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De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (hierna "Statbel"); 

Gelet op verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
richtlijn 95/46/EG (hierna "de GDPR"). 

Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (hierna "Statistiekwet"); 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “de wet van 30 juli 2018”); 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 
wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 
april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (hierna “de wet van 5 september 2018”); 

Gelet op de verwerkingsovereenkomst 2020/060c van 4 mei 2020 tussen de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid (hierna “KSZ”) en de Algemene Directie Statistiek-Statistics Belgium (hierna 
“Statbel”) over de  verdere mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens en anonieme 
gegevens. 

Gelet op de aanvraag van de KSZ ontvangen op 21 maart 2021; 

Neemt de volgende beslissing, op 5 mei 2021, 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De KSZ is een Belgische federale overheidsorganisatie opgericht in 1990 bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid. De KSZ heeft een elektronisch netwerk uitgebouwd 
dat ongeveer 2000 verschillende instellingen die actief zijn in de sector van de Sociale 
Zekerheid met elkaar verbindt. 



2. Een van de diensten die de KSZ verleent is het ter beschikking stellen van gegevens uit het 
netwerk van de Sociale Zekerheid dat zich in het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale 
Bescherming (hierna “DWH AM&SB”) bevindt, aan onderzoekers voor statistisch en 
wetenschappelijk onderzoek. De KSZ is eveneens erkend als intermediaire organisatie om 
gegevens te koppelen en te pseudonimiseren.  

3. De KSZ had graag beschikt over gegevens in verband met het niveau en de richting van 
het hoogst behaalde diploma om deze na koppeling met gegevens uit het DWH AM&SB 
onder anonieme of gepseudonimiseerde vorm ter beschikking te stellen van 
onderzoekers.  

4. De data-aanvraag kadert binnen de verwerkingsovereenkomst 2020/060c. 
 
 

II. BEVOEGDHEID EN TOELAATBAARHEID  
 

5. Het betreft niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens die aan de KSZ meegedeeld 
worden voor het uitvoeren van een verwerkingsovereenkomst met Statbel.  

6. De verwerkingsovereenkomst geeft de KSZ de opdracht om in het kader van artikel 15 
van de Statistiekwet gepseudonimiseerde gegevens ter beschikking te stellen voor 
statistisch en wetenschappelijk onderzoek. 

7. Statbel is door artikelen 24bis en 24quater van de Statistiekwet gemachtigd om 
administratieve gegevens te gebruiken voor het opmaken en verspreiden van 
statistieken. 

8. Voor het opmaken van de Census, bevolkings- en gezinsstatistieken maakt Statbel gebruik 
van verschillende administratieve bronnen. Deze administratieve gegevens worden door 
Statbel zodanig statistisch bewerkt, dat het eindproduct zodanig verschilt van de bron dat 
het als eigenaar beschouwd mag worden.  

9. Er dient een vertrouwelijkheidscontract afgesloten te worden met de KSZ. 
10. Bij de mededeling van gepseudonimiseerde gegevens dient de KSZ steeds met de 

onderzoekers een vertrouwelijkheidscontract af te sluiten. 
 
 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 
 
a. Rechtsgrond 

11. De KSZ mag zoals bepaald in artikel 3 van de verwerkingsovereenkomst 
gepseudonimiseerde gegevens voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek meedelen 
aan onderzoekers zoals bedoeld bij artikel 15 van de Statistiekwet. 



 
b. Finaliteit en transparantie  

12. De KSZ ontvangt de gegevens om te voldoen aan een contractuele verplichting.  
13. De KSZ mag de gegevens enkel ter beschikking stellen aan onderzoekers voor een 

verwerking in het kader van het algemeen belang en om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 

14. De data zullen enkel gebruikt worden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Op 
geen enkele manier zal het resultaat administratieve individuele gevolgen hebben. 

15. De finaliteit van het onderzoek waarvoor de KSZ de gegevens meedeelt moet in 
overeenstemming zijn met de voorwaarden bepaald in de Statistiekwet. Zo is 
gegarandeerd dat de finaliteit waarvoor de onderzoekers de gegevens gaan gebruiken in 
overeenstemming is met de finaliteit die gecommuniceerd werd naar de leveranciers van 
de administratieve data. 

16. De KSZ dient bij elke mededeling van de gegevens voorafgaandelijk zowel Statbel als 
AGODI (dpo.agodi@ond.vlaanderen.be) en AHOVOKS (dpo.ahovoks@vlaanderen.be) te 
informeren. AGODI en AHOVOKS hebben 10 werkdagen om bezwaar aan te tekenen 
tegen verdere mededeling van de gegevens. 
 

c. Evenredigheid 
17. De data-aanvraag die de KSZ ontvangt dient een duidelijke motivering te bevatten 

waarom de gevraagde variabelen nodig zijn voor het onderzoek. 
18. Gepseudonimiseerde gegevens zijn enkel toegelaten indien het voor de onderzoekers 

niet haalbaar is om de analyses louter uit te voeren op basis van geaggregeerde gegevens. 
19. De gegevens mogen door de KSZ bewaard worden zolang de verwerkingsovereenkomst 

loopt. Bij ontbinding van de overeenkomst dienen de meegedeelde persoonsgegevens 
vernietigd te worden. 

20. Artikel 5 van de verwerkingsovereenkomst bepaalt dat de resultaten van de studie in geen 
geval gepseudonimiseerde persoonsgegevens mogen bevatten, noch gegevens die de 
heridentificatie van de betrokken personen mogelijk maken. De resultaten van de studie 
mogen enkel globale en anonieme gegevens bevatten. 
 
 

d. Veiligheidsmaatregelen 
21. De KSZ is voldoende vertrouwd met het verwerken van persoonsgegevens en beschikt 

over een politiek om het risico op datalekken of oneigenlijk gebruik van de data te 
minimaliseren. 

22. De verantwoordelijke voor de verwerking en de Data Protection Officer van de KSZ zijn 
geïdentificeerd. 



23. De KSZ dient contractueel af te dwingen dat de onderzoekers aan wie de KSZ de gegevens 
meedeelt, de gepseudonimiseerde individuele gegevens niet mogen doorgeven aan 
derden. 

24. De KSZ dient contractueel af te dwingen dat de onderzoekers er voor moet zorgen dat, 
na analyse en gebruik van de gegevens, de gepubliceerde resultaten anoniem en globaal 
blijven, zodat de individuele gegevens er niet rechtstreeks of onrechtstreeks uit 
geïdentificeerd kunnen worden. 
 
 

IV. Advies van de Data Protection Officer 
 

25. Om deze redenen verleent de Data Protection Officer van Statbel een gunstig advies, 
overeenkomstig de modaliteiten van deze beraadslaging, voor het leveren van niet-
gepseudonimiseerde gegevens over het hoogst behaalde diploma aan de KSZ en de 
verdere mededeling van gepseudonimiseerde gegevens door de KSZ aan onderzoekers 
die bij de KSZ een data-aanvraag hebben ingediend. 
 

 

OM DEZE REDENEN, 

Verleent de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium de machtiging om de gevraagde 
gegevens aan Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid onder de hoger vermelde voorwaarden 
mee te delen; 

 

 

 

 

 

 

E. MEERSSEMAN D. DE BAETS 
Data Protection Officer 

Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium 
Directeur-generaal a.i. 
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