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BERAADSLAGING NR. 20/014 VAN 14 JANUARI 2020 OVER DE MEDEDELING VAN 

GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM VOOR OMGEVING EN 

GEZONDHEID VAN DE KU LEUVEN VOOR DE EVALUATIE VAN DE IMPACT VAN 

DE NIEUWE REGELGEVING INZAKE DE RE-INTEGRATIE OP HET WERK 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5 en 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 Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Jean Ramaekers. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven evalueert in opdracht van 

de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de impact van de 

nieuwe regelgeving inzake de re-integratie op het werk die sinds 1 januari 2017 van kracht 

is. Daartoe wil het gebruik maken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens van personen 

die een re-integratietraject hebben gevolgd. 

 

2. Arbeidsongeschikte werknemers die een re-integratietraject volgen, worden opgevolgd door 

de arbeidsarts van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Voor het 

onderzoek werkt het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven samen met 

een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (de vereniging zonder 

winstoogmerk Idewe), die enkele basisvariabelen met betrekking tot het re-integratietraject 

zou overmaken aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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3. De onderzoekers zouden de situatie van alle personen die in 2017 een re-integratietraject 

hebben gevolgd bij Idewe (ongeveer 2.200) analyseren, zowel twee jaar voordien als één jaar 

later. De persoonsgegevens zouden aldus worden meegedeeld voor de periode van 1 januari 

2015 tot en met 31 december 2018, op kwartaalbasis (zestien kwartalen, vóór, tijdens en na 

het re-integratietraject). Per betrokkene zou Idewe meedelen: het identificatienummer van de 

sociale zekerheid, het kwartaal, de startdatum van de arbeidsongeschiktheid, de startdatum 

van het re-integratietraject, de einddatum van het re-integratietraject, de hoedanigheid van de 

aanvrager, de beoordeling, de datum van het verslag en de datum van het plan (elke datum 

zou worden vermeld met het jaar en de maand waarin die valt). 

 

4. Om te kunnen nagaan of personen die een re-integratietraject volgen succesvoller (sneller en 

duurzamer) re-integreren dan arbeidsongeschikte werknemers die geen re-integratietraject 

volgen, willen de onderzoekers ook gebruik maken van persoonsgegevens van een 

controlegroep. Daartoe zou uit de volledige groep van de personen met een “begindatum 

arbeidsongeschiktheid” in 2016 of 2017 en een “einddatum arbeidsongeschiktheid” in 2016, 

2017 of 2018 van minstens één maand later of ongekend die niet op de lijst van Idewe 

voorkomen een steekproef van drie procent worden getrokken. Van die steekproefpersonen 

zouden dezelfde persoonsgegevens aan de onderzoekers worden overgemaakt. 

 

5. Per betrokkene zouden – behalve de voormelde persoonsgegevens van de personen die in 

2017 een re-integratietraject hebben gevolgd bij Idewe – de volgende persoonsgegevens uit 

het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming aan de onderzoekers ter beschikking 

worden gesteld (de bedragen steeds in aangepaste klassen, de datums steeds met het jaar en 

de maand waarin zij vallen). 

 

 Persoonskenmerken: het geslacht, de leeftijdsklasse, de klasse van de eerste nationaliteit van 

de betrokkene en zijn beide ouders, de burgerlijke staat, het gezinstype, de socio-

economische positie en het jaar en de maand van overlijden. 

 

 Sociaal statuut: de aanduidingen “werkende, gekend bij een ziekenfonds”, “werkende of 

arbeidsongeschikte, gekend bij een ziekenfonds en in zwangerschapsverlof”, “werkende met 

een invaliditeitsuitkering” en “pensioentrekkende die toegelaten arbeid uitoefent”. 

 

 Tewerkstelling: het gepseudonimiseerd ondernemingsnummer van de werkgever, de 

belangrijkheidscode, het prestatietype, het percentage deeltijdse tewerkstelling, het 

arbeidsregime, het voltijdsequivalent, de werknemersklasse en de NACE-code. 

 

 Arbeidstijden, bezoldigingen en bijdragen: het aantal bezoldigde voltijdse dagen, het aantal 

uren deeltijdse tewerkstelling, de gewone bezoldiging, het dagloon, de verminderingscode, 

de bijdragevermindering, de begindatum van het pensioen en het type pensioen. 

 

 Werkloosheid: het aantal vergoede werkloosheidsdagen, de dagvergoeding, de categorie 

werkzoekende, de begindatum en einddatum van de activering, het tewerkstellingspercentage 

en de aanduiding “stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag”. 
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 Primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit: de begindatum, de einddatum, het aantal 

dagen arbeidsongeschiktheid, het aantal dagen invaliditeitsuitkeringen, het type dagen, de 

uitkering, het percentage en de medische code. 

 

 Bruto belastbare inkomens en bijdragen: het loon, de uitkering (per bevoegde instelling van 

sociale zekerheid), de persoonlijke bijdrage voor de sociale zekerheid en het totale 

jaarinkomen. 

 

6. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de voomelde persoonsgegevens – van de 

personen die in 2017 een re-integratietraject hebben gevolgd bij Idewe en van drie procent 

van de personen met een “begindatum arbeidsongeschiktheid” in 2016 of 2017 en een 

“einddatum arbeidsongeschiktheid” in 2016, 2017 of 2018 van minstens één maand later of 

ongekend die niet op de lijst van Idewe voorkomen – pseudonimiseren en overmaken aan het 

Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven. 

 

7. Na de verwerking van de ter beschikking gestelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens en 

de ontwikkeling van specifieke programma’s op basis ervan, in hun eigen lokalen, zouden de 

onderzoekers de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de volledige beoogde populatie 

raadplegen in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming en de ontwikkelde 

specifieke programma’s erop toepassen, aan de hand van een personal computer in het 

gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, onder het toezicht van haar 

medewerkers. De resultaten van die verwerking, ter plaatse bij de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, zouden uitsluitend in de vorm van anonieme gegevens de kantoren van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verlaten. 

 

8. De onderzoekers zouden de gepseudonimiseerde persoonsgegevens, ter beschikking gesteld 

door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bijhouden zolang hun onderzoek duurt, dat 

wil zeggen tot 31 december 2024. De eindresultaten van het onderzoek zouden uitsluitend 

op een anonieme wijze worden bekendgemaakt. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

9. Volgens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vereist elke mededeling van 

persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of door een instelling 

van sociale zekerheid aan een andere instelling van sociale zekerheid of aan een andere 

instantie dan een federale overheidsdienst, een programmatorische overheidsdienst of een 

federale instelling van openbaar nut een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité. 

 

10. Dat is eveneens het geval voor de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens 

uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, dat de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid met toepassing van artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beheert. 
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11. Volgens 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 (beginsel van 

de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de 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 

(beginsel van opslagbeperking) en moeten ze met passende technische of organisatorische 

maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat 

ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van integriteit en 

vertrouwelijkheid). 

 

 doelbinding 

 

12. De mededeling beoogt een bepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde, 

namelijk de evaluatie van de impact van de nieuwe regelgeving inzake de re-integratie op het 

werk. 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

13. De persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is 

voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt. De verwerking beantwoordt derhalve aan 

het beginsel van de minimale gegevensverwerking. De onderzoekers van het Centrum voor 

Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven kunnen het hogervermelde doeleinde niet 

verwezenlijken aan de hand van anonieme gegevens omdat zij de situatie van individuele 

personen moeten kunnen opvolgen. 

 

14. De persoonsgegevens die ter beschikking worden gesteld, hebben betrekking op circa 2.200 

personen die in het jaar 2017 een re-integratietraject hebben gevolgd bij Idewe en op circa 

50.000 personen behorend tot een controlegroep. De eigenlijke persoonskenmerken worden 

beperkt en in klassen meegedeeld. 

 

15. Verder worden de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de volledige beoogde 

populatie aan de onderzoekers ter beschikking gesteld op een personal computer met een 

beperkte toegang tot het internet, in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, onder het toezicht van haar medewerkers. De onderzoekers kunnen weliswaar die 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens raadplegen maar mogen ze onder geen beding, op 

welke wijze dan ook, buiten het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

brengen. Buiten het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kunnen zij enkel 

over (zelf ontwikkelde) anonieme gegevens beschikken. De resultaten worden voorts steeds 

vooraf gecontroleerd door een medewerker van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

waarbij wordt nagegaan of ze wel degelijk van louter anonieme aard zijn. 
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 opslagbeperking 

 

16. De voormelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens, meegedeeld door de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, mogen door de onderzoekers worden bewaard zolang zij nodig 

zijn om het beoogde doeleinde te verwezenlijken en uiterlijk tot 31 december 2024. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

17. Het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven zet alle mogelijke middelen 

in om te vermijden dat de identiteit van de betrokkenen zou worden achterhaald en onthoudt 

zich van elke handeling die ertoe strekt om de meegedeelde gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming om te zetten 

in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens. De resultaten van de verwerking worden 

enkel bekendgemaakt in een vorm die het onmogelijk maakt om de betrokken personen te 

identificeren. 

 

18. Het houdt bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening 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. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de hoger beschreven mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de 

KU Leuven, voor de evaluatie van de impact van de nieuwe regelgeving inzake de re-integratie op 

het werk, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de in deze 

beraadslaging vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

Jean RAMAEKERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 

83 11). 


