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BERAADSLAGING NR. 20/086 VAN 7 APRIL 2020 OVER DE MEDEDELING VAN
GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN
DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM VOOR DEMOGRAFIE FAMILIE EN
GEZONDHEID VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN VOOR EEN ANALYSE VAN
DE SOCIO-ECONOMISCHE DIFFERENTIATIE INZAKE DE GEZINSVORMING
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op 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 het Centrum voor Demografie Familie en Gezondheid van de Universiteit
Antwerpen;
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Voor een analyse van de socio-economische differentiatie inzake de gezinsvorming op basis
van longitudinale administratieve persoonsgegevens voor België wil het Centrum voor
Demografie Familie en Gezondheid van de Universiteit Antwerpen bepaalde
gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid verwerken.

2.

De gevraagde persoonsgegevens hebben betrekking op de vrouwen van 15 tot en met 50 jaar
oud die wettelijk in België verbleven in de periode van 1 januari 2005 tot 31 december 2017.
Eerst wordt een representatieve steekproef getrokken van de betrokkenen die tussen 15 en 50
jaar oud waren op 1 januari 2005 (zij worden longitudinaal opgevolgd tot en met de leeftijd
van 50 jaar, tot hun vertrek uit België, tot hun overlijden of tot het eind van de
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observatieperiode op 31 december 2017). De basissteekproef wordt aangevuld met een
jaarlijkse steekproef van 15-jarigen en een jaarlijkse steekproef van personen van 16 tot en
met 50 jaar oud die zich het voorgaande jaar in België gevestigd hebben. De basissteekproef
en de aanvullende steekproeven worden disproportioneel gestratificeerd naar herkomst1,
waarbij de bevolking van buitenlandse herkomst enigszins oververtegenwoordigd wordt
(voor de personen met Belgische herkomst geldt een steekproeffractie van één
vijfenveertigste, voor de personen met buitenlandse herkomst geldt een steekproeffractie van
één vijfentwintigste). In totaal gaat het om ongeveer 120.000 steekproefpersonen. Per
geselecteerde worden voor elk jaar van de observatieperiode ook persoonsgegevens met
betrekking tot de socio-economische positie van de gezinsleden verwerkt (zij worden slechts
opgevolgd zolang ze deel uitmaken van het gezin van een geselecteerde steekproefpersoon).
3.

Per betrokkene (steekproefpersoon of gezinslid van een steekproefpersoon) zouden de
volgende persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid worden verwerkt.
Persoons- en gezinskenmerken: het uniek volgnummer, de geboortedatum (jaar en maand),
de overlijdensdatum (jaar en maand), het geslacht, de hoedanigheid (steekproefpersoon of
gezinslid), de herkomst (Belgisch of niet-Belgisch), het uniek volgnummer van de
referentiepersoon, het geslacht van de referentiepersoon, het uniek volgnummer van elk van
de beide ouders, het aantal gezinsleden, de relatie met de referentiepersoon, de LIPROgezinspositie, het gezinstype, de nationaliteit (in klassen), de eerste nationaliteit (in klassen),
de eerste nationaliteit van elk van de beide ouders (in klassen), het geboorteland (in klassen),
het geboorteland van elk van de beide ouders (in klassen), de burgerlijke staat, de datum van
de wijziging van de burgerlijke staat (jaar en maand), de datum van de inschrijving in het
Rijksregister (jaar en maand), de verblijfsreden, de datum van de regularisatie of erkenning
als asielzoeker (jaar en kwartaal), de geboortedatum van elk van de kinderen (jaar en maand),
de wettelijke samenwoning, de begindatum van de wettelijke samenwoning (jaar en maand),
de einddatum van de wettelijke samenwoning (jaar en maand) en het uniek volgnummer van
de partner in geval van wettelijke samenwoning.
Socio-economische positie en arbeidsprestaties: de nomenclatuurcode van de socioeconomische positie, het beroep, de aard van de tewerkstelling, de werknemersklasse, de
bijdragecategorie van de zelfstandige, de hoedanigheidscode van de zelfstandige, de
activiteitensector van de zelfstandige, het gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid, de
werknemerscode, de belangrijkheidscode van de arbeidsprestaties, het percentage van een
voltijdse job dat de deeltijdse werknemer presteert, de voornaamste activiteitensector van de
werkgever, de verhouding tussen het aantal uren volgens het contract en het aantal uren van
de maatman, het arbeidsregime op de laatste dag van het kwartaal, de dimensieklasse van de
werkgever, het uniek volgnummer van de werkgever, het gemiddeld aantal te presteren uren
per week van de maatman, het gemiddeld aantal uren per week van de voltijdse maatman, de
sector, de werkintensiteit op gezinsniveau, de combinatie van een arbeidsmarktpositie als
persoon in loopbaanonderbreking of tijdskrediet (deeltijds of volledig) met werk, recht op
leefloon of financiële hulp of een ziekenfondsdossier, de activiteitensector en de reden, het
statuut, het stelsel en de aard van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet.
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De herkomst wordt bepaald aan de hand van de huidige nationaliteit van de betrokkene, de eerste nationaliteit
van de betrokkene en de eerste nationaliteit van zijn ouders.
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Inkomen (bedragen in klassen): het fiscaal jaarinkomen van de zelfstandige, de gewone
bezoldiging in het kwartaal, het gemiddeld dagloon, het bruto-inkomen op jaarbasis, het
inkomen uit zelfstandige arbeid op jaarbasis, het vervangingsinkomen, het type uitkering, de
aanvangsdatum van de betalingsperiode bij invaliditeit (jaar en maand), de einddatum van de
betalingsperiode bij invaliditeit (jaar en maand), het aantal betaalde uitkeringsdagen voor de
vermelde periode, het bedrag van de ontvangen uitkeringen, de aanduiding van het
zwangerschapsverlof, het statuut van rechtgevend kind, de aanduiding dat het rechtgevend
kind al dan niet werkt, de aanduiding dat het rechtgevend kind al dan niet leefloon of
financiële hulp van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ontvangt, de
brutogezinsbijslag in het stelsel van de zelfstandigen, de hoedanigheid van de
bijslagtrekkende ten opzichte van de rechthebbende, de hoedanigheid van elke actor in het
kinderbijslagdossier (rechtgevend kind, rechthebbende of bijslagtrekkende), de begindatum
van de betaling van de kinderbijslagen voor elk rechtgevend kind (jaar en maand) en de
einddatum van de betaling van de kinderbijslagen voor elk rechtgevend kind (jaar en maand).
Opleiding: het ISCED-studiegebied (International Standard Classification of Education), het
ISCED-studieniveau, de datum waarop het bewijs werd uitgereikt (jaar en maand), het
studiedomein, het hoogste opleidingsniveau, het academiejaar waarin het diploma werd
uitgereikt, het jaar waarin de student zijn diploma van hoger secundair onderwijs heeft
behaald, het jaar waarin de student zijn diploma van de hogeschool heeft behaald, de door de
student gevolgde studiecyclus, de studiecategorie in geval van niet-universitair onderwijs en
het door de student gekozen studiedomein.
Situatie van werklozen en werkzoekenden: de activering, de tewerkstelling in een plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap, het als zelfstandige of helper in bijberoep ontvangen van een
uitkering als volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, de vrijstelling van inschrijving als
werkzoekende ingevolge de beroepsopleiding of het recht op leefloon of financiële hulp, het
als werkzoekende gekend zijn bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, de
inschrijvingsduur, de referentiemaand, het bedrag van de ontvangen uitkeringen (in klassen),
het aantal maanden werkloosheid en de categorie van werkzoekende.
Inkomensgarantieuitkeringen en tussenkomsten van openbare centra voor maatschappelijk
welzijn: het combineren van een arbeidsmarktpositie als werkende met een
inkomensgarantie-uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het combineren
van een arbeidsmarktpositie als werkende met het recht op maatschappelijke integratie of
maatschappelijke hulp vanwege een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het
combineren van een arbeidsmarktpositie als werkzoekende met het recht op leefloon of
financiële hulp vanwege een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Uittrede (pensionering) en vervroegde uittrede (brugpensioen of stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag) uit de arbeidsmarkt: het combineren van een arbeidsmarktpositie als
werkende met een halftijds brugpensioen of een halftijds stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag, het combineren van een arbeidsmarktpositie als werkende met een voltijds
brugpensioen of een voltijds stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en het combineren
van een arbeidsmarktpositie als werkende met het statuut van gepensioneerde sociaal
verzekerde.
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Invaliditeit: het combineren van een arbeidsmarktpositie als werkende of pensioentrekkende
met een invaliditeitsuitkering of een ziekenfondsdossier, het combineren van een uitkering
ingevolge een beroepsziekte met het statuut van werkende, werkzoekende, vrijgestelde
werkzoekende, persoon in volledige loopbaanonderbreking of volledig tijdskrediet, persoon
met recht op leefloon of financiële hulp, gepensioneerde, volledig bruggepensioneerde of
kind dat recht op kinderbijslag geeft en de aanduiding dat het kind met een
invaliditeitsuitkering recht op kinderbijslag geeft.
Demografische en socio-economische karakteristieken op het niveau van de gemeente van
de woonplaats van de betrokkene: het gewest van de woonplaats, de provincie van de
woonplaats, het aantal inwoners van de gemeente van de woonplaats per jaar en kwartaal
(het bevolkingsaantal in klassen), het aantal inwoners per vierkante kilometer van de
gemeente van de woonplaats per jaar en kwartaal (de bevolkingsdichtheid in klassen) en het
aantal werklozen van de gemeente van de woonplaats per jaar en kwartaal (de
werkloosheidsgraad in klassen).
4.

De onderzoekers willen ook gebruik maken van persoonsgegevens over het opleidingsniveau
(STATBEL, census 2011: het hoogst behaalde opleidingsniveau dat met succes voltooid
werd, het hoogst behaalde studiedomein, het onderwijsniveau van de opleiding en het
studiedomein van de opleiding) en persoonsgegevens over de fiscale inkomsten (federale
overheidsdienst Financiën, IPCAL-databank: persoonskenmerken en gezinslasten, wedden
en lonen, uitgaven die recht geven op belastingverminderingen, inkomsten van onroerende
goederen en intresten en kapitaalaflossingen die recht op een belastingvoordeel geven).

5.

De persoonsgegevens uit de diverse bronnen zouden na de koppeling door de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid worden gepseudonimiseerd – door het vervangen van elk eigenlijk
identificatienummer door een uniek betekenisloos volgnummer en door het vervangen van
bepaalde criteriumwaarden (in het bijzonder deze met betrekking tot datums en bedragen)
door de klasse waartoe zij behoren – en ter beschikking gesteld van de onderzoekers.

6.

Het Centrum voor Demografie Familie en Gezondheid van de Universiteit Antwerpen zou
de gepseudonimiseerde persoonsgegevens niet aan derden meedelen. Het zou ze bijhouden
tot 31 december 2030 en ze daarna vernietigen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
van haar kant zou de gepseudonimiseerde persoonsgegevens gedurende tien jaar bijhouden
met het oog op de verdere follow-up van het administratief panel.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

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
bescherming.
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8.

Het gaat in dit geval, voor wat betreft de persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale
zekerheid, om een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
informatieveiligheidscomité vereist. De mededeling van de persoonsgegevens inzake het
opleidingsniveau (STATBEL) en de persoonsgegevens inzake de fiscale inkomsten (federale
overheidsdienst Financiën) behoort evenwel niet tot de bevoegdheid van de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité.

9.

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
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 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 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 integriteit en
vertrouwelijkheid).
doelbinding

10.

De mededeling beoogt een bepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde,
namelijk een longitudinale analyse van de socio-economische differentiatie inzake de
gezinsvorming.
minimale gegevensverwerking

11.

De te verwerken persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter zake
dienend en niet overmatig. Ze hebben betrekking op steekproeven van de diverse
doelgroepen en kunnen slechts aan de hand van een betekenisloos volgnummer in verband
worden gebracht met geïdentificeerde of identificeerbare personen. De persoonskenmerken
zijn beperkt en in klassen ingedeeld. Datums worden weergegeven met de maand of het
kwartaal waarin ze vallen. Bedragen worden in redelijke klassen meegedeeld.
opslagbeperking

12.

Het Centrum voor Demografie Familie en Gezondheid van de Universiteit Antwerpen houdt
de gepseudonimiseerde persoonsgegevens bij zolang dat nodig is voor het verwezenlijken
van het onderzoek en ten laatste tot 31 december 2030 en vernietigt ze daarna. De resultaten
worden uitsluitend als anonieme gegevens gepubliceerd.
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integriteit en vertrouwelijkheid
13.

De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met enkel
anonieme gegevens vermits zij de situatie van individuele personen moeten kunnen
opvolgen. Zij verbinden er zich contractueel toe om alle mogelijke middelen in te zetten om
te vermijden dat de identiteit van de betrokkenen zou worden achterhaald. Het is hun in elk
geval verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken om de ter beschikking gestelde
gepseudonimiseerde persoonsgegevens in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te
zetten.

14.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens leven de onderzoekers de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
en elke andere reglementering tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer na, in het
bijzonder de Verordening (EU) nr. 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.

15.

De verwerking van de persoonsgegevens van de federale overheidsdienst Financiën vergt
een voorafgaande beraadslaging van de kamer federale overheid van het
informatieveiligheidscomité, met toepassing van artikel 35/1 van de wet van 15 augustus
2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. De kamer
sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is evenwel van oordeel
dat de persoonsgegevens van de federale overheidsdienst Financiën als dusdanig geen
bijkomende risico’s op identificatie of heridentificatie van de betrokkenen stellen.
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Om deze redenen besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van de hogervermelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Centrum voor Demografie Familie en Gezondheid
van de Universiteit Antwerpen voor een longitudinale analyse van de socio-economische
differentiatie inzake de gezinsvorming, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits
wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in
het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking,
opslagbeperking en informatieveiligheid.

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).

