
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/15/223 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/084 VAN 1 DECEMBER 2015 OVER DE MEDEDELING 

VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN 

DELEECK (CSB) VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN VOOR HET UITVOEREN 

VAN EEN STUDIE OVER ARMOEDE BIJ KINDEREN MET EEN HANDICAP 
 

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 Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit 

Antwerpen van 18 november 2015; 

 

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

van de Sociale Zekerheid van 20 november 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB), een onderzoeksgroep verbonden 

aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, verricht momenteel 

een studie over armoede bij kinderen met een handicap en wil daartoe gebruik maken van 

gecodeerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

en van gecodeerde persoonsgegevens van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap. 

 

2. De onderzoekers vragen om drie steekproeven, gestratificeerd op gewestniveau. Als 

kinderen worden beschouwd personen jonger dan 21 jaar (situatie op 31 december 2010). 

Als ouders worden beschouwd de volwassenen die in het gezin van het kind wonen en de 

ouderrol op zich nemen. De eerste twee steekproeven behelzen vijftig procent van de groep 
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van kinderen met een handicap volgens respectievelijk de nieuwe regelgeving (groep 1, 

ongeveer 25.000 personen) en de oude regelgeving (groep 2, ongeveer 3.750 personen). De 

derde steekproef (groep 3) bestaat uit kinderen zonder een handicap, in een gelijk aantal als 

de eerste groep, met een gelijke verdeling inzake leeftijd, geslacht en gezinstype (daartoe 

vragen de onderzoekers om drie kruistabellen, waarin deze criteria tegenover de status 

inzake handicap van het kind worden geplaatst, met de mogelijkheid om verder te 

stratificeren). Om correcte uitspraken te kunnen doen over het overlappen van het aandeel 

kinderen met een handicap en het aandeel arme kinderen vragen de onderzoekers ook om 

specifieke anonieme gegevens over het aandeel kinderen met een handicap in de totale 

groep van kinderen. Ze verzoeken tevens, wat betreft de persoonsgegevens over het 

inkomen, om enkele anonieme gegevens over de verdeling voor de gehele Belgische 

bevolking. 

 

3. De gewenste mededeling door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft betrekking 

op de volgende persoonsgegevens aangaande de steekproefpersonen en hun gezinsleden. 

Afhankelijk van het persoonsgegeven, wordt het al dan niet meegedeeld voor alle drie de 

groepen en al dan niet voor meerdere jaren. 

 

Status inzake handicap (situatie op 31 december 2010): de score per pijler en de totale 

score voor de drie pijlers (van de steekproefpersonen uit groep 1 en de kinderen van het 

gezin van de steekproefpersonen uit de groepen 1, 2 en 3), het ongeschiktheidspercentage 

en het aantal punten zelfredzaamheid (van de steekproefpersonen uit groep 2 en de 

kinderen van het gezin van de steekproefpersonen uit de groepen 1, 2 en 3) en eventueel het 

aantal punten en de aanduiding van de tegemoetkoming van de ouders (de volwassenen in 

het gezin van de steekproefpersonen uit de groepen 1, 2 en 3). 

 

Persoonskenmerken (in beginsel voor de steekproefpersonen uit de groepen 1, 2 en 3 dan 

wel de groepen 1 en 3 en hun gezinsleden, in beginsel op 1 januari 2011): het geslacht, het 

geboortejaar (in bepaalde gevallen ook de geboortemaand), het aantal gezinsleden op 1 

januari en het gezinstype (voor de referentiepersonen van de steekproefpersonen uit de 

groepen 1, 2 en 3), de verwantschapsrelatie met de referentiepersoon, het gewest, de 

gezinspositie, het geboorteland (in klassen), het geboorteland van de moeder (in klassen), 

het geboorteland van de vader (in klassen), de burgerlijke staat en het betekenisloos 

volgnummer van de kinderen, de referentiepersoon en de ouders. 

 

 Scholing (voor de ouders van de steekproefpersonen): het type, het niveau, het 

studiegebied, de bewijsstaat (eindbewijs of tussenbewijs) en de classificatie van het bewijs. 

 

 Inkomsten (voor de volwassen gezinsleden van de steekproefpersonen, in klassen, voor 

zover beschikbaar): het bruto belastbaar loon, het nettoloon, het bruto inkomen als 

zelfstandige, het netto inkomen als zelfstandige, de bruto belastbare uitkeringen (per 

betrokken instelling van sociale zekerheid) en de netto uitkeringen (per betrokken instelling 

van sociale zekerheid). 

 

 Socio-economische situatie: de werkintensiteit op huishoudniveau volgens twee definities 

(voor alle steekproefpersonen) en de nomenclatuurcode van de socio-economische positie, 

het al dan niet voldoen aan een aantal combinaties van statuten en het gecumuleerd 
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percentage deeltijdse arbeid (voor de steekproefpersonen uit de groepen 1 en 3 en hun 

gezinsleden, per kwartaal van 2010). 

 

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet, plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (per kwartaal 

van 2010): de reden van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet (voor de gezinsleden 

van de steekproefpersonen uit de groepen 1 en 3, per kwartaal van 2010) en het aantal uren 

gewerkt bij een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (voor de gezinsleden van de 

steekproefpersonen uit de groepen 1 en 3). 

 

Tewerkstelling (per kwartaal van 2010): het percentage deeltijdse arbeid, het prestatietype, 

het gemiddeld dagloon (in klassen), het aantal werkuren van de maatman en het 

voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen (voor de volwassen gezinsleden van de 

steekproefpersonen uit de groepen 1 en 3) en de werknemersklasse (voor de gezinsleden 

van de steekproefpersonen uit de groepen 1, 2 en 3). 

 

Kinderbijslag (voor de steekproefpersonen uit de groepen 1, 2 en 3 en hun gezinsleden, per 

kwartaal vanaf het vierde kwartaal van 2007 tot en met het vierde kwartaal van 2010): de 

hoedanigheid, de begindatum van de betaling (jaar en maand), de einddatum (jaar en 

maand) van de betaling en het betekenisloos volgnummer van de partijen (rechthebbende, 

bijslagtrekkende, rechtgevende). 

 

Bijkomende persoonsgegevens (voor de steekproefpersonen uit de groepen 1, 2 en 3 en hun 

gezinsleden – de kinderbijslagpersoonsgegevens voor de bijslagtrekkenden per kwartaal 

vanaf het vierde kwartaal van 2007 tot en met het vierde kwartaal van 2010): het 

betekenisloos volgnummer van het gezin, het geboortejaar, het bruto belastbaar loon, de 

bruto belastbare uitkering ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte, de bruto belastbare 

kinderbijslag, het al dan niet ontvangen van kinderbijslag in het kader van de gewaarborgde 

gezinsbijslag, het aantal maanden waarin de kinderbijslag in het stelsel van de zelfstandigen 

werd uitbetaald en de aanduiding dat de ouders gescheiden zijn of niet op basis van de 

gezinssamenstellingsgegevens van de jaren 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 (voor de 

groepen 1 en 3). 

 

Sociaal statuut inzake kinderbijslag (voor de rechthebbenden en de bijslagtrekkenden van 

de rechtgevende steekproefpersonen uit de groepen 1, 2 en 3, per kwartaal vanaf het vierde 

kwartaal van 2007 tot en met het vierde kwartaal van 2010): het al dan niet alleenstaande 

ouder, werkloze, gerechtigde op een werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag, 

gepensioneerde, primair arbeidsongeschikte, in invaliditeit, minstens zesenzestig procent 

arbeidsongeschikt wegens een arbeidsongeval, minstens zesenzestig procent 

arbeidsongeschikt wegens een beroepsziekte of gepensioneerd wegens lichamelijke 

ongeschiktheid vóór het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd zijn, het al dan niet 

hebben van een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder of een 

vermindering van zelfredzaamheid van minstens negen punten in het kader van 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de werkloosheidsduur en de 

begindatum van het pensioen. 

 

4. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap zou persoonsgegevens over het 

zorggebruik in 2010 – uit de cliëntregistratie (CR), de wachtlijst (CRZ), de lijst van 
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geweigerden (GW) en de lijst van hulpmiddelen (HM) – ter beschikking stellen, voor alle 

steekproefpersonen uit de groepen 1, 2 en 3 en de gezinsleden jonger dan 21 jaar alsook 

voor de kinderen die niet gekend zijn bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

 

Cliëntregistratie: de geboortedatum, de overlijdensdatum, het geslacht, de datum van 

opname in de voorziening, de datum van ontslag uit de voorziening, het type zorgafdeling, 

het type dienstverlening, het theoretisch aantal halve dagen aanwezigheid in een periode 

van veertien dagen, het persoonlijk assistentiebudget (met startdatum van het contract en 

einddatum van het contract), de persoonsvolgende convenant (met startdatum, einddatum 

en duur), de aangeboden zorg, het bedrag, de diverse handicapcodes, het vermoeden van 

handicap en het al dan niet aanwezig zijn van een niet-aangeboren hersenletsel, een 

degeneratieve handicap of een niet-gestabiliseerde handicap. 

 

 Wachtlijst: het geslacht, het geboortejaar, het al dan niet overleden zijn, de diverse 

handicapcodes, het al dan niet aanwezig zijn van een niet-aangeboren hersenletsel, een 

aangeboren handicap of een degeneratieve handicap, de primaire zorgvraag, de datum 

waarop de zorgvraag gesteld werd, de datum waarop de zorgvraag afgesloten werd, de 

aanduiding dat de zorgvraag al dan niet de geprefereerde vraag is, de urgentiecode, het 

voltijds of deeltijds karakter van de zorgvraag, de oplossingsstatus, de aanduiding dat de 

zorgvraag al dan niet een migratievraag is, de duur van het voorkomen op de wachtlijst en 

de hoogste ondersteuning. 

 

 Geweigerden: het al dan niet erkend zijn als persoon met een handicap, het geboortejaar, 

het al dan niet overleden zijn, de diverse handicapcodes, de aard van de geweigerde vraag, 

de datum van indiening, de datum van weigering en de procedure. 

 

 Hulpmiddelen: het geboortejaar, de tussenkomst ter bevordering van de mobiliteit en de 

tussenkomst ter aanpassing van de woning. 

 

5. Om een inschatting te maken van de grootte en de samenstelling van de groep van kinderen 

met een handicap die niet gekend zijn bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, 

vragen de onderzoekers om bijkomende informatie, te bekomen door een vergelijking van 

het volledige bestand van kinderen die gekend zijn bij de federale overheidsdienst Sociale 

zekerheid en het volledige bestand van kinderen die gekend zijn bij het Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap: het aantal kinderen die enkel gekend zijn bij de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid (per gewest), het aantal kinderen die enkel gekend zijn 

bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het aantal kinderen die 

gekend zijn bij de beide instanties (per gewest) en het aantal kinderen die in de steekproef 

voorkomen. Over de kinderen die slechts bij één van de vermelde instanties gekend zijn, 

zouden de volgende persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld: het geslacht, het 

geboortejaar, het geboorteland (in klassen), het geboorteland van de moeder (in klassen), 

het geboorteland van de vader (in klassen), het inkomen (in klassen) en de 

nomenclatuurcode van de socio-economische positie. Over de kinderen die enkel bij de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid gekend zijn, zouden nog de volgende 

persoonsgegevens worden toegevoegd: de pijlerscore, de ongeschiktheid en de 

zelfstandigheidsscore. Over de kinderen die enkel bij het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap gekend zijn, zouden de hogervermelde persoonsgegevens uit 
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de cliëntregistratie (CR), de wachtlijst (CRZ), de lijst van geweigerden (GW) en de lijst van 

hulpmiddelen (HM) worden toegevoegd. 

 

6. 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. De persoonsgegevens zouden door de onderzoekers worden bewaard tot 31 

december 2021 (dat is twee jaar na de 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 een 

studie over armoede bij kinderen met een handicap door het Centrum voor Sociaal Beleid 

Herman Deleeck (CSB) van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit 

Antwerpen. 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 

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. 
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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 31 december 2021. 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 Centrum voor Sociaal Beleid Herman 

Deleeck (CSB) van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, met het 

oog op de realisatie van een studie over armoede bij kinderen met een handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


