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BERAADSLAGING NR. 22/288 VAN 6 DECEMBER 2022 INZAKE DE MEDEDELING 

VAN GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK 

VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FACULTEIT ECONOMIE EN 

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

VOOR HET ONDERZOEKEN VAN HET EFFECT VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES 

EN TAALBARRIÈRES OP DE JOBKANSEN VAN BRUSSELSE WERKZOEKENDEN 
 

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 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke 

Universiteit 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 Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De Human Relations Research Group van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 

van de Katholieke Universiteit Leuven heeft eerder, met toepassing van de beraadslaging nr. 

15/074 van 3 november 2015, gewijzigd op 10 januari 2017, 5 december 2017 en 2 oktober 

2018, enkele gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid 

verwerkt, voor het onderzoeken van het effect van ruimtelijke barrières en taalbarrières op 

de jobkansen van Brusselse werkzoekenden. De organisatie heeft die gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens vóór 1 september 2019 vernietigd, overeenkomstig de vereisten van het 

informatieveiligheidscomité. 
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2. Voor het redigeren van een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift willen de onderzoekers 

tijdelijk (tot 31 december 2025) opnieuw kunnen beschikken over de gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens bedoeld in de beraadslaging van het informatieveiligheidscomité. Het gaat 

om gepseudonimiseerde persoonsgegevens van een steekproef van een vijfduizendtal 

personen die op 1 januari 2012 als werkzoekende waren inschreven bij Actiris (de openbare 

organisatie bevoegd voor vorming en begeleiding van werklozen en werkzoekenden in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest) die ze reeds hebben ontvangen, tijdig hebben vernietigd en 

nu weer nodig hebben. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

 Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité 

 

3. Volgens de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van 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 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 vergt elke mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid of een andere instelling van sociale zekerheid een beraadslaging van de kamer 

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

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

4. Volgens artikel 6, 1, eerste lid, e), van 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 is de verwerking van persoonsgegevens 

rechtmatig als zij noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang van 

de verwerkingsverantwoordelijke. De beschreven verwerking van gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens door de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke 

Universiteit Leuven is in die zin rechtmatig. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

5. Krachtens 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 

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

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (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 

(opslagbeperking) en moeten ze worden verwerkt met behulp van passende technische of 
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organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat 

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

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid) 

 

 Doelbinding 

 

6. Het informatieveiligheidscomité heeft eerder, bij zijn (meermaals gewijzigde) beraadslaging 

nr. 15/074 van 3 november 2015, vastgesteld dat de mededeling van gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Faculteit 

Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven een 

gerechtvaardigd doeleinde beoogt, te weten het onderzoeken van het effect van ruimtelijke 

barrières en taalbarrières op de jobkansen van Brusselse werkzoekenden. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

7. Het informatieveiligheidscomité heeft bij de hogervermelde beraadslaging tevens vastgesteld 

dat de door de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit 

Leuven voor de realisatie van haar onderzoek met betrekking tot het effect van ruimtelijke 

barrières en taalbarrières op de jobkansen van Brusselse werkzoekenden te verwerken 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid daartoe wel 

degelijk toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn. 

 

8. Het onderzoek werd destijds in twee fases verricht. De onderzoekers ontvingen initieel 

slechts een deel van de persoonsgegevens om daarmee statistische routines te ontwikkelen. 

Die werden vervolgens door de onderzoekers in het gebouw van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, onder toezicht en op een beveiligde computer, toegepast op de integrale 

set van persoonsgegevens (persoonsgegevens van de volledige populatie), met het oog op het 

creëren van louter anonieme gegevens. 

 

9. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven zet 

opnieuw – net als bij de eerste verwerking van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens – 

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

verzekerden zou worden achterhaald. In elk geval is het haar verboden om handelingen te 

stellen die ertoe strekken om de meegedeelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te 

zetten in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens. 

 

10. De resultaten van de verwerking van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens mogen niet 

worden bekendgemaakt in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokken personen te 

identificeren. De onderzoekers van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de 

Katholieke Universiteit Leuven zijn er bijgevolg alleszins toe gehouden om de resultaten van 

hun onderzoek uitsluitend op een anonieme wijze te publiceren in het wetenschappelijk 

tijdschrift waarvan sprake in hun aanvraag. 
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 Opslagbeperking 

 

11. De aanvrager heeft de gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale 

zekerheid eerder reeds ontvangen met toepassing van de beraadslaging nr. 15/074 van 3 

november 2015. Hij heeft ze inmiddels, zoals uitdrukkelijk opgelegd, vernietigd. Dezelfde 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden nu een tweede keer aan hem overgemaakt. 

Hij vernietigt ze ten laatste op 31 december 2025. Deze bewaarduur kan desgevallend enkel 

worden verlengd middels een beraadslaging van het informatieveiligheidscomité. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

12. Bij de verwerking van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens houdt de Faculteit 

Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven rekening met 

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

de Sociale Zekerheid en elke andere regelgevende 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 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 mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke 

Universiteit Leuven, voor het onderzoeken van het effect van ruimtelijke barrières en taalbarrières 

op de jobkansen van Brusselse werkzoekenden, is toegestaan mits er wordt voldaan aan de in deze 

beraadslaging 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). 


