
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
 

 

 

SCSZG/18/134 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/073 VAN 5 JUNI 2018 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRE DE 

RECHERCHE METICES VAN DE UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES VOOR DE 

AANMAAK VAN INDICATOREN INZAKE DIVERSITEIT OP DE ARBEIDSMARKT 
 

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, gewijzigd bij de wet van 25 mei 2018; 

 

Gelet op de aanvraag van het “Centre de recherche” METICES van de “Université libre de 

Bruxelles”; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het “centre de recherche” METICES van de “Université Libre de Bruxelles” verricht op dit 

ogenblik in samenwerking met de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg een studie voor de aanmaak van indicatoren inzake diversiteit op de 

arbeidsmarkt (socio-economische monitoring). METICES merkt op dat de analyse van de 

arbeidsmarktsituatie van personen volgens hun afkomst op dit ogenblik een centrale plaats 

inneemt in de huidige studies en dat door de inclusie van nieuwe informatie over de sociale 

oorsprong van personen (oorsprong en migratiegeschiedenis) de kennis van hun 

arbeidsmarktsituatie zou kunnen worden vervolledigd. 

 

2. De aanvraag heeft als doel om een nieuwe indicator “socio-economische oorsprong” voor te 

bereiden waarin verschillende variabelen zouden worden samengevoegd. In het kader van 

een voorafgaande oefening op een steekproef van de Belgische bevolking zou een selectie 

van een percent worden verricht in de groep van personen tussen 18 en 64 jaar oud in 2015. 

De steekproef zou proportioneel worden gestratificeerd volgens het geslacht, de 

leeftijdsklassen, het gewest, de oorsprong en de socio-economische positie. Voor elke 

persoon zouden de waarden van bepaalde variabelen moeten worden achterhaald voor de 

zogenaamde refertejaren waarin de persoon 8, 10, 12, 14 en 16 jaar oud was. 
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3. De volgende persoonsgegevens zouden worden meegedeeld over de steekproefpersonen 

(persoonsgegevens met betrekking tot het jaar 2015): het geslacht, de leeftijd, het gewest van 

de woonplaats, de herkomst en de socio-economische positie. 

 

De volgende persoonsgegevens zouden worden meegedeeld voor de jaren waarin de 

steekproefpersonen 8, 10, 12, 14 en 16 jaar oud waren: het type gezin, het aantal kinderen in 

het gezin en de leeftijd van de kinderen in het gezin (om de volgorde van geboorte te bepalen), 

het gecodeerd identificatienummer van de referentiepersoon van het gezin, van de partner (al 

dan niet gehuwd), van de moeder en van de vader, de socio-economische positie van de 

referentiepersoon van het gezin, van de partner (al dan niet gehuwd), van de moeder en van 

de vader, het beroep1 van de referentiepersoon van het gezin, van de partner (al dan niet 

gehuwd), van de moeder en van de vader, het opleidingsniveau2 van de referentiepersoon van 

het gezin, van de partner (al dan niet gehuwd), van de moeder en van de vader, het totaal 

brutojaarloon (in klassen) en de situatie op het vlak van huisvesting3. 

 

4. Het gaat om een eenmalige aanvraag. De persoonsgegevens zouden tot op het einde van de 

structurele financiering van het wetenschappelijk team in 2021 worden bewaard. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

5. 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 instanties die ze nodig hebben voor onderzoeken die nuttig zijn 

voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. Het betreft in dit geval 

een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 

1990 een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid vereist. 

 

6. De mededeling beoogt de aanmaak door het “Centre de recherche” METICES van de 

“Université Libre de Bruxelles” van indicatoren inzake diversiteit op de arbeidsmarkt, in het 

bijzonder de indicator “socio-economische oorsprong”. Het betreft een wettig doeleinde. 

 

7. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 

overmatig. De gegevens kunnen enkel aan de hand van een betekenisloos volgnummer in 

verband worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

 

8. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met anonieme 

gegevens omdat zij de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen. 

 

                                                 
1 Deze variabele van de census zou door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie ter 

beschikking worden gesteld. 
2  Deze variabele zou eveneens (gedeeltelijk) worden bepaald op basis van persoonsgegevens uit de census van 

de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.  
3   De situatie op het vlak van huisvesting zou op basis van de volgende elementen uit de census kunnen worden 

bepaald: “gedetailleerd type eigendom”, “aantal kamers per bewoner” en “nuttige vloeroppervlakte”. 
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9. Het “Centre de recherche” METICES  van de “Université Libre de Bruxelles” moet er zich 

contractueel toe verbinden om alle mogelijke middelen in te zetten om te vermijden dat de 

identiteit van de betrokken personen zou worden achterhaald. Het is hem in elk geval 

verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens om te zetten in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens. 

 

10. De resultaten van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke 

doeleinden mogen niet worden bekendgemaakt in een vorm die de identificatie van de 

betrokken persoon mogelijk maakt tenzij deze laatste daartoe zijn toestemming heeft gegeven 

en de persoonlijke levenssfeer van derden niet wordt geschonden of tenzij de bekendmaking 

van niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens beperkt blijft tot persoonsgegevens die 

kennelijk door betrokkene zelf publiek zijn gemaakt of die in nauw verband staan met het 

publiek karakter van betrokkene of van de feiten waarbij deze laatste betrokken is of is 

geweest. Onder voorbehoud van de voormelde uitzonderingen moeten de resultaten van het 

onderzoek dus in anonieme vorm worden bekendgemaakt. 

 

11. De onderzoekers mogen de persoonsgegevens bijhouden tot 31 december 2021. Daarna 

moeten de persoonsgegevens vernietigd worden. 

 

12. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten 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 naleven, 

inzonderheid 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. 
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Om deze redenen verleent 

 

het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
 

de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de mededeling van de 

voormelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens op de hogervermelde wijze aan het “centre de 

recherche” METICES van de “Université Libre de Bruxelles” voor de aanmaak van indicatoren 

inzake diversiteit op de arbeidsmarkt (indicator “socio-economische oorsprong”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 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). 


