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BERAADSLAGING NR. 19/112 VAN 2 JULI 2019 OVER DE MEDEDELING VAN 

GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE STUDIEDIENST VAN DE STAD ANTWERPEN 

VOOR HET OPSTELLEN EN BIJSTUREN VAN HET MOBILITEITSPLAN 

 

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 artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de aanvraag van de Studiedienst van de stad Antwerpen; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De Studiedienst van de stad Antwerpen wil met toepassing van de beraadslaging nr. 19/110 

van 2 juli 2019 van het informatieveiligheidscomité een mobiliteitsenquête verrichten, met 

het oog op het opstellen en bijsturen van het mobiliteitsplan. Twee groepen personen zouden 

daarbij worden ondervraagd: zesduizend loontrekkenden woonachtig in het Vlaams Gewest 

met minstens één werkgever met plaats van tewerkstelling in de stad Antwerpen (situatie op 

31 december 2018) en zesduizend loontrekkenden woonachtig in het Vlaams Gewest met 

minstens één werkgever met plaats van tewerkstelling in een andere gemeente van de 

vervoerregio Antwerpen (situatie op 31 december 2018). De Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid zou echter ook enkele gepseudonimiseerde persoonsgegevens ter beschikking 

stellen, zowel over de “bruto steekproef” (de personen die werden aangeschreven) als over 

de “netto steekproef” (de personen die daadwerkelijk hebben geantwoord). 
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2. Aangaande alle aangeschreven personen (twaalfduizend in totaal) zouden de volgende 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, voor een analyse van 

de representativiteit van de personen die aan de enquête deelgenomen hebben. Elke 

betrokkene zou daarover uitdrukkelijk worden geïnformeerd. 

 

- over de persoon: het geslacht, de leeftijdsklasse, de gezinspositie en de gemeente van de 

woonplaats; 

- over de werkgever: het type werkgever (publiek of privaat), de ondernemingsgrootte en 

de activiteitensector (NACE-code); 

- over de tewerkstelling: het arbeidsregime, het arbeidsstatuut, de socio-economische 

positie en de gemeente van de tewerkstellingsplaats. 

 

3. De Studiedienst van de stad Antwerpen zou de nummers van de ontvangen (ingevulde) 

enquêtes overmaken aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die deze nummers per 

betrokkene zou toevoegen aan de vermelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens, opdat de 

onderzoekers ze zouden kunnen koppelen aan de antwoorden van de respondenten. 

 

4. De voormelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens zouden worden bijgehouden tot 31 

december 2024 en daarna worden vernietigd. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. Krachtens 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 

bescherming (artikel 5) en vereist elke mededeling van sociale persoonsgegevens door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in beginsel een voorafgaande beraadslaging van de 

kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité (artikel 15). 

 

6. Volgens 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 moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel van 

de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(beginsel van de opslagbeperking) en moeten ze met passende technische of organisatorische 

maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat 

ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van de integriteit en de 

vertrouwelijkheid). 
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 doelbinding 

 

7. De verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Studiedienst van de stad 

Antwerpen beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het opstellen en bijsturen van het 

mobiliteitsplan. Ze gaat gepaard met een onrechtstreekse bevraging van de betrokkenen, 

overeenkomstig de bepalingen van de beraadslaging nr. 19/110 van 2 juli 2019 van het 

informatieveiligheidscomité. 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

8. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, toereikend, ter zake dienend en niet 

overmatig. Ze zijn beperkt tot enkele persoonskenmerken en persoonsgegevens over de 

werkgever en de tewerkstelling van de twaalfduizend geselecteerde loontrekkenden die op 

31 december 2018 in het Vlaams Gewest woonden en minstens één werkgever met plaats 

van tewerkstelling in de stad Antwerpen of een andere gemeente van de vervoerregio 

Antwerpen hadden. Voor zover zij aan de enquête van de Studiedienst van de stad Antwerpen 

hebben deelgenomen, kunnen de gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden gekoppeld 

aan hun antwoorden, door middel van het uniek enquêtenummer (zie hoger). 

 

9. Het informatieveiligheidscomité stelt vast dat de betrokkenen de vrije keuze hebben om al 

dan niet hun naam en contactinformatie op het enquêteformulier te vermelden (met het oog 

op het bekomen van mobiliteitsadvies en mobiliteitsinformatie). Voor zover de voormelde 

persoonsgegevens betrekking hebben op personen die aan de enquête hebben deelgenomen 

en vrijwillig hun naam en contactinformatie op het formulier hebben vermeld, moeten die 

persoonsgegevens worden beschouwd als niet-gepseudonimiseerd. De verwerking ervan is 

dan weliswaar redelijk, vermits de betrokkenen uitdrukkelijk in kennis worden gesteld van 

het feit dat hun antwoorden kunnen gekoppeld worden aan persoonsgegevens uit het netwerk 

van de sociale zekerheid en zij er zelf voor kiezen om hun identiteit aan de onderzoekers mee 

te delen, maar het informatieveiligheidscomité is van oordeel dat zij tevens uitdrukkelijk 

moeten overgaan tot het verlenen van hun toestemming in de zin van 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, 

daarin gedefinieerd als “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting 

waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve 

handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt”. Die toestemming 

moet in voorkomend geval op de gepaste wijze worden verstrekt bij het overmaken van de 

enquête aan de Studiedienst van de stad Antwerpen. 

 

 opslagbeperking 

 

10. De gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden door de Studiedienst van de stad 

Antwerpen vernietigd zodra zij niet meer nodig zijn om het voormelde doeleinde te realiseren 

en ten laatste op 31 december 2024. Deze bewaartermijn kan uitsluitend worden verlengd 

door middel van een beraadslaging van het informatieveiligheidscomité. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 
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11. De Studiedienst van de stad Antwerpen weerhoudt zich van elke poging om de 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te zetten in niet-gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens en maakt de resultaten van de verwerking uitsluitend bekend in een vorm 

die het onmogelijk maakt om de betrokkenen te identificeren. 

 

12. Hij houdt bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening 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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 

 

Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de beschreven mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid aan de Studiedienst van de stad Antwerpen, voor het opstellen en bijsturen van het 

mobiliteitsplan, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de persoonsgegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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). 


