
OVEREENKOMST BETREFFENDE HET VERSTREKKEN 
VAN SOCIALE PERSOONSGEGEVENS 

 
(referentie ART5/20/026) 

 
 
Tussen  de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel, 
vertegenwoordigd door de heer F. ROBBEN, 
Administrateur-generaal, 
hierna Kruispuntbank  genoemd, 

 
en  de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, 
  Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, 
  North Gate - Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel, 
  vertegenwoordigd door de heer N. WAEYAERT, 
  Directeur-generaal, 

hierna STATBEL  genoemd, 
 
 
wordt het volgende overeengekomen: 
 
 
Artikel 1. VOORWERP 
 
Deze overeenkomst beoogt de mededeling van niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het 
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, door de Kruispuntbank aan STATBEL, 
overeenkomstig de bepalingen van de beraadslaging nr. 19/204 van 5 november 2019 van de kamer 
sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité beraadslaging nr. 
19/204 van 5 november 2019  genoemd). 
 
 
Artikel 2. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
De Kruispuntbank deelt aan STATBEL de in bijlage 1 aangeduide sociale persoonsgegevens mee 
in uitvoering van de artikelen 5 en 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (hierna Kruispuntbankwet
genoemd) voor het opmaken en verspreiden van statistieken in het kader van diens opdrachten. 
 
De doelstellingen en de duur van het onderzoek staan beperkend omschreven in bijlage 2. 
 
STATBEL verbindt er zich toe om alle verplichtingen na te leven die voortvloeien uit de 
Kruispuntbankwet en haar uitvoeringsbesluiten en uit deze overeenkomst. Deze overeenkomst kan 
in geen geval afbreuk doen aan de bepalingen van de beraadslaging nr. 19/204 van 5 november 
2019. 



 
 
Artikel 3. UITVOERDER VAN HET ONDERZOEK 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium 
(STATBEL) van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. 
 
 
Artikel 4. AANWENDING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 
 
STATBEL mag de door de Kruispuntbank meegedeelde sociale persoonsgegevens uitsluitend 
verwerken voor de doeleinden vermeld in bijlage 2, overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in de 
beraadslaging nr. 19/204 van 5 november 2019. Hij mag niet meer kopieën nemen dan vereist voor 
deze doeleinden. 
 
Het is STATBEL toegelaten om de resultaten van zijn onderzoek te publiceren onder de vorm van 
globale en anonieme statistieken. 
 
STATBEL mag de door de Kruispuntbank meegedeelde sociale persoonsgegevens slechts 
aanwenden gedurende de periode vermeld in bijlage 2 en moet ze daarna volledig vernietigen, behalve 
indien hij vanwege het informatieveiligheidscomité op gemotiveerd verzoek een uitdrukkelijke 
verlenging van de bewaarperiode bekomt. 
 
 
Artikel 5. VERPLICHTINGEN VAN DE KRUISPUNTBANK 
 
De Kruispuntbank verbindt zich tot het ter beschikking stellen van de in bijlage 1 aangeduide sociale 
persoonsgegevens voor de doelstellingen en gedurende de termijn vermeld in bijlage 2, op 
voorwaarde dat de nodige sociale persoonsgegevens aanwezig zijn in het datawarehouse arbeidsmarkt 
en sociale bescherming. 
 
 
Artikel 6. PRIJS 
 
De in deze overeenkomst geregelde mededeling van sociale persoonsgegevens is kosteloos in hoofde 
van STATBEL. Alle eventuele boetes en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de met 
deze overeenkomst verbonden wettelijke verplichtingen zijn echter uitsluitend ten laste van 
STATBEL. 
 
 
Artikel 7. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KRUISPUNTBANK 
 
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Kruispuntbank niet verantwoordelijk is voor de 
inhoudelijke correctheid van de meegedeelde niet-gepseudonimiseerde sociale persoonsgegevens. 
 



 
Artikel 8. SPECIFIEKE BEPALINGEN 
 
STATBEL verbindt er zich toe om een kopie van de resultaten van zijn onderzoek over te maken 
aan de Kruispuntbank en om elke situatie die twijfel of dubbelzinnigheid kan teweegbrengen ten 
aanzien van de voorschriften van deze overeenkomst vooraf aan de administrateur-generaal van 
de Kruispuntbank voor te leggen, waarbij in het kader van deze overeenkomst naar een vergelijk 
zal worden gezocht. 
 
 
Artikel 9. GEGEVENSVERANTWOORDELIJKE 
 
STATBEL verbindt er zich toe om in bijlage 3 de natuurlijke persoon aan te duiden die persoonlijk 
verantwoordelijk is voor het naleven van alle verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van 
deze overeenkomst in het kader van de Kruispuntbankwet en haar uitvoeringsbesluiten. Deze 
persoon verbindt er zich toe om daadwerkelijk toezicht uit te oefenen op de rechtmatige 
aanwending van de meegedeelde sociale persoonsgegevens. 
 
 
Artikel 10. CONTROLE DOOR DE KRUISPUNTBANK 
 
STATBEL stemt er uitdrukkelijk mee in dat, voor zover het statistisch geheim niet wordt geschonden, 
vertegenwoordigers van de Kruispuntbank te allen tijde toegang hebben tot de lokalen waar de 
meegedeelde niet-gepseudonimiseerde sociale persoonsgegevens worden bewaard, om toe te zien op 
de uitvoering van de bepalingen van de Kruispuntbankwet en haar uitvoeringsbesluiten en van deze 
overeenkomst. 
 
 
  



Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK 
 
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil zijn 
uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd. 
 
Opgesteld te Brussel op 27 mei 2020 in minstens zoveel exemplaren als er belanghebbende partijen 
zijn en waarvan elke partij erkent er minstens één ontvangen te hebben.  
 
 

Voor de Kruispuntbank, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor STATBEL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. ROBBEN 
Administrateur-generaal 

N. WAEYAERT 
Directeur-generaal 

 
 
  

Frank Robben 
(Signature)

Digitaal ondertekend door 
Frank Robben (Signature) 
Datum: 2020.06.02 
06:02:39 +02'00'

Nicolas Waeyaert 
(Signature)

Digitally signed by Nicolas 
Waeyaert (Signature) 
Date: 2020.06.02 
09:05:51 +02'00'



Bijlage 1: 
 
 definitie van de onderzoekspopulatie 
 definitie van de gevraagde gegevens 
 
 
Bijlage 2: 
 
 omschrijving van het onderzoeksthema 
 omschrijving van de onderzoeksdoelstellingen 
 vermelding van de onderzoeksduur 
 bewaringstermijn van de gegevens door de onderzoeker 
 bewaringstermijn van de gegevens door de Kruispuntbank 
 vermelding van de uitvoerder van het onderzoek 
 frequentie van het onderzoek 
 
 
Bijlage 3: 
 
 identificatiegegevens van de verantwoordelijke natuurlijke persoon 
 handtekening van de verantwoordelijke natuurlijke persoon 
 
 



BIJLAGE 1: 
 
 
A. Definitie van de onderzoekspopulatie: 
 
De niet-gepseudonimiseerde sociale persoonsgegevens hebben betrekking op de personen bedoeld in 
de beraadslaging nr. 19/204 van 5 november 2019. 
 
Deze gegevens worden aangewend voor statistieken in het kader van de Covid-19-crisis.  
 
 
B. Definitie van de gegevens: 
 
De verwerking heeft betrekking op de niet-gepseudonimiseerde sociale persoonsgegevens bedoeld in 
de beraadslaging nr. 19/204 van 5 november 2019. 
 
 
  



BIJLAGE 2: 
 
 

ONDERZOEKSTHEMA Statistieken in het kader van de Covid-19-crisis.  

ONDERZOEKSDOELSTEL-
LINGEN 

Statistieken in het kader van de Covid-19-crisis.  

DUUR VAN HET 
ONDERZOEK 

1 jaar na ontvangst van de data. 

BEWARINGSTERMIJN VAN 
DE GEGEVENS (DOOR DE 
ONDERZOEKER) 

De persoonsgegevens worden in niet-gepseudonimiseerde 
vorm bewaard voor de duur van de verzamel-, controle- en 
koppelingsprocessen en daarna in gepseudonimiseerde 
vorm gedurende één jaar na ontvangst van de data  
bijgehouden.  

BEWARINGSTERMIJN VAN 
DE GEGEVENS (DOOR DE 
KRUISPUNTBANK) 

1 jaar na het verzenden van de data. 

UITVOERDERS VAN HET 
ONDERZOEK 

STATBEL 

FREQUENTIE VAN HET 
ONDERZOEK 

Eenmalig 



BIJLAGE 3: 
 
 
De verantwoordelijke natuurlijke persoon: de heer Nico WAEYAERT 
 
Functie: Directeur-generaal 
Adres: STATBEL (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
 federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, 
 North Gate - Koning Albert II-laan 16, 
 1000 Brussel 
 
Rijksregisternummer: 70.03.04-007.06 
 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke natuurlijke persoon, 

Nicolas Waeyaert 
(Signature)

Digitally signed by Nicolas 
Waeyaert (Signature) 
Date: 2020.06.02 
09:06:52 +02'00'


