
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/15/167 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/061 VAN 6 OKTOBER 2015 OVER DE MEDEDELING VAN 

GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET ONDERZOEKSCENTRUM METICES VAN DE 

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (ULB) IN HET KADER VAN HET ONDERZOEK 

“ONTPLOOIING VAN EEN SUBSAHARISCH ARTISTIEK TERRITORIUM IN 

BRUSSEL: ONDERHANDELINGEN OVER EEN STEDELIJKE VISIBILITEIT” 
 

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 aanvraag van het onderzoekscentrum METICES van de Université Libre de Bruxelles 

van 18 september 2015; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 22 september 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het onderzoekscentrum METICES van de Université Libre de Bruxelles verricht 

momenteel een onderzoek, genaamd “ontplooiing van een subsaharisch artistiek territorium 

in Brussel: onderhandelingen over een stedelijke visibiliteit”. Het onderzoek vertrekt vanuit 

de vaststelling dat personen met een subsaharische nationaliteit ondervertegenwoordigd 

zijn op de arbeidsmarkt maar wel sterk betrokken zijn bij artistieke activiteiten in een 

stedelijke omgeving. De onderzoekers willen onder meer nagaan of deze betrokkenheid 

mogelijkheden biedt om de deelname aan de arbeidsmarkt te versterken. Voor het 

verwezenlijken van het onderzoek zouden ze eenmalig gebruik maken van anonieme 

gegevens en gecodeerde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid. 
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2. In het kader van een analyse van de socio-economische positie en de arbeidsmarktpositie in 

functie van de kenmerken met betrekking tot de migratiehistoriek en de 

nationaliteitshistoriek wensen de onderzoekers de hierna vermelde anonieme gegevens te 

gebruiken. Deze anonieme gegevens hebben betrekking op de Belgische populatie met een 

opsplitsing volgens het gewest van de woonplaats. De gegevens hebben in principe 

betrekking op drie verschillende periodes: het vierde trimester van 2008, het vierde 

trimester van 2011 en het vierde trimester van 2013 (sommige tabellen worden eveneens 

voor het eerste trimester van 2014 gevraagd). 

 

- het aantal loontrekkenden met de Belgische nationaliteit en van wie de eerste 

nationaliteit Belg is, per leeftijdsklasse en geslacht, ingedeeld in functie van het aantal 

loontrekkende jobs in het trimester en, voor wat de belangrijkste prestatie betreft, in 

functie van de activiteitssector, de sector, de binaire variabele artistiek beroep of niet-

artistiek beroep, het werkstelsel, het gecumuleerde percentage deeltijdse arbeid en de 

klasse van het dagloon; 

 

- het aantal zelfstandigen of helpers met de Belgische nationaliteit en van wie de eerste 

nationaliteit Belg is, per leeftijdsklasse en geslacht, ingedeeld in functie van de 

hoedanigheid, de binaire variabele artistiek beroep of niet-artistiek beroep en het 

jaarinkomen (in klassen); 

 

- het aantal personen met de Belgische nationaliteit en van wie de eerste nationaliteit 

Belg is, per leeftijdsklasse en geslacht, ingedeeld in functie van de socio-economische 

positie, de bijkomende socio-economische posities, het type gezin, de positie in het 

gezin, het aantal kinderen in het gezin en het bruto belastbaar inkomen van het gezin (in 

klassen), met een onderscheid tussen het aandeel van het inkomen afkomstig uit arbeid 

en het aandeel van het inkomen afkomstig uit sociale uitkeringen (wat de kinderen 

betreft, dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen kinderen ouder dan 18 jaar 

en kinderen jonger dan 18 jaar, alsook een onderscheid tussen kinderen die recht geven 

op kinderbijslag en kinderen die geen recht meer geven op kinderbijslag); 

 

- het aantal personen met een buitenlandse nationaliteit, per leeftijdsklasse en geslacht, 

ingedeeld in functie van de nationaliteit (in klassen), de nationaliteit bij de geboorte (in 

klassen), het geboorteland (in klassen), de datum van inschrijving in het rijksregister 

(jaar), de socio-economische positie, de bijkomende socio-economische posities, het 

type gezin, de positie in het gezin, het aantal kinderen in het gezin en het bruto 

belastbaar inkomen van het gezin (in klassen), met een onderscheid tussen het aandeel 

van het inkomen afkomstig uit arbeid en het aandeel van het inkomen afkomstig uit 

sociale uitkeringen; 

 

- het aantal loontrekkenden met een buitenlandse nationaliteit, per leeftijdsklasse en 

geslacht, ingedeeld in functie van de nationaliteit (in klassen), de nationaliteit bij de 

geboorte (in klassen), het geboorteland (in klassen), de datum van inschrijving in het 

rijksregister (jaar), het aantal loontrekkende jobs en, voor wat de belangrijkste prestatie 

betreft, de activiteitssector, de sector, de binaire variabele artistiek beroep of niet-

artistiek beroep, het gecumuleerde percentage deeltijdse arbeid en de klasse van het 

dagloon; 
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- het aantal zelfstandigen of helpers met een buitenlandse nationaliteit, per leeftijdsklasse 

en geslacht, ingedeeld in functie van de nationaliteit (in klassen), de nationaliteit bij de 

geboorte (in klassen), het geboorteland (in klassen), de datum van inschrijving in het 

rijksregister (jaar), de hoedanigheid, de binaire variabele artistiek beroep of niet-

artistiek beroep en het jaarinkomen (in klassen); 

 

- het aantal personen met de Belgische nationaliteit van buitenlandse origine (per klasse), 

per leeftijdsklasse en geslacht, ingedeeld in functie van het geboorteland (in klassen), de 

datum van het verkrijgen van de Belgische nationaliteit (jaar), de socio-economische 

positie, de bijkomende socio-economische posities, het type gezin, de positie in het 

gezin, het aantal kinderen in het gezin en het bruto belastbaar inkomen van het gezin (in 

klassen), met een onderscheid tussen het aandeel van het inkomen afkomstig uit arbeid 

en het aandeel van het inkomen afkomstig uit sociale uitkeringen; 

 

- het aantal loontrekkenden met de Belgische nationaliteit van buitenlandse origine (per 

klasse), per leeftijdsklasse en geslacht, ingedeeld in functie van het geboorteland (in 

klassen), de datum van het verkrijgen van de Belgische nationaliteit (jaar), het aantal 

loontrekkende jobs en, voor wat de belangrijkste prestatie betreft, de activiteitssector, 

de sector, de binaire variabele artistieke job of niet-artistieke job, het gecumuleerde 

percentage deeltijdse arbeid en de klasse van het dagloon; 

 

- het aantal zelfstandigen of helpers met de Belgische nationaliteit van buitenlandse 

origine (per klasse), per leeftijdsklasse en geslacht, ingedeeld in functie van het 

geboorteland (in klassen), de datum van het verkrijgen van de Belgische nationaliteit 

(jaar), de hoedanigheid, de binaire variabele artistiek beroep of niet-artistiek beroep en 

het jaarinkomen (in klassen); 

 

- het aantal werkenden per leeftijdsklasse en geslacht, ingedeeld in functie van de 

nationaliteit (in klassen), de nationaliteit bij de geboorte (in klassen), het geboorteland 

(in klassen), de socio-economische positie, het aantal normaal bezoldigde voltijdse 

dagen in het trimester en het aantal normaal bezoldigde deeltijdse dagen in het 

trimester; 

 

- het aantal personen (0-59 jaar) per leeftijdsklasse en geslacht die in een gezin met lage 

werkintensiteit ("low work intensity") leven, ingedeeld in functie van het type gezin, de 

positie in het gezin, de nationaliteit (per klasse), de nationaliteit bij de geboorte (per 

klasse) en het geboorteland (per klasse);  

 

- het aantal personen met een buitenlandse nationaliteit per leeftijdsklasse en geslacht, 

ingedeeld in functie van de nationaliteit (in klassen), de nationaliteit bij de geboorte (in 

klassen), het geboorteland (in klassen) en het subregister van inschrijving in het 

rijksregister (bevolkingsregister, wachtregister en vreemdelingenregister). 

 

3. Om een longitudinale analyse van de artistieke sector te verrichten zouden de onderzoekers 

gecodeerde persoonsgegevens verwerken voor elk trimester van de jaren 2008-2011, uit de 

populatie van personen die in België gedomicilieerd zijn en die een culturele of artistieke 

activiteit uitoefenden in het vierde trimester van 2007 (met een opsplitsing per gewest van 
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de woonplaats). Er zou daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen de personen met 

een subsaharische nationaliteit of herkomst (onderzoeksgroep) en de andere personen 

(controlegroep) en uit de beide groepen zou een steekproef worden getrokken, 

respectievelijk van negentig procent en van vijftig procent. 

 

- de persoonlijke kenmerken: het gecodeerde identificatienummer van de sociale 

zekerheid, de leeftijdsklasse, het geslacht, de nationaliteit (in klassen), de nationaliteit 

bij de geboorte (in klassen), het geboorteland (in klassen), de historiek van de 

nationaliteit en het gewest van de woonplaats; 

 

- de socio-economische posities: de socio-economische positie en de bijkomende socio-

economische posities; 

 

- per uitgeoefende activiteit (als loontrekkende): de binaire variabele artistieke job of 

niet-artistieke job, het voltijds equivalent, het dagloon (in klassen), de NACE-code van 

de werkgever, de belangrijkheidscode van de werkgever, het paritair comité, de sector, 

het gewest van de werkgever en het gecodeerde ondernemingsnummer van de 

werkgever; 

 

- per uitgeoefende activiteit (als zelfstandige of helper): de binaire variabele artistieke 

activiteit of niet-artistieke activiteit, het jaarinkomen (in klassen) en de hoedanigheid. 

 

4. Ten slotte wensen de onderzoekers een longitudinale analyse te verrichten van de manieren 

van arbeidsmarktintegratie van de werkzoekenden die bij Actiris ingeschreven zijn onder 

een code van artistiek beroep. Deze longitudinale analyse vereist een koppeling van 

persoonsgegevens van Actiris met gegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming (voor de jaren 2011, 2012 en 2013, per trimester). Actiris zou aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid persoonsgegevens meedelen met betrekking tot de 

personen die als werkzoekende ingeschreven zijn in de maand december 2010. De 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou instaan voor de koppeling met de gegevens 

uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Ook in dit geval zou er een 

onderscheid worden gemaakt tussen de personen met een subsaharische nationaliteit of 

herkomst en de andere personen en zou uit de beide groepen een steekproef worden 

getrokken, respectievelijk van negentig procent en van vijfenzeventig procent. 

 

- de persoonlijke kenmerken: het gecodeerde identificatienummer van de sociale 

zekerheid, de leeftijdsklasse, het geslacht, de nationaliteit (in klassen), de nationaliteit 

bij de geboorte (in klassen), het geboorteland (in klassen), de historiek van de 

nationaliteit en het gewest van de woonplaats; 

 

- de socio-economische posities: de socio-economische positie en de bijkomende socio-

economische posities; 

 

- per uitgeoefende activiteit (als loontrekkende): de binaire variabele artistieke job of 

niet-artistieke job, het voltijds equivalent, het dagloon (in klassen), de NACE-code van 

de werkgever, de belangrijkheidscode van de werkgever, het paritair comité, de sector, 
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het gewest van de werkgever en het gecodeerde ondernemingsnummer van de 

werkgever; 

 

- per uitgeoefende activiteit (als zelfstandige of helper): de beroepscode, het jaarinkomen 

(in klassen) en de hoedanigheid; 

 

- de persoonsgegevens van Actiris: het opleidingsniveau, het opleidingsdomein, de 

beroepscode, de duur van de werkloosheid in december 2010, de datum van 

inschrijving als werkzoekende en de categorie van werkzoekende in december 2010. 

 

5. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou instaan voor de koppeling, de codering en 

de verstrekking van de gecodeerde persoonsgegevens en voor de levering van de anonieme 

gegevens. 

 

6. De persoonsgegevens zouden door de onderzoekers worden bewaard tot 1 november 2018 

(einddatum van het onderzoek) en zouden vervolgens worden vernietigd.  

 

 

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, met name de realisatie van het 

onderzoek “ontplooiing van een subsaharisch artistiek territorium in Brussel: 

onderhandelingen over een stedelijke visibiliteit” door het onderzoekscentrum METICES 

van de Université Libre de Bruxelles. 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. 

 

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, met name 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 
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bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens worden nageleefd. 

 

10. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet uitsluitend met anonieme 

gegevens verwezenlijken omdat zij de situatie van individuele personen gedurende 

meerdere jaren moeten kunnen opvolgen in het kader van een longitudinale analyse. Zij 

hebben aldus wel degelijk behoefte aan gecodeerde persoonsgegevens. 

 

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

te zetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde 

persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is het hen 

overeenkomstig 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. 

 

12. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens slechts 

meedelen, nadat ze, overeenkomstig 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. 

 

13. 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. 

 

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

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

voormelde onderzoek en ten laatste tot 1 november 2018. 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. 

 

15. Wat betreft de gevraagde anonieme gegevens kan worden opgemerkt dat zij wel degelijk 

“anoniem” zijn, dat wil zeggen door de bestemmeling niet kunnen worden herleid tot 

persoonsgegevens. 

 

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 de hogervermelde anonieme gegevens en 

gecodeerde persoonsgegevens mee te delen aan het onderzoekscentrum METICES van de 

Université Libre de Bruxelles met het oog op de realisatie van het onderzoek “ontplooiing van 

een subsaharisch artistiek territorium in Brussel: onderhandelingen over een stedelijke 

visibiliteit”. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


