Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/18/240

BERAADSLAGING NR. 18/132 VAN 6 NOVEMBER 2018 OVER DE MEDEDELING VAN
GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR
SOCIALE ZEKERHEID AAN HET ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR ARBEID EN
SAMENLEVING (HIVA) VAN DE KU LEUVEN VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE
ARBEIDSMARKTDYNAMIEK OP DE LUCHTHAVEN VAN ZAVENTEM
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in
het bijzonder artikel 114;
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, in het bijzonder artikel 97;
Gelet op de aanvraag van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA);
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven onderzoekt
momenteel de arbeidsmarktdynamiek op de luchthaven van Zaventem, in opdracht van
Brussels Airport House, een gemeenschappelijk initiatief van verschillende belanghebbende
partijen zoals de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB),
de Brusselse openbare tewerkstellingsdienst (ACTIRIS) en Brussels Airport Company. Het
wil in het bijzonder de tewerkstelling op de luchthaven van Zaventem en het profiel van de
werknemers analyseren.

2.

De onderzoekers beschikken reeds over het ondernemingsnummer en het vestigingsnummer
van de bedrijven die op de luchthaven van Zaventem actief zijn. Voor iedere aldus
geïdentificeerde bedrijfsvestiging zou de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid per kwartaal
van de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2018 en per werknemer de volgende
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gepseudonimiseerde persoonsgegevens ter beschikking stellen: de geboortedatum, het
geslacht, de woonplaats, het prestatietype, het percentage deeltijdse tewerkstelling, de
werknemersklasse, de sector, het paritair comité, de bezoldiging (het dagloon, de gewone
bezoldiging, de premies en het forfaitair loon, allemaal in klassen vermeld), de
verminderingscode, het aantal bezoldigde dagen, het voltijdsequivalent exclusief/inclusief
gelijkgestelde dagen, de vestigingsplaats en de indicator van de arbeidsprestatie.

B.

BEHANDELING

3.

Volgens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vereist elke mededeling van
persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid (zoals de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid) aan een andere instelling van sociale zekerheid of aan een andere instantie
dan een federale overheidsdienst, een programmatorische overheidsdienst of een federale
instelling van openbaar nut een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid
en gezondheid van het informatieveiligheidscomité.

4.

Volgens de 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 moeten persoonsgegevens worden verwerkt voor bepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (beginsel van de doelbinding) en moeten zij
toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor het
doeleinde waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de minimale gegevensverwerking).

5.

De mededeling beoogt een bepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde,
namelijk het onderzoeken van de arbeidsmarktdynamiek op de luchthaven van Zaventem,
door het meten van de (directe en indirecte) tewerkstelling, het analyseren van het profiel van
de werknemers en het vaststellen van transities van werknemers tussen bedrijven. De
verwerking beantwoordt aldus aan het beginsel van de doelbinding.

6.

Voorts zijn de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk
is voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt en beantwoordt de verwerking derhalve
aan het beginsel van de minimale gegevensverwerking. De persoonsgegevens hebben enkel
betrekking op personen die in de geviseerde periode werkten/werken voor een bedrijf dat
actief was/is op de luchthaven van Zaventem. De persoonsgegevens blijven beperkt tot de
geboortedatum, het geslacht en de woonplaats van de betrokkenen, aangevuld met enkele
karakteristieken van hun tewerkstelling, waaronder de arbeidstijd en de bezoldiging, en
kunnen uitsluitend door middel van een betekenisloze code aan de betrokkenen gelinkt
worden.

7.

De onderzoekers maken in hun verzoek gewag van de geboortedatum van de betrokkenen,
zonder verdere specificering of motivering. Het informatieveiligheidscomité is van oordeel
dat voor het realiseren van het hogervermelde doeleinde het geboortejaar van de betrokkene
volstaat en diens exacte geboortedatum niet hoeft te worden meegedeeld.
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8.

Het informatieveiligheidscomité erkent dat, gelet op de onderzochte problematiek, de
woonplaats van de betrokkene moet worden verwerkt op het niveau van de gemeente en niet
kan worden verwerkt op een hoger niveau zoals het arrondissement of de provincie. De
onderzoekers gaan immers specifiek de tewerkstelling op de luchthaven van Zaventem na.

9.

De bezoldiging van de betrokkenen wordt telkens in klassen meegedeeld: het dagloon in
klassen van 10 euro, de gewone bezoldiging, de premies en het forfaitair loon in klassen van
50 euro. Het informatieveiligheidscomité acht dit een afdoende maatregel met het oog op het
voorkomen van de heridentificatie van de betrokkenen.

10.

De overige persoonsgegevens die op gepseudonimiseerde wijze ter beschikking worden
gesteld van de onderzoekers zijn niet van die aard dat ze als dusdanig tot de heridentificatie
van de betrokken (vroegere of huidige) werknemers van de luchthaven van Zaventem zouden
kunnen leiden.

11.

Gelet op het voorgaande kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor elk kwartaal van de
periode 2016-2018 per werknemer van een geïdentificeerde bedrijfsvestiging die actief is op
de luchthaven van Zaventem de volgende persoonsgegevens op een gepseudonimiseerde
wijze ter beschikking stellen: een uniek betekenisloos volgnummer, het geboortejaar, het
geslacht, de woonplaats, het prestatietype, het percentage deeltijdse tewerkstelling, de
werknemersklasse, de sector, het paritair comité, de bezoldiging (elk component in klassen),
de verminderingscode, het aantal bezoldigde dagen, het voltijdsequivalent exclusief/inclusief
gelijkgestelde dagen, de vestigingsplaats en de indicator van de arbeidsprestatie.

12.

De 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 bepaalt tevens dat persoonsgegevens in beginsel moeten worden bewaard
in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor
de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is (beginsel van
de opslagbeperking). De onderzoekers maken in hun aanvraag zelf geen melding van de
einddatum van de verwerking van de persoonsgegevens. Het informatieveiligheidscomité
stelt daarom vast dat de hogervermelde persoonsgegevens kunnen worden bijgehouden tot
31 december 2019. De persoonsgegevens moeten uiterlijk op die datum worden vernietigd,
tenzij de onderzoekers vooraf op een gegronde wijze aantonen dat ze de persoonsgegevens
nog langer nodig hebben om het beoogde doeleinde te verwezenlijken. De resultaten van de
verwerking worden voorts uitsluitend bekendgemaakt in een vorm die het onmogelijk maakt
om de betrokken personen (voormalige of huidige werknemers van de luchthaven van
Zaventem) te identificeren. De onderzoekers publiceren hun onderzoeksresultaten dus enkel
op een anonieme wijze.

13.

De mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het
HIVA geschiedt zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting
en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het
informatieveiligheidscomité is van oordeel dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
geen toegevoegde waarde kan bieden bij de mededeling van gepseudonimiseerde
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persoonsgegevens door één enkele instelling van sociale zekerheid die zelf voor de
pseudonimisering kan instaan.
14.

Het HIVA houdt bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening met de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het
bijzonder de 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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de hoger beschreven mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
(HIVA), uitsluitend met het oog op het onderzoeken van de arbeidsmarktdynamiek op de
luchthaven van Zaventem, is toegestaan mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging
vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming.

Bart VIAENE

De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741
83 11).

