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BERAADSLAGING NR. 17/080 VAN 3 OKTOBER 2017, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 

2018, OVER DE MEDEDELING VAN GEPSEUDONIMISEERDE 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET CENTRUM VOOR SOCIOLOGISCH ONDERZOEK (CESO) IN 

HET KADER VAN HET ONDERZOEKSPROJECT “VALORISERING 

ADMINISTRATIEVE DATABANKEN INZAKE PENSIOENRECHTEN VOOR 

ONDERZOEK EN NATIONALE EN INTERNATIONALE RAPPORTERING” 

 

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 aanvragen van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Op vraag van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid verricht het Centrum voor 

Sociologisch Onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven momenteel een 

onderzoeksproject over het gebruik van administratieve persoonsgegevens voor de 

rapportering over rustpensioenen. Het wil nagaan in welke mate instanties persoonsgegevens 

van het netwerk van de sociale zekerheid en van de federale overheidsdienst Financiën 

kunnen gebruiken om aan hun rapporteringsverplichtingen te voldoen. De onderzoekers 

willen daartoe gebruik maken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de 

zestigplussers die in België wonen en de personen die een Belgisch pensioen ontvangen. Uit 

de totale populatie zouden twee steekproeven worden getrokken: een steekproef van 200.000 

referentiepersonen van private huishoudens (ook hun respectieve gezinsleden, gekend op 31 
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december 2014, zouden worden geïdentificeerd) en een evenredige steekproef van personen 

van collectieve huishoudens. 

 

2. Vervolgens zouden persoonsgegevens van de geselecteerde referentiepersonen van private 

huishoudens (en hun gezinsleden) en de geselecteerde personen van collectieve huishoudens 

worden verwerkt (bedragen steeds in klassen, datums in jaar en maand tenzij anders 

vermeld). 

 

 Pensioenen (2013-2014-2015): de beginmaand/eindmaand van de referteperiode, de code 

alleenstaande/gezinslast, de voordeelcode, de betalingsmaand, de periodiciteit, de oorsprong 

van het recht, het type pensioenorganisatie, het type/soort pensioen, het brutobedrag, het 

gecumuleerd jaarbedrag per soort pensioen, het percentage van de solidariteitsafhouding, de 

code ZIV-inhouding, het gecodeerd dossiernummer, het gecodeerd aansluitingsnummer, de 

administratieve toestand, het totaal rustpensioen, het totaal overlevingspensioen, het totaal 

van het tweedepijlerpensioen, het kapitaal (elk kapitaal tussen 1980 en 2012 en het jaar 

waarin het werd ontvangen), het rustpensioen en het overlevingspensioen, het totaal van het 

tweedepijlerpensioen, de rente, het rustpensioen en het overlevingspensioen, het totaal 

eerstepijlerpensioen met/zonder inkomensgarantie voor ouderen, het totaal 

eerstepijlerpensioen voor alleenstaanden, de leeftijd bij opname van het eerstepijlerpensioen, 

de leeftijd bij opname van het kapitaal van het tweedepijlerpensioen en de leeftijd bij opname 

van de rente van het tweedepijlerpensioen, aangevuld met persoonsgegevens aangaande de 

overheidspensioenen (het bruto geïndexeerd maandbedrag, het pensioennummer, het type 

pensioen, het bedrag van de vermindering op het supplement en het bedrag van het 

supplement). 

 

 Minimumregelingen voor ouderen – het minimumpensioen1 (2013-2014-2015): de datum van 

de betaling, het tarief, het statuut van de werknemer/zelfstandige/ambtenaar, de toegang tot 

het minimumpensioen (ja/neen), het ontvangen van het minimumpensioen (ja/neen), de teller 

en de noemer van de breuk op basis waarvan het minimumpensioen wordt berekend, het 

bedrag, het type minimumpensioen dat wordt toegekend indien de betrokkene aan de 

toekenningsvoorwaarden voldoet en het type betaald minimumpensioen. 

 

 Minimumregelingen voor ouderen – het minimumrecht2 (2015): het aantal loopbaanjaren, de 

hoogte van het pensioenbedrag, het tarief, het aantal jaren dat het minimumrecht werd 

toegepast en het bedrag dat de betrokkene extra krijgt ten gevolge van de toepassing van het 

minimumrecht. 

 

 Werknemers (1955-2015): het behoud van rechten (begindatum/einddatum), de broncode, de 

carrièrecode, het loopbaanjaar, het ongeschiktheidspercentage (begindatum/einddatum), het 

jaar, de gepresteerde/gelijkgestelde dagen/uren, het maatmanstelsel en de bezoldiging. 

 

                                                 
1  Deze (nieuwe) persoonsgegevens worden vooraf structureel opgeslagen in het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
2  Idem. 
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 Zelfstandigen (1955-2015): het jaar en het kwartaal van de aangifte van de zelfstandige, het 

referentiejaar, het socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen, het type periode, het reële 

inkomen en het inkomen gebruikt voor de pensioenberekening. 

 

 Diverse inkomsten (2015, telkens zowel het bruto belastbaar bedrag als het brutobedrag): 

het loon, het inkomen als zelfstandige en de uitkering per betrokken instelling van sociale 

zekerheid. 

 

 Tussenkomsten van openbare centra voor maatschappelijk welzijn (2013-2014-2015): de 

toepasselijke regelgeving, de datum van de eerste betaling en de datum van de laatste 

betaling. 

 

 Overheidspensioenen (2013-2014-2015): de toegekende toevoeging bij het gewaarborgd 

minimum pensioenbedrag, het type pensioen, de maand en het type van supplement of 

vermindering. 

 

 Persoonskenmerken (op 31 december van 2013, 2014 en 2015): het geslacht, de 

geboortedatum, de geboorteplaats (in klassen), het gewest, de woonplaats (in klassen), de 

eerste nationaliteit (in klassen) en het jaar en de maand van het overlijden. 

 

 Diverse inkomsten 2014-2015 (federale overheidsdienst Financiën): het betreft allerlei 

persoonsgegevens over het inkomen van de betrokkene. 

 

3. De hogervermelde persoonsgegevens, gekoppeld en gepseudonimiseerd door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, zouden door de onderzoekers worden verwerkt om 

na te gaan in welke mate zij in een latere fase (in voorkomend geval mits beraadslaging van 

het informatieveiligheidscomité) kunnen worden gebruikt om te voldoen aan de 

verschillende rapporteringsvereisten inzake rustpensioenen ten opzichte van drie 

internationale instanties, EUROSTAT, de OESO en het SPC-AGE. De Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid zou tevens enkele louter anonieme gegevens (“populatiestatistieken”) 

ter beschikking stellen: het totale aantal individuen (referentiepersonen en gezinsleden) uit 

private huishoudens van de populatie waaruit de steekproef is getrokken (zowel algemeen 

als opgesplitst naar geslacht), het totale aantal referentiepersonen uit private huishoudens van 

de populatie waaruit de steekproef is getrokken (zowel algemeen als opgesplitst naar 

geslacht) en het totale aantal personen uit collectieve huishoudens van de populatie waaruit 

de steekproef is getrokken (zowel algemeen als opgesplitst naar geslacht). 

 

4. De onderzoekers zouden de meegedeelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens bijhouden 

tot 31 december 2022 en ze daarna vernietigen. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. 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 
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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 beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het informatieveiligheidscomité vereist. 

 

6. Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek onderzoekt de mogelijkheden om administratieve 

persoonsgegevens te gebruiken voor de rapportering over rustpensioenen. Het gaat om een 

gerechtvaardigd doeleinde. De mee te delen persoonsgegevens zijn bovendien, uitgaande van 

dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze kunnen slechts door middel van een 

betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken worden beperkt en doorgaans in 

klassen meegedeeld. Het overgrote deel van de persoonsgegevens heeft betrekking op de 

inkomsten van de betrokkenen, nodig om hun pensioensituatie te achterhalen. De verwerking 

beantwoordt aldus aan het beginsel van de minimale gegevensverwerking 

 

7. De onderzoekers van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek kunnen het hogervermelde 

doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van anonieme gegevens omdat zij de situatie van 

individuele personen moeten kunnen opvolgen. 

 

8. Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek moet alle mogelijke middelen inzetten om te 

vermijden dat de identiteit van de betrokkenen zou worden achterhaald. 

 

9. De resultaten van de verwerking mogen 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. 

 

10. Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek mag de door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid ter beschikking gestelde persoonsgegevens bijhouden tot 31 december 2022. Na 

deze datum dient het de gepseudonimiseerde persoonsgegevens te vernietigen, behoudens 

indien het vooraf van het informatieveiligheidscomité de toestemming verkrijgt om ze ook 

na deze datum bij te houden. 

 

11. De voormelde mededeling van fiscale persoonsgegevens door de federale overheidsdienst 

Financiën aan de onderzoekers moet worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 35/1, § 1, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van 

een federale dienstenintegrator. Ingevolge dat artikel vergt de mededeling van 

persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Financiën aan het Centrum voor 

Sociologisch Onderzoek een voorafgaande beraadslaging van de kamer federale overheid 

van het informatieveiligheidscomité, voor zover de verwerkingsverantwoordelijken in 

uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet tot een 

akkoord komen of minstens één verwerkingsverantwoordelijke om een beraadslaging 

verzoekt. Voor zover het informatieveiligheidscomité een beraadslaging verleent voor de 

mededeling van persoonsgegevens door de federale overheid geldt er een vrijstelling van de 

verplichting om een protocol op te stellen. 
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12. De persoonsgegevens mogen vooralsnog niet aan derden (zoals EUROSTAT, de OESO en 

het SPC-AGE) worden meegedeeld. Daartoe is in voorkomend geval een nieuwe 

beraadslaging van het informatieveiligheidscomité nodig. 

 

13. Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek moet bij de verwerking van de persoonsgegevens 

rekening houden 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 hoger beschreven mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de 

Katholieke Universiteit Leuven, uitsluitend met het oog op het onderzoeken van de mogelijkheden 

om administratieve persoonsgegevens te gebruiken voor de (nationale en internationale) 

rapportering over rustpensioenen, is toegestaan mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


