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SCSZ/06/108

BERAADSLAGING NR. 06/058 VAN 18 JULI 2006, GEWIJZIGD OP 5 DECEMBER
2006, MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE KRUISPUNTBANK
VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET ONDERZOEK VAN DE
ONDERZOEKSGROEP PSBH VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN MET
BETREKKING
TOT
HET
“KIEZEN
TUSSEN
ARBEID
EN
HET
OVERLEVINGSPENSIOEN”
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, tweede lid;
Gelet op de aanvraag van de Onderzoeksgroep PSBH van de Universiteit Antwerpen van 15
juni 2006;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 29 juni 2006;
Gelet op de brief van de Onderzoeksgroep PSBH van de Universiteit Antwerpen van 10
november 2006;
Gelet op het verslag van de voorzitter.

A.

SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

In het kader van een onderzoek met betrekking tot de problematiek van de
overlevingspensioenen en in opdracht van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid verzoekt de Onderzoeksgroep “Panel Study of Belgian Households” (PSBH)
van de Universiteit Antwerpen de medewerking van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.
Het onderzoek vormt een aanvulling op het onderzoek van het Centrum voor
Sociologisch Onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven, bedoeld in
beraadslaging nr. 06/47 van 20 juni 2006 van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid.

1.2. De onderzoeksgroep wenst te kunnen werken met gecodeerde persoonsgegevens die
ook aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek zullen worden meegedeeld.
Daarnaast wenst hij een schriftelijke enquête te verrichten bij enkele betrokkenen
(tweeduizend vijfhonderd).
De gecodeerde persoonsgegevens en de antwoorden op de schriftelijke enquête zouden
aan elkaar gekoppeld worden.
2.1. De gecodeerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming waarvan de mededeling gevraagd wordt, betreffen de echtparen, zoals
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gekend op 1 januari 2002, waarvan één huwelijkspartner is overleden in 2002 en
waarvan de overlevende huwelijkspartner zich op het moment van dat overlijden in de
leeftijdscategorie tussen achttien en drieënzestig jaar bevond. Het betreft ongeveer
12.500 personen (ongeveer 6.250 koppels).
2.2. Voor beide huwelijkspartners worden de gecodeerde persoonsgegevens gevraagd
betreffende het kwartaal waarin de ene huwelijkspartner is overleden.
Daarenboven zouden voor de overlevende huwelijkspartner de gecodeerde
persoonsgegevens worden meegedeeld betreffende het vierde daaropvolgende kwartaal.
Op deze wijze kan de situatie van de overlevende huwelijkspartner worden onderzocht.
De persoonskenmerken zouden echter worden meegedeeld voor beide
huwelijkspartners zoals beschikbaar op 1 januari 2002 en voor de overlevende
huwelijkspartner zoals beschikbaar op 1 januari 2003 en 1 januari 2004. Voor de
overlevende huwelijkspartner wordt ook nagegaan of deze ook op 1 januari 2001 reeds
gehuwd was met de overleden huwelijkspartner.
3.

Voorts zou uit de hogervermelde populatie een steekproef van tweeduizend vijfhonderd
personen getrokken worden. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou
vervolgens de adressen van de betrokkenen opzoeken en hen uitnodigen om deel te
nemen aan een schriftelijke enquête.
Personen die wensen deel te nemen aan het onderzoek kunnen de ingevulde enquête
naamloos aan de onderzoeksgroep PSBH sturen.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

4.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, tweede lid,
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (hierna “KSZ-wet” genoemd) een principiële
machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid vereist is.
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Artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVP”
genoemd) bepaalt hetgeen volgt.
§ 1. Persoonsgegevens dienen :
1° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt;
2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te
worden verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening
houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de
betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen,
onverenigbaar is met die doeleinden (…);
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3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden
waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt;
4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt (…);
5° in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te
worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden
verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is (…).
Onderzoek van het doeleinde van de verwerking: wettelijkheid en rechtmatigheid
6.1. De wettelijke basis van de verwerking is vervat in artikel 5, § 1 en § 2, van de KSZwet.
Het betreft een verwerking in twee delen.
6.2. Enerzijds een latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens uit het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 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.
6.3. Anderzijds een verwerking die verricht wordt aan de hand van een rechtstreekse
enquête bij de betrokkenen, met toepassing van artikel 5, § 2, van de KSZ-wet.
Krachtens dit artikel gebruikt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de bij de
instellingen van sociale zekerheid verzamelde persoonsgegevens voor het bepalen van de
doelgroep van onderzoeken die worden verricht aan de hand van een bevraging van de
betrokkenen. Deze bevraging geschiedt in principe door de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid zelf, zonder dat persoonsgegevens aan de onderzoekers worden meegedeeld, en
na advies van het sectoraal comité van de sociale zekerheid.
In voorliggend geval zal de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de betrokkenen
een brief sturen, waarin zij op de hoogte worden gebracht van het onderzoek en worden
uitgenodigd om hun medewerking te verlenen.
In de brief in kwestie wordt uitdrukkelijk vermeld dat deelname aan het onderzoek
volledig vrijwillig is. De brief bevat een samenvatting van de manier waarop de gegevens
verwerkt zullen worden. Wie niet reageert, ontvangt eerst een herinneringskaartje en wie
dan nog altijd niet op de eerste oproep geantwoord heeft, ontvangt een tweede brief met
een nieuw exemplaar van de vragenlijst.
7.1. De persoonsgegevens die via deze twee kanalen verkregen worden, zullen door de
onderzoeksgroep PSBH worden gebruikt voor een studie over de keuze tussen werk en
overlevingspensioen.
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7.2. De betrokken studie vertrekt van de vaststelling dat het overlevingspensioen slechts in
beperkte mate gecumuleerd kan worden met een beroeps- of vervangingsinkomen en
dat de overlevende huwelijkspartner bijgevolg moet kiezen of hij zijn
overlevingspensioen opneemt, eventueel aangevuld met een beperkt beroeps- of
vervangingsinkomen, of dat hij verzaakt aan zijn overlevingspensioen om zijn beroepsof vervangingsinkomen ten volle te kunnen genieten.
Om te kunnen evalueren welke maatregelen de situatie van betrokkenen kunnen
verbeteren, dient de Onderzoeksgroep PSBH te kunnen nagaan, enerzijds, welke van de
overlevende partners ervoor kiezen het overlevingspensioen op te nemen en welke van
de overlevende partners ervoor kiezen te verzaken aan het overlevingspensioen en,
anderzijds, welke van de overlevende partners die het overlevingspensioen opnemen dit
cumuleren met een beroeps- of vervangingsinkomen.
De onderzoeksgroep wenst na te gaan wat de socio-economische positie en de
gezinssituatie van de overlevende huwelijkspartner was vóór en na het overlijden van
de andere huwelijkspartner.
Aldus kan naar factoren gezocht worden die een verklaring kunnen bieden voor het al
dan niet opnemen van een overlevingspensioen of het al dan niet cumuleren van een
overlevingspensioen met een beroeps- of vervangingsinkomen.
7.3. Deze studie lijkt nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale
zekerheid. De resultaten van de studie moeten immers toelaten om op beleidsniveau de
situatie van de betrokkenen te verbeteren aan de hand van concrete maatregelen.
8.

De aanvraag wijst de onderzoeksgroep PSBH aan als verantwoordelijke van de
verwerking. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Minister van
Pensioenen en de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.

9.

Ingevolge 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 sociale gegevens 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 sectoraal comité van de sociale zekerheid beklemtoont dat de verwerking van de
sociale gegevens die meegedeeld worden in het kader van een studie steeds in
overeenstemming dient te zijn met hogervermeld doeleinde, met name de kennis, de
conceptie en het beheer van de sociale zekerheid.
Indien de gegevens aanleiding geven tot een gebruik door / een mededeling aan een
derde/overheid die niet de auteur van het onderzoek is, dient het Sectoraal Comité
hierover te worden gevat in het kader van een aanvraag gebaseerd op artikel 5. In elk
geval dienen de ontvangers van de sociale gegevens er aldus over te waken dat deze
sociale gegevens niet voor andere doeleinden worden aangewend.
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10.

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 gegevens 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. De verantwoordelijkheid van de
bestemmelingen van sociale gegevens met betrekking tot het gebruik van deze sociale
gegevens voor onderzoeken nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de
sociale zekerheid (zie 9) heeft geen betrekking op het eventuele verdere gebruik dat
derden zouden kunnen maken van de anonieme onderzoeksresultaten na hun publicatie.

11.

In voorliggend geval wordt het onderzoek verricht in opdracht van de Minister van
Pensioenen en de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. De betrokken partijen
mogen de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens enkel gebruiken in het kader van
het hogervermelde onderzoek met betrekking tot de problematiek van de
overlevingspensioenen.

12.

Het Comité herinnert eraan dat de Onderzoeksgroep PSBH bij het uitvoeren van het
onderzoek dient in te staan voor het naleven van de bepalingen van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, haar uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001 en elke andere wettelijke
en reglementaire bepaling strekkende tot de vrijwaring van de integriteit van de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.
Aard van de gegevens waarvan de mededeling gevraagd wordt
Met betrekking tot de latere verwerking van de gegevens uit het “datawarehouse”

13.

Het betreft meer bepaald volgende persoonsgegevens (zie ook beraadslaging nr. 06/47
van 20 juni 2006 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid).
Persoonskenmerken aangaande de betrokkene: een betekenisloos volgnummer, het
geboortejaar, de maand van het overlijden, het geslacht en de nationaliteitsklasse.
Persoonskenmerken aangaande het gezin van de betrokkene: het betekenisloos
volgnummer van de referentiepersoon, het geslacht van de referentiepersoon, het aantal
gezinsleden, het aantal kinderen in het gezin, de leeftijdsklasse van elk kind, de relatie
van elk gezinslid tot de referentiepersoon, de gezinspositie en het type huishouden van
de betrokkene. De onderzoeksgroep PSBH wenst aan de hand van deze
persoonsgegevens na te gaan welke invloed de gezinssituatie van de betrokkene kan
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hebben bij de keuze tussen het opnemen van het overlevingspensioen of het verzaken
aan het overlevingspensioen.
Socio-economische positie: de nomenclatuurcode van de socio-economische positie.
Persoonsgegevens inzake pensioenen (per pensioenvoordeel): de categorie van de
pensioeninstelling, de begindatum van het pensioenrecht (jaar en maand), de
begindatum van het huidig pensioenrecht (jaar en maand), de datum van annulering van
het pensioenrecht (jaar en maand), de beginmaand van de referteperiode (jaar en
maand), de maand van uitbetaling van het voordeel (jaar en maand), het type pensioen,
de periodiciteit van de uitbetaling van het voordeel, de administratieve of juridische
toestand van betrokkene, de voordeelcode, het aantal kinderen ten laste (zie verder), de
code bijzondere regels, het brutobedrag (in klassen), de landencode en de oorsprong
van het recht.
Persoonsgegevens inzake kinderbijslag: de hoedanigheid, het aantal rechtgevende
kinderen, de hoedanigheid van de bijslagtrekkende en de leeftijdsklasse van de
rechtgevende kinderen. Deze persoonsgegevens vullen de hogervermelde
persoonskenmerken aangaande het gezin van de betrokkene aan: vermits niet voor alle
kinderen in een gezin nog kinderbijslag wordt ontvangen, dienen de onderzoekers te
weten hoeveel kinderen er in het gezin zijn en hoeveel van deze kinderen rechtgevend
zijn. Het persoonsgegeven “aantal kinderen ten laste” uit de persoonsgegevens inzake
pensioenen wordt door de onderzoekers gevraagd om kinderen te achterhalen die niet
bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers terug te vinden zijn als
rechtgevend kind maar voor wie wel kinderbijslag ontvangen wordt.
Persoonsgegevens inzake tewerkstelling als zelfstandige: de aanvangsdatum (jaar en
maand) van de zelfstandige activiteit, de einddatum (jaar en maand) van de zelfstandige
activiteit, de bijdragecategorie en de hoedanigheid (zelfstandige, helper of
meewerkende echtgenoot).
Persoonsgegevens inzake tewerkstelling als loontrekkende: het aantal jobs en, per job,
de belangrijkheidscode, de werknemersklasse (arbeider, bediende, ambtenaar), de
aanduiding of een job al dan niet de hoofdprestatie is, het percentage deeltijdse arbeid,
het arbeidsregime, het gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid, het aantal voltijds
equivalente dagen (zowel inclusief als exclusief gelijkgestelde dagen), het gemiddeld
aantal uren per week van de voltijdse referentiemedewerker, het wekelijks aantal te
presteren uren door de maatman, het aantal werkdagen per week van het arbeidsstelsel
van de werknemer, het gemiddeld dagloon (in klassen) en het loon (in klassen). Tevens
wenst de onderzoeksgroep PSBH op de hoogte te worden gebracht van het totale
brutoloon op jaarbasis van alle jobs samen (in klassen).
Persoonsgegevens inzake werkloosheid: het type werkloosheid, het bedrag van de
uitkering (in klassen), het statuut, het aantal dagen werkloosheid (eigenlijke
werkloosheid,
brugpensioen,
tijdskrediet/loopbaanonderbreking,
tijdelijke
werkloosheid), de situatie op de laatste dag van de maand, de hoedanigheid van de
loopbaanonderbreking of het tijdskrediet, de reden van de loopbaanonderbreking of het

7
tijdskrediet, de duur van de werkloosheid en de referentiemaand waarop de
persoonsgegevens betrekking hebben.
Persoonsgegevens inzake invaliditeit: de begindatum van de primaire
arbeidsongeschiktheid (jaar en maand), de begin- en einddatum van de erkenning door
de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (jaar en maand), de aanduiding of de
betrokkene een uitkering ontvangt naar aanleiding van een arbeidsongeval, een
beroepsziekte of een ongeval en de aanduiding of de persoon al dan niet invalide is op
de laatste dag van het kwartaal.
Persoonsgegevens inzake beroepsziekten: de begin- en einddatum van de
ongeschiktheid (jaar en maand), de begin- en einddatum van de periode waarop de
persoonsgegevens betrekking hebben (jaar en maand), het soort uitkering, het
percentage arbeidsongeschiktheid en de hoogte van de uitkering (in klassen).
Persoonsgegevens inzake loopbaan (CIMIRe): het loopbaanjaar, de loopbaancode, de
bron van de gegevens, het aantal uren per week van de maatpersoon, de bezoldiging (in
klassen), het aantal gelijkgestelde dagen per jaar en het aantal uren deeltijdse arbeid.
Deze gegevens zullen ingezameld worden voor de jaren 1990 tot 2001, met andere
woorden over een periode van 12 jaar.
Met betrekking tot de rechtstreeks ingezamelde gegevens (enquête bij de betrokken
particulieren):
14.1 De gegevens die rechtstreeks ingezameld dienen te worden, zoals aangegeven in het
formulier dat bij de aanvraag gevoegd was, betreffen een aantal van de hoger vermelde
gegevens (aantal kinderen, bezoldiging, overlevingspensioen, werkloosheid, …),
eventueel verder gepreciseerd, alsook een reeks andere gegevens.
14.2. Het betreft onder meer aspecten inzake huisvesting, leefgewoonten, persoonlijke
overtuiging, onder meer omtrent de redenen waarom de betrokkenen al dan niet wensen
te werken, hun algemene psychologische toestand, de mate van tevredenheid over hun
leven, hun zelfachting1, hun filosofische overtuiging met betrekking tot arbeid2 en hun
mening over het socialezekerheidsbeleid van de overheid3.
14.3. Het Comité merkt op dat de beoogde verwerking aldus gedeeltelijk betrekking heeft op
gevoelige gegevens in de zin van de artikelen 6 en 7 van de WVP (politieke of
ideologische overtuiging, gegevens over de psychologische gezondheid).
Onderzoek van de relevantie en de proportionaliteit van de gevraagde gegevens
15.1. Artikel 1 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

1

Zie pagina’s 18 en 20 van de vragenlijst.
Zie stellingen op pagina 21 van de vragenlijst.
3
Zie eveneens pagina 21.
2
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verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB van 13 februari 2001” genoemd) geeft
een definitie van gecodeerde, niet-gecodeerde en anonieme gegevens.
Deze definitie luidt als volgt:
- "gecodeerde persoonsgegevens": persoonsgegevens die slechts door middel van een
code in verband kunnen worden gebracht met een geïdentificeerd of identificeerbaar
persoon;
- " niet-gecodeerde persoonsgegevens": andere dan gecodeerde persoonsgegevens;
- "anonieme gegevens": gegevens die niet met een geïdentificeerd of identificeerbaar
persoon in verband kunnen worden gebracht en derhalve geen persoonsgegevens zijn.
15.2. Ter herinnering, de artikelen 3 tot 5 van het KB van 13 februari 2001 bepalen dat een
latere verwerking voor wetenschappelijke of statistische doeleinden met anonieme
gegevens dient te worden verricht. Gecodeerde gegevens mogen slechts gebruikt
worden wanneer het onmogelijk is om de verwerking op basis van anonieme gegevens
te verrichten.
15.3. In dit geval kunnen de mee te delen persoonsgegevens slechts aan de hand van een
code in worden verband gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
Het betreft dus gecodeerde gegevens.
Het Comité dient bijgevolg na te gaan of er voldoende redenen zijn om het gebruik van
gecodeerde gegevens in plaats van anonieme gegevens te rechtvaardigen.
15.4. Om te kunnen evalueren welke maatregelen de situatie van betrokkenen kunnen
verbeteren, dient de Onderzoeksgroep PSBH te kunnen nagaan, enerzijds, welke van de
overlevende partners ervoor kiezen het overlevingspensioen op te nemen en welke van
de overlevende partners ervoor kiezen te verzaken aan het overlevingspensioen en,
anderzijds, welke van de overlevende partners die het overlevingspensioen opnemen dit
cumuleren met een beroeps- of vervangingsinkomen.
Voor de personen die recht hebben op een overlevingspensioen dient te worden
nagegaan wat hun socio-economische positie en hun gezinssituatie was vóór en na het
overlijden van hun huwelijkspartner.
Aldus kan naar factoren gezocht worden die een verklaring kunnen bieden voor het al
dan niet opnemen van een overlevingspensioen of het al dan niet cumuleren van een
overlevingspensioen met een beroeps- of vervangingsinkomen.
Deze redenen lijken het gebruik van gecodeerde gegevens voldoende te rechtvaardigen.
Met betrekking tot de verdere verwerking van gegevens uit het “datawarehouse”
16.1. De redenen ter rechtvaardiging van de verwerking van de datawarehouse-gegevens
zijn opgenomen in de pagina’s 11 tot 16 van de aanvraag.
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16.2. Deze redenen lijken het gebruik van de gevraagde gegevens voor het doeleinde van de
studie voldoende te rechtvaardigen.
De gevraagde datawarehouse-gegevens lijken dus ter zake dienend en niet overmatig
ten opzichte van het doeleinde van de verwerking.
Met betrekking tot de rechtstreeks ingezamelde gegevens (enquête bij de betrokken
particulieren)
17.1. Met betrekking tot de persoonskenmerken worden enkel het geslacht, de
geboortemaand en het geboortejaar, het opleidingsniveau en de gezinssamenstelling
gevraagd.
17.2. Zoals hoger opgemerkt, bevat het formulier dat bij de aanvraag gevoegd was onder
meer vragen in verband met gevoelige gegevens. De verwerking van dergelijke
gegevens kan verricht worden krachtens een aantal uitzonderingen op het
verwerkingsverbod van deze gegevens, waarin artikel 6, § 2 of artikel 7, § 2, van de
WVP voorzien.
17.3.1. Het Comité heeft echter vragen bij de relevantie en de proportionaliteit van een aantal
vragen uit het formulier.
17.3.2. Het formulier bevat bijvoorbeeld de volgende vragen:
-

“Al met al voel ik me nogal een mislukkeling”
“Ik heb het gevoel dat ik niet veel heb om trots op te zijn”4

De betrokken persoon dient deze vragen in te vullen aan de hand van de volgende
mogelijke antwoorden: ik ga helemaal akkoord - ik ga akkoord - ik ga niet akkoord ik ga helemaal niet akkoord.
Deze vragen lijken eerder van aard om de psychologische toestand van een persoon te
evalueren, en niet zozeer zijn financiële en sociale toestand zoals aangekondigd in het
doeleinde van de studie.
De relevantie en de noodzaak ervan voor het doeleinde van de verwerking lijken het
Comité niet duidelijk.
17.3.3. Het Comité merkt voorts nog op dat op pagina 21 naar de mening van de betrokkenen
gevraagd wordt omtrent een opsomming van 8 zinnen die allemaal dezelfde idee
weergeven, zij het telkens anders geformuleerd, zoals:
4

“Mensen die niet willen werken, worden lui en futloos”
“Iedereen die in staat is om te werken, moet gaan werken”
“Werken is een plicht tegenover de samenleving”
“Men is pas iemand als men werkt”

Pagina 20 van de vragenlijst.
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Enz.

Het Comité stelt vast dat deze opsomming slechts variaties op eenzelfde stelling bevat
en, in die zin, beschouwd kan worden als een poging om de mening van de
betrokkenen te beïnvloeden.
17.3.4. Het Comité stelt zich vragen over de noodzaak en de relevantie van dergelijke vragen
om de doeleinden van de studie te realiseren.
17.4. Het versturen van twee herinneringsbrieven lijkt bovendien overdreven en zou de
vrijwillige medewerking kunnen beïnvloeden door het uitoefenen van psychologische
druk. Het Comité meent dat één enkele herinneringsbrief volstaat.
17.5. Het enquêteformulier, zoals initieel als bijlage bij de aanvraag gevoegd, bevatte een
aantal niet-relevante en overmatige vragen ten opzichte van de beoogde doeleinden.
Bijgevolg leek de verwerking van de rechtstreeks ingezamelde gegevens, zoals
voorgesteld, niet proportioneel en niet relevant ten aanzien van de aangekondigde
doeleinden.
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid heeft de onderzoekers aldus verzocht een
gewijzigde versie van de vragenlijst aan hem over te maken. Deze vragenlijst,
toegevoegd als bijlage, beantwoordt aan de hogervermelde kritieken.
18.1. De gegevens uit het datawarehouse en de rechtstreeks ingezamelde gegevens dienen
gekoppeld te worden.
Door deze koppeling komen de onderzoekers per betrokkene volgende
persoonskenmerken te weten: het geslacht, de geboortemaand en het geboortejaar, de
nationaliteitsklasse, de samenstelling van het huishouden en de nomenclatuurcode van de
socio-economische positie.
18.2. Deze combinatie lijkt geen verhoogd risico op heridentificatie met zich mee te brengen. De
meegedeelde persoonsgegevens behouden aldus hun statuut van “gecodeerde
persoonsgegevens”.
Bijzondere regels met betrekking tot de verwerking van gezondheidsgegevens
19.

Het Comité herinnert eraan dat elke verwerking van gezondheidsgegevens dient te
gebeuren met inachtneming van artikel 7 van de WVP en de artikelen 25 tot 27 van het
KB van 13 februari 2001.
Bijzondere regels met betrekking tot de latere verwerking van persoonsgegevens voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden

20.1. 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
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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 (de opdrachtgever van het onderzoek) verrichte
aangifte van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden.
20.2. 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 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.
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.
20.3. De Onderzoeksgroep PSBH dient bij het uitvoeren van het onderzoek in te staan voor het
naleven van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, haar
uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001 en elke andere wettelijke en reglementaire
bepaling strekkende tot de vrijwaring van de integriteit van de persoonlijke levenssfeer van
de betrokkenen.
Modaliteiten van de gegevensdoorgave
De anonimiteit van de betrokkenen bij de rechtstreekse gegevensinzameling zal als volgt
gewaarborgd worden:
21.

Op de schriftelijke enquête wordt door de onderzoeker een volgnummer aangebracht
(van 1 tot 2500), dat ook op de buitenkant van de omslag vermeld staat.
De onderzoeker maakt de gesloten omslagen, met daarin opgenomen de vragenlijst
voorzien van het volgnummer en de uitnodigingsbrief over aan de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid, die aan elk van de personen uit de steekproef van tweeduizend
vijfhonderd personen een volgnummer toekent (van 1 tot 2500) en de concordantielijst
tussen het INSZ van elke betrokkene en het respectieve volgnummer bijhoudt.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zoekt de adressen van de betrokkenen op,
drukt deze af op etiketten, die ook het volgnummer bevatten, en brengen die aan op de
omslagen.
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De schriftelijke enquêtes worden verstuurd naar de steekproefpersonen die – op
vrijwillige basis – de enquête ingevuld kunnen terugsturen aan de Onderzoeksgroep
PSBH, zonder vermelding van hun naam of adres. De Onderzoeksgroep PSBH maakt
de lijst van ontvangen volgnummers over aan de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (ter herinnering: deze volgnummers staan op de vragenlijsten), die in de
concordantielijst nakijkt wie wel en wie niet geantwoord heeft op de eerste oproep en
dan aan iedereen die niet geantwoord heeft eerst een herinneringskaartje stuurt en
daarna een rappelbrief met de vragenlijst.
Om de onder 1.3. vermelde gecodeerde persoonsgegevens koppelbaar te maken met de
enquêtegegevens, maakt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, na codering, aan
de Onderzoeksgroep PSBH een concordantielijst over tussen enerzijds de betekenisloze
volgnummers van de betrokkenen en anderzijds de respectieve volgnummers
voorkomend op de etiketten op de vragenlijsten.
Duur van de machtiging
22.1. De meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang hun verwerking
noodzakelijk is voor het realiseren van hogervermeld onderzoek en maximaal tot 31
december 2008. Indien de persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, dient
het sectoraal comité van de sociale zekerheid daartoe een nieuwe machtiging te
verlenen.
De gewenste bewaarduur wordt als volgt gemotiveerd.
Enerzijds zorgt de omvang van de persoonsgegevens en de aard van de
onderzoeksvragen ervoor dat niet alle nodige analyses binnen de initieel voorziene
termijn (dat wil zeggen vóór 31 december 2006) uitgevoerd zullen kunnen worden.
Anderzijds komen uit het onderzoek enkele internationale publicaties voort. De
doorlooptijd van die publicaties is doorgaans lang en vereist vaak nog bijkomende
analyses. Voor dit project kan die doorlooptijd geschat worden op twee jaar.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van haar kant mag de persoonsgegevens
bijhouden tot 31 december 2009.

Om deze redenen, verleent
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid
1.

de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde
gecodeerde persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan de
Onderzoeksgroep PSBH, met het oog op een onderzoek met betrekking tot de keuze tussen
arbeid en overlevingspensioen.

2.

Deze machtiging wordt afhankelijk gesteld van de naleving van de volgende voorwaarden:
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- Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid 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 december
2008. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de persoonsgegevens bijhouden
tot 31 december 2009.
- 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 persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden
achterhaald. In elk geval is het hem of de Onderzoeksgroep PSBH 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.
3.

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid verleent tevens een gunstig advies voor de
medewerking van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het onderzoek van de
Onderzoeksgroep PSBH door middel van een schriftelijke enquête, voor zover de gebruikte
vragenlijst deze is die als bijlage is toegevoegd.

Willem DEBEUCKELAERE
Voorzitter

