerde persoonsgegevens gedurende vijf jaar te kunnen 

bijhouden, om desgevallend evoluties te kunnen opvolgen. 

 

 

  



 

 

3 

B. BEHANDELING 
 

5. Krachtens artikel 5 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 sociale gegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, staat ze in voor het 

opslaan, het samenvoegen en het meedelen ervan en gebruikt ze die sociale gegevens voor 

het bepalen van de doelgroep van onderzoeken verricht aan de hand van een bevraging van 

de betrokkenen, die in principe door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zelf gebeurt 

(zonder dat persoonsgegevens aan de onderzoekers worden meegedeeld) na advies van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 

6. Krachtens artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vergt elke mededeling van (al dan niet 

gecodeerde) persoonsgegevens een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid 

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

 

7. In het voorliggend geval streven de onderzoekers een gerechtvaardigd doeleinde na, namelijk 

het opstellen en het bijsturen van het mobiliteitsplan van de stad Antwerpen door middel van 

een bevraging over diverse mobiliteitsaspecten. 

 

8. Voor de enquête zal de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de betrokkenen een 

inleidende brief sturen, waarin zij op de hoogte worden gebracht van het onderzoek en 

worden uitgenodigd om hun medewerking te verlenen door het invullen van een vragenlijst, 

op papier of online. In deze inleidende brief wordt uitdrukkelijk vermeld dat de deelname 

aan het onderzoek vrijwillig is, dat de niet-deelname geen gevolgen kan hebben voor het 

statuut van de steekproefpersonen en dat de onderzoekers zelf hun identiteit niet kennen. Er 

moet echter ook expliciet worden vermeld dat de onderzoekers een beperkt aantal 

persoonsgegevens zullen opvragen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, zonder 

dat daardoor de integriteit van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen in het gedrang 

zal komen. 

 

9. Elke enquête is voorzien van een unieke code, nodig voor het verzenden van 

herinneringsberichten en het koppelen van de antwoorden van de betrokkenen aan bepaalde 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid. De concordantietabel met de 

unieke codes en de respectieve identificatienummers van de sociale zekerheid wordt 

bijgehouden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en vernietigd binnen een 

redelijke termijn na de realisatie van de enquête en de koppeling van de antwoorden en de 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid. 

 

10. De in de vragenlijst opgenomen vragen zijn niet van die aard dat de antwoorden erop een 

heridentificatie van de betrokkenen waarschijnlijk maken. De vragenlijst bevat weliswaar 

een unieke code, die het mogelijk zou kunnen maken de antwoorden te herleiden tot de 

betrokkene, maar enkel de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is in het bezit van de 

concordantietabel. De koppeling met de hogervermelde persoonsgegevens uit het netwerk 

van de sociale zekerheid – die overigens uitgaande van het voormelde doeleinde relevant en 

niet overmatig zijn – biedt geen bijkomende heridentificatierisico’s. 
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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, 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. 

 

12. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet met louter anonieme gegevens 

verwezenlijken omdat zij de situatie van individuele personen willen nagaan. Zij hebben 

aldus wel degelijk behoefte aan gecodeerde persoonsgegevens. 

 

13. 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 hun 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. 

 

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 moeten de onderzoeksresultaten 

dus op een anonieme wijze worden gepubliceerd. 

 

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

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

voormelde onderzoek en ten laatste tot vijf jaar na de levering ervan (tot 31 december 2022). 

Daarna zijn ze ertoe gehouden om de gecodeerde persoonsgegevens te vernietigen, tenzij zij 

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

machtiging krijgen om ze verder te bewaren. 

 

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

de voormelde wetten van 15 januari 1990 en 8 december 1992, hun uitvoeringsbesluiten en 

elke andere regelgeving 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 op de hogervermelde wijze mee te werken aan het 

mobiliteitsonderzoek van de stad Antwerpen. 

 

 

 

 

 

 

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). 


