
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
 

 

 

SCSZG/18/172 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/058 VAN 7 JUNI 2016, GEWIJZIGD OP 2 MEI 2017 EN OP 3 

JULI 2018, OVER DE MEDEDELING VAN GEPSEUDONIMISEERDE 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET CENTRE DE RECHERCHE EN DÉMOGRAPHIE (UCL) VOOR 

HET VERRICHTEN VAN ONDERZOEKEN OVER DE SITUATIE VAN MIGRANTEN 

IN BELGIË (PROJECT LIMA) EN DE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET RECHT OP 

INTERNATIONALE BESCHERMING OP DE ARBEIDSMARKT (PROJECT EMN) 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder de artikelen 5 en 15; 

 

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

het bijzonder het artikel 114; 

 

Gelet op de aanvragen van het Centre de Recherche en Démographie (UCL) van 18 maart 2016, 

28 april 2017 en 23 mei 2018; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 22 maart 2016, 2 mei 

2017 en 28 mei 2018; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Centre de Recherche en Démographie (UCL) wil voor het verwezenlijken van twee 

onderzoeken – het eerste over de situatie van migranten in België in samenwerking met 

enkele andere UCL-centra (project LIMA), het tweede over de integratie van personen met 

recht op internationale bescherming op de arbeidsmarkt in opdracht van het Belgisch 

contactpunt van het European Migration Network (project EMN) – gebruik maken van 

bepaalde persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen en het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, te koppelen en te pseudonimiseren door 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

2. Het Rijksregister van de natuurlijke personen zou de onderzoekspopulatie selecteren op basis 

van specifieke criteria en het identificatienummer van de sociale zekerheid van elke 

betrokkene aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overmaken. Zie beraadslaging 

nr. 14/2016 van 2 maart 2016 van het sectoraal comité van het Rijksregister, waaruit blijkt 
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dat die criteria dienstig zijn om de diverse trajecten van migranten te bestuderen en om de 

migrantentypologieën te bepalen. 

 

3. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou in een eerste fase de gekoppelde en 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen en 

het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming ter beschikking stellen aangaande 

een steekproef van de onderzoekspopulatie. De onderzoekers zouden in een tweede fase hun 

bevindingen toepassen op de volledige onderzoekspopulatie, in het gebouw van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, onder haar toezicht. De volledige 

onderzoekspopulatie bevat ongeveer drie miljoen personen, de steekproef bevat ongeveer één 

miljoen personen. 

 

4. De beide onderzoeken hebben betrekking op personen die in het buitenland zijn geboren met 

een buitenlandse nationaliteit en naar België zijn verhuisd tussen 1 januari 1999 en 31 

december 2014 op een leeftijd van achttien jaar of ouder, ongeacht of ze al dan niet nu nog 

in België verblijven en ongeacht of ze al dan niet een asielaanvraag hebben ingediend (voor 

het eerste onderzoek de volledige populatie, voor het tweede onderzoek een subpopulatie). 

Aan deze populatie worden ook de gezinsleden van de betrokkenen toegevoegd, met inbegrip 

van de voormalige gezinsleden en de huidige gezinsleden. 

 

5. Per betrokkene zouden de volgende persoonsgegevens worden meegedeeld voor elk trimester 

van de periode van diens aankomst in België tot 31 december 2014 (voor zover beschikbaar). 

Datums zouden worden vermeld door de maand en het jaar waarin zij vallen. 

 

 Persoonlijke en professionele situatie: het uniek betekenisloos volgnummer, het gezinstype, 

de LIPRO-gezinspositie, het opleidingsniveau, de nomenclatuurcode van de socio-

economische positie, de bijkomende socio-economische posities met betrekking tot diverse 

statuten (het statuut van werkzoekende, het RVA-statuut, het statuut van persoon met recht 

op maatschappelijke hulp/integratie, het statuut van primaire arbeidsongeschiktheid en het 

statuut van invaliditeit), de arbeidsintensiteit op gezinsniveau (LWI-indicator), het inkomen 

op individueel niveau en op gezinsniveau (in klassen – bruto, bruto belastbaar en, indien 

beschikbaar, netto), de beroepscode, de sector (publiek of privaat), de NACE-sectorcode, de 

(gewone en bijzondere) werknemersklasse, de werknemerscode, het arbeidsregime en het al 

dan niet werken in het stelsel van de dienstencheques. 

 

Situatie sociale zekerheid: de begindatum van de ziekte, de begindatum van de primaire 

arbeidsongeschiktheid, de begindatum en de voorziene einddatum van de erkenning van de 

invaliditeit, de einddatum van de invaliditeit, het type pensioen, de begindatum van het 

pensioen, de toepasselijke regelgeving bij tussenkomst van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn, het type hulp verkregen van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn (en de relevante datums, aangeduid met maand en jaar, voor het 

bepalen van het traject van de betrokkene op het vlak van maatschappelijke hulp/integratie), 

de hoedanigheid inzake kinderbijslag en de begindatum en de einddatum van de betaling van 

de kinderbijslag (per kind). 

 

6. De onderzoekers willen de gepseudonimiseerde persoonsgegevens bijhouden tot 31 

december 2024. 
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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 instanties die ze nodig hebben voor onderzoeken die nuttig zijn 

voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 

 

8. Het betreft in dit geval een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, van 

de wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid vereist. 

 

9. De mededeling beoogt het verwezenlijken van twee onderzoeken – over de situatie van 

migranten in België en over de integratie van personen met recht op internationale 

bescherming op de arbeidsmarkt – door het Centre de Recherche en Démographie (UCL). 

Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde. 

 

10. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig en kunnen 

slechts door middel van een betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een 

geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken worden 

beperkt. 

 

11. Er wordt daarenboven in twee fases gewerkt. In de eerste fase deelt de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid aan de onderzoekers persoonsgegevens over een steekproef van 

vijfentwintig procent van de onderzoekspopulatie mee, voor het ontwikkelen van 

programma’s en voor het verrichten van de eerste analyses. In de tweede fase kunnen zij die 

programma’s toepassen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het gebouw en 

onder het toezicht van deze laatste, en mogen zij hun nieuwe bevindingen in de vorm van 

louter anonieme gegevens op elektronische drager meenemen. De Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid moet er in het bijzonder op toezien dat de onderzoekers in de tweede fase 

enkel anonieme gegevens buiten haar gebouw brengen. 

 

12. 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 met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 

toepasselijke regelgevende bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. Voor zover het 

gaat om een latere verwerking van persoonsgegevens waarvan het doeleinde niet op zich 

verenigbaar is met het oorspronkelijk doeleinde, is deze latere verwerking van 

persoonsgegevens verboden behalve indien zij beantwoordt aan 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. 

 

13. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van 

anonieme gegevens omdat zij de situatie van individuele personen willen opvolgen. 
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14. Het Centre de Recherche en Démographie (UCL) moet er zich contractueel toe verbinden 

om alle mogelijke middelen in te zetten om te vermijden dat de identiteit van de betrokken 

personen zou worden achterhaald. In elk geval is het hem, overeenkomstig artikel 6 van het 

koninklijk besluit van 13 februari 2001, verboden om handelingen te stellen die ertoe 

strekken de meegedeelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te zetten in niet-

gepseudonimiseerde persoonsgegevens. 

 

15. Volgens artikel 23 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 mogen de resultaten van de verwerking voor historische, 

statistische of wetenschappelijke doeleinden niet worden bekendgemaakt in een vorm die de 

identificatie van de betrokken persoon mogelijk maakt tenzij deze laatste daartoe zijn 

toestemming heeft gegeven en de persoonlijke levenssfeer van derden niet wordt geschonden 

of tenzij de bekendmaking van niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens beperkt blijft tot 

persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene zelf publiek zijn gemaakt of die in nauw 

verband staan met het publiek karakter van betrokkene of van de feiten waarbij deze laatste 

betrokken is of is geweest. Met voorbehoud van voormelde uitzonderingen, dienen de 

onderzoeksresultaten aldus op een anonieme wijze te worden gepubliceerd. 

 

16. Het Centre de Recherche en Démographie (UCL) mag de persoonsgegevens bijhouden tot 

31 december 2024. Daarna moeten de persoonsgegevens vernietigd worden. 

 

17. De onderzoekers moeten 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. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens op de hogervermelde wijze mee te delen aan het Centre de Recherche en 

Démographie (UCL), voor het verwezenlijken van onderzoeken over de situatie van migranten in 

België (project LIMA) en over de integratie van personen met recht op internationale bescherming 

op de arbeidsmarkt (project EMN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


