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BERAADSLAGING NR. 07/040 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FEDERALE
OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID IN HET KADER VAN EEN
ONDERZOEK AANGAANDE DE TOEREIKENDHEID VAN PENSIOENEN
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5 en op artikel 15;
Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. In het kader van een door de onderzoeksgroep Sociaal Beleid van het Centrum voor
Sociologisch Onderzoek (Katholieke Universiteit Leuven) te verrichten onderzoek
aangaande de toereikendheid van pensioenen wenst de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid vanwege de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mededeling te
bekomen van bepaalde gecodeerde persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens dienen
de onderzoekers in staat te stellen om na te gaan in welke mate het pensioenpakket van
de Belgische gepensioneerde huishoudens toereikend is en welke factoren bepalend
zijn voor het toereikend dan wel ontoereikend karakter van het pensioenpakket.
1.2. De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, zijn:
enerzijds, alle gepensioneerden gekend in het Pensioenkadaster 2005 die in 2005 een
wettelijk pensioen hebben ontvangen (al dan niet gecumuleerd met een
tweedepijlerpensioen) en hun pensioen volledig hebben opgebouwd in België en alle
gepensioneerden gekend in het Pensioenkadaster 2006 die in 2006 voor het eerst een
wettelijk pensioenvoordeel hebben ontvangen (al dan niet gecumuleerd met een
tweedepijlerpensioen) en hun pensioen volledig hebben opgebouwd in België (instroom
2006);
anderzijds, hun gezinsleden zoals gekend in het Rijksregister van de natuurlijke
personen op basis van het (gecodeerd) INSZ-nummer van het gezinshoofd.
1.3. Vermits het een ruime populatie betreft, zou in twee fases worden gewerkt.
In een eerste fase zouden de gecodeerde persoonsgegevens worden meegedeeld voor
een beperkte steekproef. Deze steekproef bestaat uit een steekproef van 1000
gepensioneerden uit de populatie van gepensioneerden gekend in het Pensioenkadaster
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2005 die in 2005 een wettelijk pensioen hebben ontvangen (al dan niet gecumuleerd
met een tweedepijlerpensioen) en hun pensioen volledig hebben opgebouwd in België
en 1000 gepensioneerden die in 2005 voor het eerst een wettelijk pensioenvoordeel
hebben ontvangen (al dan niet gecumuleerd met een tweedepijlerpensioen) en hun
pensioen volledig hebben opgebouwd in België (instroom 2005). Voor de
gepensioneerden in de steekproef worden ook al de gezinsleden aangevraagd, hetgeen
onderzoek op gezinsniveau mogelijk maakt.
In een tweede fase zou een effectieve analyse worden uitgevoerd op de
persoonsgegevens beschikbaar in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming. Deze analyse zou enkel nog, door de onderzoekers zelf, worden verricht
op de binnen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geïnstalleerde beveiligde
personal computers. De onderzoekers zouden hun wetenschappelijke modellen,
ontwikkeld tijdens de eerste fase, toepassen op de persoonsgegevens van het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming zonder evenwel zelf inzage te
krijgen in de niet-gecodeerde persoonsgegevens opgenomen in het datawarehouse. De
uiteindelijke mededeling aan de onderzoekers zou aldus in deze tweede fase enkel nog
betrekking hebben op louter anonieme gegevens.
Vermits de loopbaan van de betrokkenen meticuleus dient te worden gereconstrueerd,
dienen de hierna vermelde persoonsgegevens, voor wat betreft de gepensioneerden, op
enkele uitzonderingen na te worden meegedeeld voor alle beschikbare jaren. Voor de
gezinsleden dienen de persoonsgegevens op enkele uitzonderingen na alleen voor het
jaar 2005 te worden meegedeeld.
1.4. Volgende persoonsgegevens zouden worden meegedeeld met betrekking tot de
gepensioneerden die gekend zijn in het Pensioenkadaster.
Persoonskenmerken en persoonsgegevens met betrekking tot de gezinssituatie (toestand
op 31 december 2004 voor de gepensioneerden uit 2005: het uniek betekenisloos
volgnummer van de gepensioneerde, het uniek betekenisloos volgnummer van het
gezinshoofd van de gepensioneerde, het geboortejaar van de gepensioneerde, het
geslacht van de gepensioneerde, het gewest van de woonplaats, de nationaliteitsklasse
van de gepensioneerde, de historiek van de burgerlijke staat van de gepensioneerde
(met vermelding van het jaar van wijziging), de relatie van de gepensioneerde ten
opzichte van het gezinshoofd, de LIPRO-code van de gepensioneerde (LIPRO staat
voor “lifestyle projections” en duidt de positie aan van een individu in een type
huishouden), de socio-economische positie van de gepensioneerde en in voorkomend
geval de overlijdensdatum (jaar en maand). Voormelde persoonskenmerken maken het
mogelijk om de groep van gepensioneerden in te delen in relevante maatschappelijke
categorieën en om na te gaan welke variabelen de hoogte van het pensioenpakket van
de gepensioneerden kunnen beïnvloeden. De historiek van de burgerlijke staat en de
persoonsgegevens met betrekking tot de gezinssituatie bieden een zicht op de
gezinsstructuur van de gepensioneerde, die ook van invloed kan zijn op het al dan niet
toereikend karakter van het pensioenpakket. Het persoonsgegeven “burgerlijke staat”
stelt de onderzoeksgroep Sociaal Beleid in de mogelijkheid om een onderscheid te
maken tussen alleenstaande, gehuwde, verweduwde, gescheiden (met onderscheid
tussen echtscheiding en feitelijke scheiding van tafel en bed) en wettelijk
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samenwonende gepensioneerden. In een veranderende maatschappelijke context blijkt
het nodig de vraag te stellen naar het verband tussen de burgerlijke staat en de
toereikendheid van het pensioeninkomen. Deze vraagstelling is vooral van belang bij
het onderzoek naar de pensioensituatie van meer kwetsbare sociale groepen zoals
gescheiden en verweduwde gepensioneerden. Om een volledig beeld te krijgen van de
gezinssituatie van de gepensioneerde dienen de onderzoekers ook te kunnen beschikken
over persoonsgegevens van diens gezinsleden; de koppeling van deze
persoonsgegevens aan de persoonsgegevens van de gepensioneerde zou worden
verricht via het gemeenschappelijk gezinshoofd.
Persoonsgegevens met betrekking tot de pensioenen afkomstig uit het Pensioenkadaster
(persoonsgegevens aangaande de jaren 2005 en 2006, evenals de kapitalen uitgekeerd
in de periode 1980-2004/2005): de administratieve of juridische toestand van de
gepensioneerde, de datum van annulering van het pensioenrecht, de begindatum (jaar
en maand) van het huidig pensioenrecht, de begindatum (jaar en maand) van het
pensioenrecht, de beginmaand van de referteperiode, het bruto- en nettobedrag van het
pensioenvoordeel (in klassen), het netto jaarinkomen per voordeel (in klassen), het
gecumuleerd bruto- en nettobedrag op jaarbasis (in klassen), de aanduiding of het
pensioenvoordeel berekend werd op basis van het tarief gezin of het tarief
alleenstaande, de voordeelcode (in klassen), de eindmaand van de referteperiode, het
gecodeerd pensioenrecht, de maand van uitbetaling van het voordeel, de oorsprong van
het recht, de periodiciteit van de uitbetaling van het voordeel, het type pensioen, het
teken van het bedrag van de inhouding voor de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen (plus/min), het bedrag van de inhouding voor
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (in klassen),
het teken van het bedrag van de solidariteitsafhouding (plus/min), het bedrag van de
solidariteitsafhouding (in klassen), het percentage van de solidariteitsafhouding, het
percentage van de voorheffing, het bedrag vatbaar voor voorheffing en het soort
instantie die het pensioen uitbetaalt. Het soort pensioeninstelling verschaft informatie
waardoor kan worden nagegaan tot welk wettelijk pensioenstelsel (werknemers,
zelfstandigen, ambtenaren) het uitgekeerde pensioenvoordeel behoort, waardoor de
pensioenuitkeringen kunnen worden onderscheiden in functie van de pensioenpijler
(eerste of tweede pijler) en waardoor de tweedepijlerpensioenen kunnen worden
opgedeeld in functie van de vorm (groepsverzekering, sectorpensioen, individuele
pensioentoezegging, aanvullende pensioenen voor zelfstandigen,…). De gegevens “het
teken van het bedrag van de inhouding voor de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen (plus/min)”, “het bedrag van de inhouding
voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (in
klassen)”, “het teken van het bedrag van de solidariteitsafhouding (plus/min)”, “het
bedrag van de solidariteitsafhouding (in klassen)”, “het percentage van de
solidariteitsafhouding”, “het percentage van de voorheffing” en “het bedrag vatbaar
voor voorheffing” zullen pas worden meegedeeld aan de onderzoekers nadat ze zijn
ingeladen in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.
Persoonsgegevens met betrekking tot de pensioenen afkomstig van het Rijksinstituut
voor de Sociale verzekeringen der Zelfstandigen (persoonsgegevens aangaande het
jaar 2005): het gecodeerd identificatienummer van het recht en het type recht.
Persoonsgegevens met betrekking tot de loopbaan (persoonsgegevens aangaande de
jaren 2003-2005): het gecodeerd pensioennummer, de refertewedde of gemiddelde
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wedde waarop het pensioen berekend is (in klassen), het bestuurlijk niveau van de
laatste werkgever (in klassen), de reden van oppensioenstelling (gegroepeerd), de
loopbaanduur uitgedrukt in maanden, de verwijzing naar de tantième, de verwijzing
naar de teller van het overlevingspensioen en het aantal in aanmerking genomen jaren
voor de berekening van het pensioen uitgedrukt als fractie van het totaal aantal te
presteren jaren voor een volledige loopbaan.
Persoonsgegevens met betrekking tot de arbeidsprestatie (persoonsgegevens
aangaande de jaren 1997-2005): de werknemersklasse, de werknemerscode, de NACEcode van de arbeidsprestatie, de provincie van de NIS-gemeentecode van de
werkplaats, de aanvangsdatum (jaar en maand) van de zelfstandige activiteit, de
beroepscode, de gegroepeerde bijdragecategorie, de hoedanigheid (zelfstandige, helper
of meewerkende echtgenoot) en de einddatum van de zelfstandige activiteit.
Persoonsgegevens met betrekking tot het arbeidsregime (persoonsgegevens aangaande
de jaren 1997-2005): het percentage deeltijdse arbeid van de betrokkene per
arbeidsprestatie en het arbeidsregime.
Persoonsgegevens met betrekking tot het arbeidsvolume (persoonsgegevens aangaande
de jaren 1997-2005): het voltijds equivalent inclusief en exclusief gelijkgestelde dagen
per arbeidsprestatie.
Persoonsgegevens met betrekking tot het loon, de inkomsten en de bijdragen
(persoonsgegevens aangaande de jaren 1997-2005; voor de inkomens van de
zelfstandigen alle beschikbare jaren): het netto belastbaar inkomen per job op jaarbasis
(in klassen), het jaar waarop het geregistreerde jaarinkomen slaat en het jaarinkomen
dat dient als basis voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen van de
zelfstandige in het inkomensjaar (in klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot de werkgever (persoonsgegevens aangaande de
jaren 1997-2005): de NACE-code van de (voornaamste) activiteitssector van de
werkgever, de ondernemingsgrootte, het nummer van het paritair comité, de aanduiding
of een werkgever al dan niet meerdere inrichtingen heeft, de sectorcode (privésector of
overheidssector), het gecodeerd identificatienummer/aansluitingsnummer van de
onderneming, de inrichtende macht van de werkgever in de publieke sector en de code
van het genre van de aangesloten werkgever (gegroepeerd).
Persoonsgegevens van de vereniging zonder winstoogmerk CIMIRE (persoonsgegevens
aangaande de jaren 1950-2005): het loopbaanjaar waarin prestaties werden geleverd,
de loopbaancode die het type loopbaan van de betrokkene weergeeft, de bezoldiging op
jaarbasis (in klassen), het aantal gelijkgestelde dagen, het aantal gepresteerde dagen,
het aantal uren gepresteerd als deeltijdse arbeid, het aantal uren per week gepresteerd
door een persoon met dezelfde loopbaancode die voltijds werkt, de begindatum van de
gelijkgestelde periode (jaar en maand), de einddatum van de gelijkgestelde periode
(jaar en maand), het percentage invaliditeit van de betrokkene, de eventuele
begindatum van de periode met het gewijzigde percentage van beroepsziekte (jaar en
maand), de eventuele datum van regularisatie van de gelijkgestelde periode (jaar en
maand), het salaris op basis waarvan de schadeloosstelling berekend wordt (in klassen),
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de begindatum van het statuut van behoud van rechten (jaar en maand), de begindatum
van de deeltijdse arbeid bij de werkgever (jaar en maand), de einddatum van het
contract voor deeltijdse arbeid indien gekend door de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (jaar en maand) en de aanduiding per maand of de betrokkene al
dan niet een inkomensgarantieuitkering ontving.
Persoonsgegevens met betrekking tot uitkeringen van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (persoonsgegevens aangaande de jaren 1998-2005): de code die
aangeeft waarom de persoon een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
heeft ontvangen in de loop van de refertemaand (gegroepeerd), de refertemaand waarop
de betaling betrekking heeft, de code die aangeeft of de gerechtigde op
loopbaanonderbreking/tijdskrediet tewerkgesteld is in de privésector, in de openbare
sector of in het onderwijs, het bedrag van de uitkeringen ontvangen op jaarbasis voor
brugpensioen (in klassen), het bedrag van de uitkeringen ontvangen op jaarbasis voor
loopbaanonderbreking/tijdskrediet (in klassen), het bedrag van de uitkeringen
ontvangen op jaarbasis voor werkloosheid (in klassen), het bedrag van de uitkeringen
ontvangen op jaarbasis voor activering van de werkloosheidsuitkering (in klassen), het
bedrag van de uitkeringen ontvangen op jaarbasis voor deeltijdse arbeid met
inkomensgarantieuitkering (in klassen) en het bedrag van de uitkeringen ontvangen op
jaarbasis voor tijdelijke werkloosheid (in klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot kinderbijslagen afkomstig van de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (persoonsgegevens aangaande het jaar 2005): de hoedanigheidscode
(rechtgevende, rechthebbende of bijslagtrekkende).
Persoonsgegevens met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en
beroepsziekte afkomstig van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
en het Fonds voor de Beroepsziekten (persoonsgegevens aangaande de jaren 20012005): de aanvangsdatum van de betalingsperiode (jaar en maand), de einddatum van
de betalingsperiode (jaar en maand), het aantal betaalde uitkeringsdagen voor de
vermelde periode, de begindatum van de periode waarop de persoonsgegevens
betrekking hebben (jaar en maand), de begindatum van ongeschiktheid (jaar en maand),
de einddatum van de periode waarop de persoonsgegevens betrekking hebben (jaar en
maand), de stopzettingdatum (jaar en maand), het bedrag van de
invaliditeitsuitkeringen (RIZIV) ontvangen op jaarbasis (in klassen) en het bedrag van
de uitkeringen voor beroepsziekte (FBZ) ontvangen op jaarbasis (in klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot maatschappelijke integratie (persoonsgegevens
aangaande de jaren 2003-2005): de begindatum van de betaling, de einddatum van de
betaling, het bedrag van de betaling (in klassen) en het bedrag van de uitkeringen
ontvangen op jaarbasis (in klassen).
1.5. Volgende persoonsgegevens zouden worden meegedeeld met betrekking tot de
gezinsleden van de onder 1.3. bedoelde gepensioneerden. Tenzij anders vermeld,
worden de persoonsgegevens van de gezinsleden van de gepensioneerden gevraagd
voor het jaar 2005.
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Persoonskenmerken en persoonsgegevens met betrekking tot de gezinssituatie: het
uniek betekenisloos volgnummer van het gezinslid, het uniek betekenisloos
volgnummer van het gezinshoofd van het gezinslid, het geboortejaar van het gezinslid,
het geslacht van het gezinslid, de nationaliteitsklasse van het gezinslid, de relatie van
het gezinslid ten opzichte van het gezinshoofd, de LIPRO-code van het gezinslid, de
socio-economische positie van het gezinslid en in voorkomend geval de
overlijdensdatum (jaar en maand).
Persoonsgegevens met betrekking tot de pensioenen afkomstig uit het Pensioenkadaster
(persoonsgegevens aangaande de jaren 2005, evenals de kapitalen uitgekeerd in de
periode 1980-2004/2005): de administratieve of juridische toestand, de datum van
annulering van het pensioenrecht, de begindatum (jaar en maand) van het huidig
pensioenrecht, de begindatum (jaar en maand) van het pensioenrecht, de beginmaand
van de referteperiode, het bruto- en nettobedrag van het pensioenvoordeel (in klassen),
het gecumuleerd bruto- en nettobedrag op jaarbasis (in klassen), de aanduiding of het
pensioenvoordeel berekend werd op basis van het tarief gezin of het tarief
alleenstaande, de voordeelcode, de eindmaand van de referteperiode, het gecodeerd
pensioenrecht, de maand van uitbetaling van het voordeel, de oorsprong van het recht,
de periodiciteit van de uitbetaling van het voordeel, het type pensioen, het teken van het
bedrag van de inhouding voor de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen (plus/min), het bedrag van de inhouding voor de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (in klassen), het teken van
het bedrag van de solidariteitsafhouding (plus/min), het bedrag van de
solidariteitsafhouding (in klassen), het percentage van de solidariteitsafhouding, het
percentage van de voorheffing en het soort instelling die het pensioen uitbetaalt.
Persoonsgegevens met betrekking tot de arbeidsprestatie: de werknemersklasse, de
werknemerscategorie, de gegroepeerde bijdragecategorie en de hoedanigheid
(zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot).
Persoonsgegevens met betrekking tot het loon, de inkomsten en de bijdragen (voor de
inkomens van de zelfstandigen alle beschikbare jaren): het netto belastbaar inkomen
per job op jaarbasis, het jaar waarop het geregistreerde jaarinkomen slaat en het
jaarinkomen dat dient als basis voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen
van de zelfstandige in het inkomensjaar (in klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot uitkeringen van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening: het bedrag van de uitkeringen ontvangen op jaarbasis voor
brugpensioen (in klassen), het bedrag van de uitkeringen ontvangen op jaarbasis voor
loopbaanonderbreking/tijdskrediet (in klassen), het bedrag van de uitkeringen
ontvangen op jaarbasis voor werkloosheid (in klassen), het bedrag van de uitkeringen
ontvangen op jaarbasis voor activering van de werkloosheidsuitkering (in klassen), het
bedrag van de uitkeringen ontvangen op jaarbasis voor deeltijdse arbeid met
inkomensgarantieuitkering (in klassen) en het bedrag van de uitkeringen ontvangen op
jaarbasis voor tijdelijke werkloosheid (in klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot kinderbijslagen afkomstig van de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
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Persoonsgegevens met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en
beroepsziekte afkomstig van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
en het Fonds voor de Beroepsziekten: het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen
(RIZIV) ontvangen op jaarbasis (in klassen), het bedrag van de uitkeringen voor
beroepsziekte (FBZ) ontvangen op jaarbasis (in klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot maatschappelijke integratie: het bedrag van de
uitkeringen ontvangen op jaarbasis (in klassen).
1.6. De meegedeelde persoonsgegevens met betrekking tot de steekproef dienen te worden
vernietigd zodra het onderzoek is afgerond en in elk geval uiterlijk op 31 december
2010. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal tevens tot 31 december 2012 met
het oog op eventuele vervolgonderzoeken de INSZ van de betrokkenen en een kopie
van de meegedeelde persoonsgegevens bijhouden.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens, waarvoor 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 is.
2.2. De onderzoeksgroep Sociaal Beleid van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek
(Katholieke Universiteit Leuven) wenst in opdracht van de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid na te gaan in welke mate het pensioenpakket van de Belgische
gepensioneerde huishoudens toereikend is en welke factoren bepalend zijn voor het
toereikend dan wel ontoereikend karakter van het pensioenpakket.
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, dienen de onderzoekers de situatie van
concrete personen over meerdere jaren te kunnen bekijken. Op deze wijze kan een
inzicht worden verkregen in hun financiële positie.
De onderzoekers hebben bijgevolg behoefte aan gecodeerde persoonsgegevens. Een
mededeling van louter anonieme informatie kan niet volstaan.
2.3. Bij de mededeling van de persoonsgegevens wordt elk identificatienummer van de
sociale zekerheid vervangen door een uniek betekenisloos volgnummer.
De mee te delen persoonsgegevens kunnen slechts door middel van dit uniek
betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of
identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken worden beperkt tot het
geboortejaar, het geslacht, de nationaliteitsklasse, de socio-economische positie en de
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gezinssituatie. Zij zijn niet van die aard dat ze een (her)identificatie van de betrokkene
mogelijk maken.
2.4. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de sociale zekerheid wenst tevens
te wijzen op de uitgebreidheid van de volledige onderzoekspopulatie over wie initieel
persoonsgegevens werden gevraagd.
Het neemt kennis van het feit dat uiteindelijk in een eerste fase de hogervermelde
gecodeerde persoonsgegevens enkel zouden worden meegedeeld voor een beperkte
steekproef (zie 1.3.) en dat in een tweede fase de effectieve analyse door de
onderzoekers zelf zou worden uitgevoerd op de persoonsgegevens aangaande de
volledige onderzoekspopulatie (zie 1.2.) beschikbaar in het datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming (op de binnen de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid geïnstalleerde beveiligde personal computers) en dat voor alle beschikbare
jaren. De onderzoekers zouden hun wetenschappelijke modellen, ontwikkeld tijdens de
eerste fase, toepassen op de persoonsgegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming zonder evenwel zelf inzage te krijgen in de niet-gecodeerde
persoonsgegevens opgenomen in het datawarehouse.
2.5. 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.
2.6. In voorliggend geval zullen de persoonsgegevens door de onderzoekers worden
gebruikt met het oog op een onderzoek aangaande de toereikendheid van pensioenen.
Dit doeleinde lijkt de latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens te
rechtvaardigen.
De meegedeelde persoonsgegevens lijken daarenboven, uitgaande van dat doeleinde,
ter zake dienend en niet overmatig.
De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid mag de persoonsgegevens slechts
aanwenden voor hogervermeld doeleinde, met uitsluiting van enig ander doeleinde.
Het weze opgemerkt dat de bedragen van lonen, uitkeringen, inhoudingen,… steeds in
klassen zullen worden meegedeeld (afhankelijk van het soort persoonsgegeven klassen
van tien dan wel vijftig euro). Wanneer een datum wordt meegedeeld, wordt deze
beperkt tot de maand en het jaar.
2.7. 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 de federale overheidsdienst Sociale
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Zekerheid verrichte aangifte van de verwerking voor historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden.
2.8. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de onderzoeksgroep Sociaal Beleid
van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Katholieke Universiteit Leuven)
dienen 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 hen, 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.
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 strafrechtelijke veroordeling tot
een geldboete van honderd tot honderdduizend euro tot gevolg kan hebben.
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid wenst eveneens te
benadrukken dat de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid geen pogingen mag
ondernemen om de met toepassing van voorliggende machtiging bekomen
persoonsgegevens te koppelen aan persoonsgegevens die reeds met toepassing van
andere machtigingen aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid werden
overgemaakt. Een dergelijke koppeling kan slechts worden doorgevoerd mits
uitdrukkelijke toestemming van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid.
2.9. De meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang hun verwerking
noodzakelijk is voor het realiseren van hogervermeld onderzoek en maximaal tot 31
december 2010. Indien de persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, dient
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid daartoe een nieuwe
machtiging te verlenen.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal de persoonsgegevens en de INSZ van
de betrokkenen bijhouden, en dit tot 31 december 2012.
2.10. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de onderzoekers dienen 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.
Tussen de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de onderzoeksgroep Sociaal
Beleid van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Katholieke Universiteit Leuven)
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dient, met toepassing van artikel 16 van de wet van 8 december 1992, een
overeenkomst te worden gesloten waarin de nodige veiligheidsmaatregelen worden
voorzien.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde
persoonsgegevens mee te delen aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de
onderzoeksgroep Sociaal Beleid van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Katholieke
Universiteit Leuven) met oog op een onderzoek aangaande de toereikendheid van
pensioenen.
Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid enerzijds en de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid en de onderzoeksgroep Sociaal Beleid van het Centrum voor Sociologisch
Onderzoek (Katholieke Universiteit Leuven) anderzijds dient een contract te worden gesloten
waarin de nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien. Daartoe kan in voorkomend geval
een beroep worden gedaan op het document “referentiemaatregelen voor de beveiliging van
elke verwerking van persoongegevens” beschikbaar op de website van de Commissie voor de
Bescherming
van
de
Persoonlijke
Levenssfeer
(zie
http://www.privacycommission.be/publicaties/referenciemaatregelen%20vs%2001.pdf).
De meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang hun verwerking
noodzakelijk is voor het realiseren van het onderzoek en maximaal tot 31 december 2010.
De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de onderzoeksgroep Sociaal Beleid van het
Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Katholieke Universiteit Leuven) dienen 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 hen 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 de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid verrichte aangifte
van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Yves ROGER
Voorzitter
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