Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/08/081

BERAADSLAGING NR. 08/027 VAN 6 MEI 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING
VAN
GECODEERDE
PERSOONSGEGEVENS
DOOR
DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET “INSTITUT DE
RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES” (IRES) VAN DE “UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LOUVAIN” (UCL) MET HET OOG OP EEN ONDERZOEK
AANGAANDE DE MOGELIJKE PRODUCTIVITEITSDALING VAN OUDERE
WERKNEMERS
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, § 1;
Gelet op de aanvraag van het “Institut de Recherches Economiques et Sociales” (IRES) van de
“Université Catholique de Louvain” (UCL) van 14 april 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 17 april
2008;
Gelet op het verslag van de voorzitter.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Bij beraadslaging nr. 06/50 van 18 juli 2006 werd de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid door het sectoraal comité gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens mee te
delen aan het “Institut de Recherches Economiques et Sociales” (IRES) van de “Université
Catholique de Louvain” (UCL) met het oog op het verwezenlijken van een onderzoek met
betrekking tot de mogelijke productiviteitsdaling van oudere werknemers.

De onderzoekers wensten hun onderzoek te verrichten aan de hand van enerzijds
persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming en
anderzijds persoonsgegevens van BELFIRST, een cd-rom die de jaarrekeningen bevat van
alle Belgische ondernemingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België, met een
historiek van tien jaar.
Aldus werd voor een lijst van veertienduizend vierhonderd ondernemingen (uitsluitend
rechtspersonen, geen natuurlijke personen), bepaald door de onderzoekers, door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een aantal persoonsgegevens uit het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming toegevoegd aan de BELFIRSTpersoonsgegevens.
1.2. De mededeling had aldus betrekking op volgende gecodeerde persoonsgegevens, voor alle
trimesters van de periode 1997-2005.
Persoonsgegevens met betrekking tot de werkgever (afkomstig uit BELFIRST): de omzet
van de onderneming (bedrag in klassen), de toegevoegde waarde van de onderneming
(bedrag in klassen), de hoeveelheid kapitaal gebruikt door de onderneming (bedrag in
klassen), de toegevoegde waarde per werknemer, de toegevoegde waarde per eenheid
kapitaal, het rendement van het kapitaal (bedrag in klassen) en de postcode van de plaats
waar de onderneming gedomicilieerd is.
Persoonsgegevens met betrekking tot de werkgever (afkomstig uit het datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming): het inschrijvingsnummer (gecodeerd), het uniek
ondernemingsnummer (gecodeerd), het nummer van het paritair comité, de code die
aanduidt of de onderneming meerdere vestigingen heeft en de code die aanduidt of de
onderneming een publieke of een private instelling is.
Socio-economische persoonsgegevens met betrekking tot de werknemer (afkomstig uit het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming): de nomenclatuurcode van de socioeconomische positie, het aantal jobs bij de belangrijkste werkgever, de belangrijkheidscode
van de job, de functiecode van de job en de begindatum van de zelfstandige activiteit
(trimester en jaar).
Persoonskenmerken van de werknemer (afkomstig uit het datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming): de geboortedatum (maand en jaar) en het geslacht.
1.3. In het kader van de voortzetting van hogervermeld onderzoek wensen de onderzoekers nu
opnieuw een beroep te doen op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Voor alle ondernemingen met twintig werknemers of meer (uitsluitend rechtspersonen,
geen natuurlijke personen), bepaald door de onderzoekers, zouden opnieuw een aantal
persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming worden
toegevoegd aan een aantal persoonsgegevens afkomstig van de cd-rom BELFIRST.
Om de toevoeging door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van gecodeerde
persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming mogelijk te

maken, is een tussenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid nodig. Deze zal met
name instaan voor de omzetting van het uniek ondernemingsnummer van de onderneming
(gebruikt door de Nationale Bank van België) naar het inschrijvingsnummer van de
onderneming (gebruikt in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming).
1.4. De mededeling zou aldus betrekking hebben op volgende gecodeerde persoonsgegevens,
voor elk tweede trimester van de periode 1998-2008, voor zover beschikbaar.
Persoonsgegevens met betrekking tot de werkgever (afkomstig uit BELFIRST): het betreft
dezelfde persoonsgegevens als hoger vermeld (1.2.), aangevuld met het gemiddeld aantal
werknemers in de onderneming (in klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot de werkgever (afkomstig uit het datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming): het betreft dezelfde persoonsgegevens als hoger
vermeld (1.2.).
Socio-economische persoonsgegevens met betrekking tot de werknemer (afkomstig uit het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming): de nomenclatuurcode van de socioeconomische positie, het aantal jobs in loondienst, de belangrijkheidscode van de job, de
werknemerscode en de werknemersklasse.
Persoonskenmerken van de werknemer (afkomstig uit het datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming): het betreft dezelfde persoonsgegevens als hoger vermeld (1.2.),
aangevuld met het gecodeerd Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (aldus kan de
betrokkene in voorkomend geval worden gevolgd bij diens diverse werkgevers).

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 een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist.
2.2. Het onderzoek van het IRES beoogt het verwerven van inzicht met betrekking tot de
mogelijke productiviteitsdaling van oudere werknemers en is aldus nuttig voor de kennis,
de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid.
Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde. De mee te delen persoonsgegevens lijken,
uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig.

Bij de mededeling bedoeld in beraadslaging nr. 06/50 van 18 juli 2006 werd geen gebruik
gemaakt van een uniek betekenisloos volgnummer per werknemer. Dat had tot gevolg dat
de onderzoekers niet in staat waren om eenzelfde werknemer te volgen bij diens diverse
werkgevers.
Om daaraan tegemoet te komen, zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid nu ook
het gecodeerd Identificatienummer van de Sociale Zekerheid ter beschikking stellen.
De mee te delen persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming kunnen slechts door middel van een code in verband worden gebracht met een
geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De persoonskenmerken worden beperkt tot het
geslacht en de geboortemaand.
De identificatienummers van de werkgever (enerzijds het inschrijvingsnummer, anderzijds
het uniek ondernemingsnummer) worden op een gecodeerde wijze meegedeeld. De
mededeling heeft enkel betrekking op werkgevers-rechtspersonen.
2.3. Het gaat om een latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden, waardoor de bepalingen van afdeling II van
hoofdstuk II 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 dienen te worden nageleefd.
Het IRES kan hogervermeld doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van anonieme
gegevens. Om het effect van de leeftijd te berekenen, volstaat het immers niet om de
gemiddelde leeftijd van de werknemers te kennen. Het zou eveneens van belang zijn om de
spreiding van de leeftijd van de werknemers van een onderneming te kunnen achterhalen en
om per betrokkene een aantal bijkomende karakteristieken te kunnen nagaan.
2.4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens 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 het IRES verrichte aangifte van de verwerking
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
2.5. Het IRES 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 persoonsgegevens
betrekking hebben, zou worden achterhaald.
In elk geval is het hem, 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 persoonsgegevens.

Het niet-naleven van dit verbod kan, 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 strafrechtelijke veroordeling tot een geldboete van honderd tot
honderdduizend euro tot gevolg hebben.
2.6. Overeenkomstig 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 mogen de resultaten van de verwerking
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden 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-gecodeerde 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.
Met voorbehoud van voormelde uitzonderingen, dienen de onderzoeksresultaten aldus op
een anonieme wijze te worden gepubliceerd.
2.7. Het IRES dient bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening te houden 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.
2.8. Het onderzoek dient te zijn afgerond tegen 31 maart 2010. De meegedeelde
persoonsgegevens dienen te worden vernietigd zodra het onderzoek is afgerond en ten
laatste op voormelde datum.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van haar kant mag de persoonsgegevens
bijhouden tot 31 maart 2011, met het oog op een eventueel vervolgonderzoek.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, afdeling sociale
zekerheid,
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde gecodeerde
persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan het “Institut de
Recherches Economiques et Sociales” van de “Université Catholique de Louvain”, in het kader
van een onderzoek aangaande de mogelijke productiviteitsdaling van oudere werknemers.
Deze machtiging wordt afhankelijk gesteld van de naleving van de volgende voorwaarden:

-

tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het IRES dient een contract te
worden gesloten waarin de nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien;

-

de meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang hun verwerking
noodzakelijk is voor het realiseren van het onderzoek en maximaal tot 31 maart 2010;

-

het IRES 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
persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald; in elk geval is het hem
verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde
persoonsgegevens om te zetten in niet-gecodeerde persoonsgegevens;

-

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens 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 het IRES verrichte aangifte van de verwerking
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2741 83 11)

