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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/20/026 

 

 

BERAADSLAGING NR. 20/008 VAN 14 JANUARI 2020 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR 

HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

(RIZIV) AAN HET “CENTRE DE RECHERCHE D’ÉCONOMIE APPLIQUÉE” 

(DULBEA) VAN DE UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES IN HET KADER VAN DE 

EVALUATIE VAN DE DOELTREFFENDHEID VAN EEN NIEUW PROGRAMMA 

VOOR PROFESSIONELE RE-INTEGRATIE (IPS) 

 

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

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 

april 2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de aanvraag van het team van het Centre de recherche d’économie appliquée 

(DULBEA), een onderzoeksinstituut van de Université Libre de Bruxelles; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In het kader van een vergelijkende studie tussen personen die hebben genoten van een 

nieuw programma voor professionele re-integratie en andere personen die een klassiek 

re-integratietraject hebben afgelegd wenst het Centre de recherche d’économie appliquée 

van de Université Libre de Bruxelles (DULBEA) toegang te krijgen tot gegevens van 

bepaalde arbeidsongeschikte werknemers die een uitkering krijgen van het Rijksinstituut 

voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Deze personen werden geselecteerd en 

hebben aanvaard om aan een pilootprogramma voor professionele re-integratie deel te 

nemen dat door het RIZIV wordt beheerd. 

 

2. Het is de bedoeling om de doeltreffendheid van een nieuw programma voor professionele 

re-integratie, dat de naam IPS kreeg, te evalueren. In de analyses zullen de personen die 
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dit nieuw pilootprogramma hebben gevolgd, worden vergeleken met andere personen die 

een klassiek re-integratietraject hebben afgelegd. 

 

3. In totaal kunnen er maximaal 1.200 personen deelnemen aan het pilootprogramma van 

het RIZIV. Alle deelnemers aan het pilootprogramma zullen worden geselecteerd. De 

deelnemers werden willekeurig door het RIZIV verzocht om aan een van de programma’s 

voor re-integratie deel te nemen, het klassieke programma (maximum 600 personen) of 

het nieuwe IPS-programma (maximum 600 personen). 

 

4. Alle gegevens komen uitsluitend van het RIZIV. Een onderzoeksovereenkomst moet 

worden afgesloten tussen het RIZIV en DULBEA voor de evaluatie van het nieuwe IPS-

programma waarvoor de gegevens worden gevraagd. 

 

5. De administratieve gegevens worden door het RIZIV gepseudonimiseerd alvorens ze aan 

DULBEA worden overgemaakt. De personen hebben een betekenisloos uniek 

volgnummer gekregen. Het RIZIV maakt bovendien geen nauwkeurige informatie over 

de woonplaats (enkel het arrondissement) of de geboortedatum (enkel het jaar) over. Het 

RIZIV bewaart een conversietabel met de identificatienummers van de sociale zekerheid 

en de willekeurige volgnummers van de betrokken personen. Het is de bedoeling om 

gedurende de hele duur van het project bijgewerkte gegevens te kunnen overmaken. De 

gegevens worden tijdens het project driemaandelijks door het RIZIV overgemaakt zonder 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Ze worden enkel door een 

beperkt aantal onderzoekers op permanente wijze geraadpleegd. Er zullen analyses 

worden uitgevoerd op de gegevens gedurende de hele duur van het project. 

 

6. De uitgewisselde persoonsgegevens (die door het RIZIV worden gepseudonimiseerd) 

worden beperkt tot:  

 

- Algemene informatie: betekenisloos uniek volgnummer, geboortejaar, geslacht, 

sociaal statuut (bediende/arbeider), statuut (bediende/zelfstandige/werkloze), 

arrondissement van de woonplaats, gezinstoestand (titularis met persoon ten laste, 

alleenstaande, samenwonende). 

- Pilootproject professionele re-integratie: instapdatum (maand en jaar), re-

integratieprogramma (klassiek/IPS), beroepservaring in de laatste 2 jaar (ja/nee), 

partner professionele re-integratie, uitstap uit het pilootproject (ja/nee). 

- Arbeidsongeschiktheid: begindatum primaire ongeschiktheid (maand en jaar), 

einddatum primaire ongeschiktheid (maand en jaar), begindatum invaliditeit (maand 

en jaar), einddatum invaliditeit (maand en jaar), bedrag van de uitkeringen per klasse 

van 20 euro, aantal vergoede dagen, reden einde ongeschiktheid (werkhervatting, 

werkloosheid, overlijden, pensioen, uitsluiting na controle). 

- Opleiding (akkoord van de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor 

Invaliditeit voor een opleiding gefinancierd door het RIZIV): begindatum (maand en 

jaar), einddatum (maand en jaar), fase (projectoriëntatie/-bepaling, beroepsopleiding, 

re-integratie), reden einde opleiding (stopzetting/slagen/mislukken). 

- Deeltijdse werkhervatting: begindatum (maand en jaar), einddatum (maand en jaar), 

toegelaten werkvolume (aantal uren), soort bezoldiging 

(loontrekkende/zelfstandige/vrijwilligerswerk), activiteitensector, reden einde (terug 

naar een volledige arbeidsongeschiktheid, voltijdse werkhervatting, werkloosheid, 
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overlijden, (brug)pensioen, uitsluiting door de medisch adviseur, uitsluiting door de 

Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, uitsluiting door inspecteur, mutatie, heeft 

nooit het werk deeltijds hervat, andere). 

 

7. Het pilootproject is in maart 2018 opgestart. De evaluatie van de re-

integratieprogramma’s is voorzien voor een duur van 5 jaar. De gegevens zouden 

gedurende twee bijkomende jaren moeten worden bewaard, dat wil zeggen tot in 

december 2025, om de publicatie van de (anonieme) studieresultaten in gespecialiseerde 

wetenschappelijke tijdschriften te garanderen. De gegevens zullen dus in geen geval na 

december 2025 worden bewaard. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

8. Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 15, § 1, 

van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité vereist. 

 

9. Krachtens 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 moeten persoonsgegevens worden verzameld voor 

bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze 

vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden 

onverenigbaar is (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend 

zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden 

verwerkt (principe van minimale gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in 

een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 

geldende doeleinden noodzakelijk is (principe van opslagbeperking) en moeten ze 

worden verwerkt met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen 

zodat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd 

zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, 

vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

10. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de ontwikkeling door het RIZIV 

van een nieuw programma voor professionele re-integratie op basis van een 

wetenschappelijke studie door het Centre de recherche d’économie appliquée 

(DULBEA) van de Université Libre de Bruxelles. De bedoeling van deze vergelijkende 

studie is om de kwaliteit van het nieuwe programma voor professionele re-integratie te 

evalueren. De door de gegevensverwerking betrokken personen, ongeacht of ze aan het 

IPS-programma of aan het klassieke programma deelnemen, hebben bovendien op 

voorhand hun toestemming verleend voor deelname aan het pilootproject. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

11. De mee te delen persoonsgegevens hebben enkel betrekking op een kleine steekproef van 

personen, maximaal 1200 personen. De persoonsgegevens van het RIZIV, namelijk de 
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gegevens betreffende de algemene informatie, het pilootproject voor professionele re-

integratie, de arbeidsongeschiktheid, de opleiding en de werkhervatting, zijn immers 

noodzakelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe programma voor professionele re-

integratie. Deze gegevens zijn bovendien gepseudonimiseerd en de verwerking ervan 

gebeurt uitsluitend door een beperkt aantal onderzoekers. De bij de studie betrokken 

personen beschikken over een betekenisloos uniek volgnummer. Het RIZIV deelt 

bovendien geen precieze informatie mee over de woonplaats (enkel het arrondissement) 

of de geboortedatum (enkel het jaar). Hierdoor wordt gegarandeerd dat het op basis van 

de gegevenskruising niet mogelijk zal zijn om zonder een conversietabel de deelnemers 

aan deze studie te identificeren. Enkel het RIZIV zal over deze tabel beschikken. Deze 

gegevens zijn dus toereikend, ter zake dienend en niet overmatig uitgaande van de 

onderzoeksdoelstelling waarbij er gestreefd wordt naar een verbetering van de diensten 

voor professionele re-integratie van het RIZIV. 

 

 Opslagbeperking 

 

12. Het Centre de recherche en économie appliquée (DULBEA) zal de overgemaakte 

gegevens gedurende maximaal 7 jaar bewaren (5 jaar om het programma te evalueren en 

2 bijkomende jaren om de publicatie van de anonieme studieresultaten in gespecialiseerde 

wetenschappelijke tijdsschriften te garanderen). Deze termijn is noodzakelijk om de 

onderzoekers in de mogelijkheid te stellen om aan de ontwikkeling van het nieuwe 

programma voor professionele re-integratie van het RIZIV bij te dragen en om de 

resultaten van deze studie te delen met de wetenschappelijke wereld. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

13. Het team van het Centre de recherche d’économie appliquée (DULBEA) 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 en 

elke andere regelgeving tot 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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

 

14.    De onderzoekers van DULBEA verbinden er zich bovendien toe om de verplichtingen 

van de overeenkomst die ze met het RIZIV afsluiten, na te leven.  
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (RIZIV) aan het Centre de recherche d’économie appliquée 

(DULBEA) van de Université Libre de Bruxelles in het kader van de evaluatie van de 

doeltreffendheid van een nieuw programma voor professionele re-integratie, zoals beschreven 

in deze beraadslaging, toegestaan is mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de 

maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en 

informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de 

kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 te 1000 

Brussel. 


