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BERAADSLAGING NR. 07/006 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS, AFKOMSTIG VAN
HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER
ZELFSTANDIGEN EN DE PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR,
AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID MET HET
OOG OP HET UITBOUWEN VAN EEN MICROSIMULATIEMODEL VOOR DE
SOCIALE ZEKERHEID EN EEN SOCIALEZEKERHEIDSMATRIX
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, eerste lid;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere.

A.

CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. In het kader van een project van het Federaal Wetenschapsbeleid en in samenwerking met
de universiteiten van Antwerpen, Leuven en Luik bouwt de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid aan een microsimulatiemodel en een socialezekerheidsmatrix, die het
mogelijk dienen te maken om vooraf de gevolgen van beleidsbeslissingen inzake sociale
zekerheid of fiscaliteit in te schatten.
Daartoe werd de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid reeds bij beraadslaging nr.
04/01 van 6 januari 2004, bij beraadslaging nr. 04/19 van 6 juli 2004, bij beraadslaging nr.
04/31 van 7 september 2004, bij beraadslaging nr. 04/43 van 7 december 2004, bij
beraadslaging nr. 05/23 van 3 mei 2005 en bij beraadslaging nr. 05/36 van 19 juli 2005
door het Sectoraal comité van de sociale zekerheid gemachtigd om mededeling te
bekomen van bepaalde – uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming
afkomstige – gecodeerde persoonsgegevens met betrekking tot enerzijds honderdduizend
personen van wie volgens het Rijksregister der natuurlijke personen de voornaamste
verblijfplaats op 1 januari 2002 in België gevestigd was en anderzijds hun gezinsleden.
1.2. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid wenst nu aangaande de betrokkenen tevens
te beschikken over enkele bijkomende gecodeerde persoonsgegevens vanwege enerzijds
het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en anderzijds de
Pensioendienst voor de Overheidssector.
1.3. Het gaat, voor wat betreft het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen, om het bedrag van het jaarinkomen dat dient als basis voor de berekening
van de bijdragen inzake sociale zekerheid die de zelfstandige verschuldigd is voor het
betrokken jaar (het “registratiejaar” genoemd). Het betrokken persoonsgegeven zou
worden meegedeeld door middel van de klasse van honderd euro waartoe het behoort en
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dat voor elk van de jaren sinds 1984 (met vermelding van het jaartal), voor zover het
beschikbaar is in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.
1.4. Het gaat, voor wat betreft de Pensioendienst voor de Overheidssector, om
persoonsgegevens met betrekking tot de rust- en overlevingspensioenen van ambtenaren.
De volgende persoonsgegevens zouden worden meegedeeld voor elke maand in 2001
tijdens dewelke de betrokkene recht had op het pensioen en voor elke beroepscode die een
apart pensioenvoordeel genereert: de financieringsbron van het uitbetaalde pensioen, de
maand van de betaling van het pensioen, het brutomaandbedrag (uitgedrukt in klassen van
tien euro), het pensioenbedrag na toepassing van eventuele supplementen of
verminderingen (uitgedrukt in klassen van tien euro), het bedrag van de supplementen
(uitgedrukt in klassen van tien euro), het bedrag van de verminderingen (uitgedrukt in
klassen van tien euro), de perequatiecoëfficiënt (coëfficiënt voor de aanpassing aan de
stijging van de welvaart en aan de stijging van de lonen), de maximumwedde van de
refertewedde waaraan het pensioen is gekoppeld voor de perequatie, de reden van de
oppensioenstelling, de maand van de oppensioenstelling, het bedrag van de wedde waarop
het pensioen berekend is (uitgedrukt in klassen van tien euro), het bestuurlijk niveau van
de laatste werkgever, de loopbaanbreuk in gecodeerde vorm en de loopbaanduur
uitgedrukt in maanden.
1.5. De hogervermelde persoonsgegevens zouden slechts aan de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid worden meegedeeld nadat ze eerst systematisch werden opgenomen in
het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. 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 zekerheid.
Het betreft voorts een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15 van de
wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging van het Sectoraal comité van de
sociale zekerheid vereist.
2.2. De mededeling beoogt een rechtmatige doelstelling, met name de ontwikkeling van een
microsimulatiemodel voor de sociale zekerheid en een socialezekerheidsmatrix.
De meegedeelde persoonsgegevens mogen enkel worden aangewend voor dat
doeleinde, met uitsluiting van enig ander doeleinde.
2.3. De persoonsgegevens worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op een
individueel niveau meegedeeld. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid dient
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immers de algemene impact van beleidsbeslissingen te kunnen bepalen door deze
beleidsbeslissingen toe te passen op een steekproef van concrete gevallen.
Aan elke betrokkene wordt daartoe een betekenisloos volgnummer toegekend.
2.4. Het bedrag van het jaarinkomen dat dient als basis voor de berekening van de bijdragen
inzake sociale zekerheid die de zelfstandige verschuldigd is voor het betrokken jaar
wordt niet als dusdanig meegedeeld. Het wordt integendeel meegedeeld door middel
van de klasse van honderd euro waartoe het behoort.
Per pensioenvoordeel voor ambtenaren verzoekt de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid onder meer om mededeling van het brutomaandbedrag uitgedrukt in klassen
van tien euro, het pensioenbedrag na toepassing van eventuele supplementen of
verminderingen uitgedrukt in klassen van tien euro en het bedrag van de respectieve
supplementen en verminderingen, eveneens uitgedrukt in klassen van tien euro.
Uit de vergelijking van het brutomaandbedrag met het pensioenbedrag na toepassing
van eventuele supplementen of verminderingen kan immers afgeleid worden welke
coëfficiënt werd toegepast om het werkelijk betaalde bedrag te bekomen. Ook het
bedrag van de wedde waarop het pensioen berekend is wordt uitgedrukt in klassen van
tien euro.
De gecodeerde persoonsgegevens blijken aldus, uitgaande van het hierboven
beschreven doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. De federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid dient immers te beschikken over persoonsgegevens met betrekking
tot de inkomsten van zelfstandigen en van gepensioneerde ambtenaren om de
noodzakelijke simulaties te kunnen verwezenlijken.
2.5. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens
echter slechts meedelen nadat ze, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit
van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,
in het bezit werd gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de door de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid verrichte aangifte van de verwerking voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
2.6. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid dient er zich contractueel toe te
verbinden alle mogelijke middelen te zullen inzetten om te vermijden dat de identiteit
van de personen op wie de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens betrekking
hebben, zou worden achterhaald.
In elk geval is het de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, overeenkomstig
artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, verboden om handelingen te stellen die ertoe
strekken de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in niet-gecodeerde
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persoonsgegevens.
Er wordt op gewezen dat het niet-naleven van dit verbod, krachtens artikel 39, 1°, van
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, een geldboete van honderd tot
honderdduizend euro tot gevolg kan hebben.
2.7. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid mag de meegedeelde gecodeerde
persoonsgegevens bewaren zolang hun verwerking noodzakelijk is in het kader van het
voormelde onderzoek en maximaal tot december 2008. Daarna dienen zij, behalve in
geval van een nieuwe machtiging vanwege het Sectoraal comité van de sociale
zekerheid, te worden vernietigd.
Ook de met toepassing van beraadslaging nr. 04/01 van 6 januari 2004, beraadslaging
nr. 04/19 van 6 juli 2004, beraadslaging nr. 04/31 van 7 september 2004, beraadslaging
nr. 04/43 van 7 december 2004, beraadslaging nr. 05/23 van 3 mei 2005 en
beraadslaging nr. 05/36 van 19 juli 2005 meegedeelde persoonsgegevens mogen door
de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid worden bewaard zolang hun verwerking
noodzakelijk is in het kader van het voormelde onderzoek doch eveneens maximaal tot
31 december 2008, waarna zij vernietigd dienen te worden. Overeenkomstig de
beslissing van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid van 22 november 2005
dienden deze persoonsgegevens aanvankelijk uiterlijk op 31 december 2007 te worden
vernietigd, hetgeen de onderzoekers evenwel niet in staat zou stellen om hun opdracht
te verwezenlijken.
2.8. Het Sectoraal comité van de sociale zekerheid merkt op dat ingevolge artikel 23 van het
koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens de resultaten van een verwerking voor historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden niet mogen worden bekendgemaakt in een vorm die de
identificatie van de betrokken persoon mogelijk maakt.
De betrokken persoonsgegevens mogen voorts niet verder aan derden worden
meegedeeld behalve indien het Sectoraal comité van de sociale zekerheid daartoe
uitdrukkelijk zijn goedkeuring verleent.
2.9. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient rekening te worden gehouden met de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun
uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Om deze redenen,
1.

verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de machtiging aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de onder 1.3. en 1.4. vermelde gecodeerde
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persoonsgegevens, afkomstig uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming, mee te delen aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, met het
oog op het uitbouwen van een microsimulatiemodel voor de sociale zekerheid en een
socialezekerheidsmatrix.
2. koppelt het Sectoraal comité van de sociale zekerheid deze machtiging aan de naleving
door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid van de bepalingen van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, haar uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of
reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Willem DEBEUCKELAERE
Voorzitter

