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SCSZ/06/067 
 
 
ADVIES NR 06/09 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING 
VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID AAN HET STUDIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM “OORLOG EN 
HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ” IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK 
AANGAANDE DE SOCIALE HERINNERING VAN DE BELGISCHE KOLONIALEN 
UIT KONGO EN RUANDA-URUNDI 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 1; 
 
Gelet op de aanvraag van het SOMA van 24 maart 2006; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 maart 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 
 
1. Bij advies nr. 05/18 van 19 juli 2005 verleende het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid een gunstig advies met betrekking tot de medewerking van de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid aan een onderzoek van het Studie- en Documentatiecentrum 
“Oorlog en Hedendaagse Maatschappij” (SOMA) met betrekking tot de sociale 
herinnering van de Belgische kolonialen uit Kongo en Ruanda-Urundi. 

 
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid ging er met name mee akkoord dat de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 5, § 2, van de wet van 15 
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid, een aantal sociaal verzekerden die vóór 1960 in Kongo verbleven of vóór 1962 
in Ruanda-Urundi verbleven, zou aanschrijven met het oog op een eventuele (vrijwillige) 
medewerking aan voormeld onderzoek. Het oordeelde tevens reeds dat het onderzoek, gelet 
op het socio-economische luik, nuttig kan zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van 
de sociale zekerheid. 

 
2. In het kader van voormeld onderzoek wenst het SOMA nu tevens te beschikken over 

bepaalde anonieme gegevens. 
 

Voor elke Belgische provincie, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het 
“buitenland” (zonder verder onderscheid) wenst het SOMA mededeling te bekomen van 
het aantal Belgen die vóór 1960 in Kongo verbleven of vóór 1962 in Ruanda-Urundi 
verbleven en een rust- dan wel overlevingspensioen genieten ten laste van de Dienst voor 
de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) of het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). 
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Dat aantal dient verder te worden ingedeeld in functie van de betrokken openbare 
instelling van sociale zekerheid en het geslacht en de leeftijdsklasse van de betrokkenen. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. 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 gegevens 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. Voor zover 
voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal comité van 
de sociale zekerheid vooraf een advies te verlenen. 

 
4. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, aangezien de bestemmeling ze 

niet kan herleiden tot persoonsgegevens. Het merendeel van de criteria wordt immers in 
voldoende ruime klassen meegedeeld. 

 
5. De mededeling heeft tot doel het SOMA in staat te stellen de resultaten te analyseren van de 

bevraging in het kader van het onderzoek aangaande de sociale herinnering van de Belgische 
kolonialen uit Kongo en Ruanda-Urundi, wat nuttig kan zijn voor de kennis, de conceptie en 
het beheer van de sociale zekerheid. De mededeling beoogt dus een wettig doeleinde dat 
kadert in de opdrachten van het SOMA en kan nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het 
beheer van de sociale zekerheid. 

 
6. In het rapport van advies nr. 05/18 van 19 juli 2005 wordt er immers op gewezen dat aan de 

hand van de ingezamelde gegevens de loopbaan van betrokkenen kan worden gereconstrueerd 
(met inbegrip van loon en arbeidstijden, betaalde vakantie, eindeloopbaanvergoedingen, 
invaliditeitsuitkeringen) en een vergelijking kan worden gemaakt tussen de diverse periodes 
(vóór, tijdens en na het verblijf in de kolonie). Aldus zou de oud-koloniaal kunnen worden 
gesitueerd in functie van zijn socio-economische categorie maar er zou tevens kunnen worden 
nagegaan welke gevolgen de kolonie en haar onafhankelijkheid hebben gehad op de 
Belgische sociale zekerheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om deze redenen, verleent 
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het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van voormelde anonieme gegevens aan het Studie- en 
Documentatiecentrum “Oorlog en Hedendaagse Maatschappij” (SOMA), met het oog op een 
aanvulling van het onderzoek met betrekking tot de sociale herinnering van de Belgische 
kolonialen uit Kongo en Ruanda-Urundi.  

 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


