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BERAADSLAGING NR. 20/232 VAN 6 OKTOBER 2020 INZAKE DE VERWERKING 

VAN GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS UIT HET NETWERK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID DOOR HET VLAAMS AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, 

VOLWASSENENONDERWIJS, KWALIFICATIES EN STUDIETOELAGEN 

(AHOVOKS) VOOR DE REALISATIE VAN ONDERZOEKEN MET BETREKKING TOT 

DE OVERGANG VAN HET ONDERWIJS NAAR DE ARBEIDSMARKT 
 

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 het Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, 

Kwalificaties en Studietoelagen; 

 

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. Het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen 

(AHOVOKS) wil voor de realisatie van onderzoeken inzake de overgang van het onderwijs 

naar de arbeidsmarkt gebruik maken van enkele gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit 

het netwerk van de sociale zekerheid. De populatie, vast te stellen door het Departement 

Onderwijs en Vorming, bestaat (per jaar) uit de schoolverlaters van het secundair onderwijs 

die potentieel inzetbaar zijn op de Vlaamse arbeidsmarkt (het betreft de personen die in de 

maand februari van het jaar x-1 ouder dan zestien jaar waren, in België gedomicilieerd waren 

en in het Vlaams onderwijs ingeschreven waren en in de maand februari van het jaar x niet 

meer ingeschreven waren in één van de bedoelde opleidingstypes). 
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2. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou ten behoeve van het AHOVOKS per 

betrokkene van de hogervermelde populatie de volgende persoonsgegevens verwerken. 

 

 Situatie één/twee jaar na het schoolverlaten (veelal ja/neen): de jobmobiliteit, het niet langer 

in België gedomicilieerd zijn, het nog ingeschreven zijn in het Vlaams onderwijs, het 

(ononderbroken) werkzoekend zijn, het overleden zijn, het hebben van een arbeidshandicap, 

het heringetreden zijn, de arbeidsmarktpositie, de diverse beroepsaspiraties, het behalen van 

een diploma via de examencommissie, de categorie van werkzoekende, de inactiviteit, de 

werkervaring, de tewerkstelling, het arbeidsregime, de loonklasse, de sector van 

tewerkstelling, de leeftijd in jaren, de nationaliteitsklasse, de NIS-code van de woonplaats, 

de herkomstklasse, het vroegtijdig schoolverlaten en het kalenderjaar van het schoolverlaten. 

 

 Over het laatst behaalde studiebewijs: de gevolgde onderwijsstroom (A/B), de cluster van 

studierichtingen, de onderwijsorganisatie (naam, gemeente, vestigingsplaats, scholengroep, 

scholengemeenschap, inrichtende macht en hoofdstructuur), het ISCED-opleidingsveld, het 

ISCED-niveau, het kalenderjaar, de aard (al dan niet secundair onderwijs), de graad, het 

onderwijsniveau, het onderwijsstelsel, de aard van de SYNTRA-opleiding met leertijd, de 

aard van de opleiding in het volwassenenonderwijs, de opleidingsvorm, het scholingsniveau, 

het schooljaar, de STEM-categorie, het studiegebied, het studieniveau, de studierichting, het 

type buitengewoon onderwijs en het voltijds of deeltijds karakter. 

 

 Over de laatste inschrijving: het statuut inzake het GON (geïntegreerd onderwijs), het statuut 

inzake het OKAN (onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen), het arrondissement en de 

centrumstad van de woonplaats, de cluster van studierichting en graad, het geslacht, de graad, 

de leeftijd in jaren, de indicator inzake onderwijskansarmoede (OKI), het onderwijsniveau, 

het onderwijstype, de onderwijsvorm, de opleidingsvorm, de opleiding in het 

volwassenenonderwijs, de NIS-code van de woonplaats, het schooljaar, de studierichting en 

de overeenstemming van het type onderwijs van de laatste inschrijving en het laatst behaalde 

studiebewijs. 

 

3. Verder zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid het arbeidsregime van de betrokkene 

verwerken: werkend in loondienst (met onderscheid tussen voltijds, deeltijds, speciaal regime 

en onbekend regime), werkend als zelfstandige, werkend als helper bij een werkgever met 

een zelfstandigenstatuut, werkend in loondienst en als zelfstandige (als voornaamste beroep) 

en werkend in loondienst en als helper (als voornaamste beroep). 

 

4. De onderzoekers willen niet met steekproeven werken omdat ze elke onderwijsinstelling een 

volledig en geaggregeerd overzicht willen geven over de uitstromende populatie. Elk jaar 

zou de populatie aangevuld worden met de nieuwe schoolverlaters. De output zou op twee 

verschillende wijzen ter beschikking worden gesteld van de onderzoekers. 

 

5. Enerzijds zou een jaarlijkse lijst met tabellen met berekende statistieken gebruikt worden 

voor de standaardrapportering. De mededeling van deze tabellen vergt geen (bijkomende) 

beraadslaging van het informatieveiligheidscomité in de mate dat zij onverkort opgesteld 

worden overeenkomstig de bepalingen van de beraadslaging nr. 18/140 van 6 november 2018 

van het informatieveiligheidscomité. 
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6. Anderzijds zou een centraal databestand, met voor elke betrokken persoon van de (steeds 

evoluerende) populatie een kruising van alle persoonsgegevens nodig voor het beantwoorden 

van ad hoc vragen, door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ter beschikking worden 

gehouden (het zou dus niet systematisch worden gedeeld met het AHOVOKS maar enkel in 

concrete gevallen worden aangewend). Het centraal databestand, dat persoonsgegevens op 

individueel niveau bevat, zou door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden 

beheerd om tegemoet te komen aan concrete onderzoeksbehoeften. De onderzoekers zouden 

daarbij vooraf toegang krijgen tot gepseudonimiseerde persoonsgegevens, weliswaar in een 

gecontroleerde omgeving in het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en 

onder het toezicht van een medewerker van die laatste, maar uiteindelijk enkel anonieme 

gegevens ontvangen met het oog op het realiseren van hun onderzoek. Voor zover de 

mededeling van die anonieme gegevens voor het overige geschiedt met strikte eerbiediging 

van de beraadslaging nr. 18/140 van 6 november 2018 van het informatieveiligheidscomité, 

vergt zij geen nieuwe beraadslaging van het informatieveiligheidscomité. 

 

 

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. In uitvoering daarvan beheert de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 

8. Het betreft voorts een verwerking 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 voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het informatieveiligheidscomité vereist. 

 

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). 
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 doelbinding 

 

10. De mededeling beoogt een bepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde, 

meer bepaald de realisatie van onderzoeken met betrekking tot de overgang van het onderwijs 

naar de arbeidsmarkt door het Vlaams Agentschap Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, 

Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). 

 

11. Het informatieveiligheidscomité heeft zich eerder al in gunstige zin uitgesproken over 

gelijkaardige aanvragen van het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming (beraadslaging 

nr. 18/115 van 2 oktober 2018) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (beraadslaging nr. 18/120 van 2 oktober 2018). 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

12. De persoonsgegevens worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in haar 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming beveiligd opgeslagen. Ze kunnen maar 

in anonieme vorm worden meegedeeld aan het AHOVOKS, op de wijzen die hiervoor 

werden omschreven, hetzij rechtstreeks in de vorm van door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid gecreëerde tabellen, hetzij onrechtstreeks in de vorm van anonieme gegevens die 

door de onderzoekers zelf onder toezicht in het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid worden gecreëerd door middel van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het 

centraal databestand. De mededeling in anonieme vorm geschiedt steeds overeenkomstig de 

regels die het informatieveiligheidscomité heeft vastgesteld in zijn beraadslaging nr. 18/140 

van 6 november 2018. 

 

13. Het informatieveiligheidscomité vestigt er de aandacht op dat de mededeling van 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan 

onderzoekers doorgaans als volgt gebeurt: enerzijds wordt een steekproef van de volledige 

populatie getrokken en worden dan uitsluitend persoonsgegevens van de steekproefpersonen 

meegedeeld, anderzijds worden de waarden van de gevraagde variabelen in voldoende ruime 

klassen ingedeeld om heridentificatie van de betrokkenen te voorkomen. In dit geval krijgen 

de onderzoekers van het AHOVOKS echter toegang tot persoonsgegevens van de volledige 

populatie en worden de waarden van de variabelen als dusdanig of in eerder enge klassen 

ingedeeld (de woonplaats wordt aangeduid met de NIS-gemeentecode, de nationaliteit wordt 

aangeduid met de klasse, volgens de gangbare indeling). De onderzoekers kunnen die 

persoonsgegevens echter enkel raadplegen binnen de kantoren van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid en onder het toezicht van een door die laatste aangeduide persoon. Ze 

kunnen ze uiteindelijk slechts in de vorm van louter anonieme gegevens meenemen naar hun 

eigen locatie. 

 

 opslagbeperking 

 

14. De gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden enkel geraadpleegd in het gebouw van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en onder het toezicht van een door haar aangewezen 

persoon. Ze worden niet als dusdanig bijgehouden. De onderzoekers van het AHOVOKS 

kunnen buiten het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid uitsluitend 
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beschikken over anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die op geen enkele wijze nog 

kunnen worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

15. 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. 

 

 

Om deze redenen besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale 

zekerheid door het Vlaams Agentschap Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en 

Studietoelagen (AHOVOKS) voor de realisatie van onderzoeken met betrekking tot de overgang 

van het onderwijs naar de arbeidsmarkt, 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 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 


