
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/18/088 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/049 VAN 3 APRIL 2018 OVER DE MEDEDELING VAN 

GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR ARBEID EN 

SAMENLEVING HIVA (KU LEUVEN) VOOR DE ANALYSE VAN DE MOBILITEIT 

VAN DE WERKNEMERS VAN DE SOCIALE INSCHAKELINGSECONOMIE 

 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de aanvraag van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA (KU 

Leuven); 

 

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

de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Voor het analyseren van de mobiliteit van de werknemers van de sociale 

inschakelingseconomie (zowel de intrede en de uittrede als de interne verschuivingen) wil 

het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA (KU Leuven) gecodeerde 

persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming verwerken. 

Het wil meer bepaald de situatie van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen, de 

lokale diensteneconomie en de arbeidszorg nader onderzoeken. De betrokkenen zouden 

worden geïdentificeerd door het Vlaams departement Werk en Sociale Economie, de 

opdrachtgever van het onderzoek. 

 

2. Een eerste onderzoekspopulatie bestaat uit de doelgroepwerknemers die op 30 juni 2013 in 

de sociale inschakelingseconomie werkten, aangevuld met de nieuwe instromers van de vier 
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volgende kwartalen (hun persoonsgegevens zouden ter beschikking worden gesteld voor elk 

kwartaal vanaf het tweede kwartaal van 2013 tot eind 2016). Een tweede 

onderzoekspopulatie behelst de werknemers die op 31 december 2008 in de sector werkten 

(over hen zou slechts een selectie van de lijst van persoonsgegevens worden overgemaakt 

voor elk kwartaal vanaf het vierde kwartaal van 2008 tot eind 2016). 

 

3. Het Vlaams departement Werk en Sociale Economie zou van elke betrokken werknemer het 

identificatienummer van de sociale zekerheid aan de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid bezorgen, aangevuld met het ondernemingsnummer van de werkgever, de 

werkvorm, het opleidingsniveau, de situatie inzake de arbeidshandicap, het wel/niet volgen 

van een doorstroombegeleidingstraject, het jaar en het kwartaal van de instroom en het type 

tewerkstelling (doelgroep of omkadering). Per werkgever van de eerste onderzoekspopulatie, 

geïdentificeerd met het (elk kwartaal te actualiseren) ondernemingsnummer, zouden 

bovendien ter beschikking worden gesteld: de werkvorm, het aantal doelgroepwerknemers 

(absoluut aantal en aantal voltijdsequivalenten), het identificatienummer van de sociale 

zekerheid van elke werknemer, het aantal vestigingen, het wel/niet actief zijn in de circulaire 

economie (kringloopcentra), de current ratio, de solvabiliteitsratio en de rentabiliteit. 

 

4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou dan per betrokken werknemer de volgende 

persoonsgegevens verwerken (aangaande de leden van de tweede onderzoekspopulatie enkel 

de persoonskenmerken, de persoonsgegevens over OCMW-tussenkomst en werkloosheid, 

het paritair comité, de NACE-code en het arrondissement van de vestigingsplaats). 

 

 Persoonskenmerken: het (gecodeerd) identificatienummer van de sociale zekerheid, de 

leeftijdsklasse, het geslacht, de klasse van nationaliteit en herkomst, het arrondissement en 

de centrumstad van de gemeente, het gezinstype, de LIPRO-gezinspositie, het jaar en het 

kwartaal van overlijden en de socio-economische positie (aan de hand van de nomenclatuur 

van de socio-economische positie en de bijhorende afgeleide variabelen). 

 

 Beroepsactiviteiten: het (gecodeerd) ondernemingsnummer van de werkgever, het paritair 

comité, de werknemersklasse, het arbeidsregime, het percentage deeltijdse tewerkstelling, 

het gemiddeld dagloon (in klassen), het wel/niet werken in het stelsel van de dienstencheques 

of de uitzendarbeid, de NACE-code, de activiteitensector, het type overheidswerkgever, het 

aantal arbeidsplaatsen bij de werkgever, het arrondissement en de centrumstad van de 

vestigingsplaats en de lokale eenheid, het type werknemer, de werkvorm, het wel/niet nog 

bestaan van de tewerkstelling op de laatste dag van het kwartaal, de hoedanigheid als 

zelfstandige, de beroepencode en de bijdragecategorie. 

 

 OCMW-tussenkomst en werkloosheid: de toepasselijke regelgeving (maatschappelijke 

integratie en maatschappelijke hulp), de aard van de tussenkomst van het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn (leefloon, tewerkstellingsmaatregel artikel 60, 

tewerkstellingsmaatregel artikel 61, activering, installatiepremie, sociale economie, uitkering 

student en medische kosten), de toepasselijke maatregel voor het ontvangen van een 

werkloosheidsuitkering en de werkloosheidsduur (in klassen). 

 

5. Zij zou voorts per betrokken werkgever de volgende gegevens uit het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming verwerken: het (gecodeerd) ondernemingsnummer, de 
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NACE-code, de activiteitensector, het aantal arbeidsplaatsen, het arrondissement en de 

centrumstad van de vestigingsplaats en de lokale eenheid en de werkvorm. 

 

6. De voormelde gegevens zouden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden 

gekoppeld en gecodeerd en worden overgemaakt aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid 

en Samenleving HIVA. Dat zou ze bijhouden tot 30 juni 2019. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

7. Krachtens artikel 5 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 ook een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15 van 

de 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 vereist. 

 

8. De mededeling van gecodeerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het analyseren van de 

mobiliteit van de werknemers van de sociale inschakelingseconomie. De mee te delen 

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

enkel aan de hand van een uniek betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met 

een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken worden 

beperkt en in klassen meegedeeld. 

 

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 niet op zich verenigbaar is 

met het oorspronkelijk doeleinde, is die 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. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA kan het hogervermelde 

doeleinde niet verwezenlijken met anonieme gegevens, vermits het de situatie van 

individuele sociaal verzekerden longitudinaal moeten kunnen opvolgen. 

 

11. De onderzoekers moeten alle mogelijke middelen inzetten om te vermijden dat de identiteit 

van de personen op wie de meegedeelde persoonsgegevens betrekking hebben zou worden 

achterhaald. In elk geval is het overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 
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februari 2001 verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde 

gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in niet-gecodeerde persoonsgegevens. 

 

12. Overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 mogen de 

resultaten van de verwerking in beginsel niet worden bekendgemaakt in een vorm die het 

mogelijk maakt om de betrokken personen te identificeren. De onderzoekers zijn er bijgevolg 

toe gehouden om de onderzoeksresultaten enkel op een anonieme wijze te publiceren. 

 

13. De onderzoekers mogen de door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ter beschikking 

gestelde persoonsgegevens bijhouden tot 30 juni 2019. Na deze datum dienen zij de 

gecodeerde persoonsgegevens te vernietigen, behalve indien zij vooraf door het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd worden om ze ook na 

deze datum verder bij te houden. 

 

14. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en 

Samenleving HIVA rekening houden met de voormelde wetten van 15 januari 1990 en 8 

december 1992, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of reglementaire 

bepaling 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. 

 

 

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 gecodeerde persoonsgegevens 

op de hogervermelde wijze mee te delen aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 

HIVA (KU Leuven), uitsluitend voor het analyseren van de mobiliteit van de werknemers van de 

sociale inschakelingseconomie. 

 

 

 

 

 

 

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). 


