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BERAADSLAGING NR. 21/214 VAN 9 NOVEMBER 2021 OVER DE MEDEDELING VAN 

GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN IRISCARE VOOR HET 

EVALUEREN VAN MOGELIJKE CRITERIA VOOR DE TOEKENNING VAN 

TOESLAGEN OP DE KINDERBIJSLAG 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder de artikelen 5 en 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 Iriscare; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut die op het grondgebied van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is voor het kinderbijslagbeleid en voor het efficiënt 

beheer van de kinderbijslagregeling, zodat elk gezin de kinderbijslag krijgt waarop het recht 

heeft. In het kader van de hervorming ter zake – de verruiming van het recht op een sociale 

toeslag naar alle gezinnen met een beperkt inkomen, ongeacht hun beroepssituatie – wil de 

organisatie gebruik maken van diverse gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit diverse 

authentieke bronnen. De toekenning van het supplement op de kinderbijslag hangt af van het 

jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het betrokken gezin, voornamelijk te bepalen door 

middel van fiscale persoonsgegevens. Volgens de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling 

van de toekenning van gezinsbijslagen wordt ook het kadastraal inkomen in aanmerking 

genomen (de toeslagen gelden niet als de kadastrale inkomens van de bijslagtrekkende en 

van de echtgenoot met wie hij samenwoont of de persoon met wie hij een feitelijk gezin 



 

 

2 

vormt, met betrekking tot de onroerende goederen die noch als eigen hoofdverblijfplaats noch 

voor eigen beroepsdoeleinden worden gebruikt, een grensbedrag overschrijden). 

 

2. Vóór Iriscare effectief nieuwe maatregelen voorstelt, wil het alle mogelijkheden, knelpunten 

en gevolgen dienaangaande in kaart brengen en de nodige simulaties doorvoeren. Met de 

gevraagde gepseudonimiseerde persoonsgegevens wil de organisatie een beeld van de reële 

kadastrale inkomens van de Brusselse gezinnen met gezinsbijslagen krijgen, de populatie 

beschrijven, het bereik van de verschillende scenario's analyseren en de eventuele budgettaire 

gevolgen ramen. Aldus zou ze doeltreffende en billijke maatregelen kunnen ontwikkelen. 

 

3. Aldus zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor een steekproef van één derde 

van de kinderbijslagtrekkende gezinnen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen 

(elke observatie heeft betrekking op één gezinslid) enkele persoonsgegevens van de federale 

overheidsdienst Financiën (IPCAL/kadaster) en het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming koppelen en pseudonimiseren. De volledige doelgroep bevat ongeveer 600.000 

personen, de voorgestelde steekproef bevat ongeveer 200.000 personen. 

 

4. Per betrokkene – ten aanzien van de onderzoekers uitsluitend aangeduid met een uniek, 

volstrekt betekenisloos volgnummer – zouden de volgende persoonsgegevens worden 

verwerkt, voor het meest recente kalenderjaar waarin ze gezamenlijk beschikbaar zijn bij de 

authentieke bronnen. 

 

 Persoonskenmerken: het eigen volgnummer, het volgnummer van de referentiepersoon, het 

geboortejaar, het geslacht, de burgerlijke staat, het gezinstype, de gezinspositie, de aard van 

de verwantschap met de referentiepersoon, de gemeente van de woonplaats en de aard 

(rijk/arm, vijf verschillende categorieën) van de statistische sector van de woonplaats. 

 

 Inkomsten (in klassen ingedeeld): het bruto belastbaar loon als werknemer, het inkomen als 

zelfstandige, de bruto belastbare uitkering omwille van een arbeidsongeval of beroepsziekte, 

de bruto belastbare ZIV/NIC-uitkering, de bruto belastbare werkloosheidsuitkering, de bruto 

belastbare pensioenuitkering, de hoedanigheid inzake kinderbijslag en de organisatie. 

 

 Persoonsgegevens over het patrimonium (beschikbaar bij de federale overheidsdienst 

Financiën): het kadastraal inkomen van het onroerend goed, de aard van het onroerend goed, 

het eigendomspercentage van het onroerend goed en het type gebruik van het onroerend 

goed. 

 

 Persoonsgegevens over het fiscaal inkomen (beschikbaar bij de federale overheidsdienst 

Financiën): het bruto belastbaar gezinsinkomen (diverse IPCAL-codes), het kadastraal 

inkomen van het onroerend goed gebruikt voor beroepsdoeleinden (diverse IPCAL-codes) 

en het aangegeven kadastraal inkomen (diverse IPCAL-codes). 

 

5. Het onderzoek wordt slechts één keer uitgevoerd. Het moet afgerond zijn tegen 31 maart 

2022. De onderzoekers zouden de gepseudonimiseerde persoonsgegevens bewaren tot 31 

december 2022 en ze daarna vernietigen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou 

de gepseudonimiseerde persoonsgegevens zelf bewaren tot 31 december 2023. 
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6. De ter beschikking gestelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens zouden in geen geval aan 

derden worden meegedeeld. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

 Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité 

 

7. Krachtens artikel 5 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid verzamelt de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid persoonsgegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat ze op, voegt ze 

samen en deelt ze mee aan personen die ze nodig hebben voor het verrichten van onderzoeken 

die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale bescherming. 

 

8. Krachtens artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid vergt elke mededeling van persoonsgegevens door 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of een andere instelling van sociale zekerheid 

een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

9. Krachtens artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 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 is de verwerking van persoonsgegevens enkel rechtmatig 

indien en voor zover minstens één van de in artikel 6, 1, eerste lid, vermelde voorwaarden is 

vervuld. 

 

10. De mededeling van de hogervermelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid aan IRISCARE, voor de evaluatie van de mogelijke criteria voor de toekenning 

van toeslagen op de kinderbijslag, is rechtmatig daar ze nodig is om te voldoen aan een door 

de regelgeving opgelegde verplichting (zie artikel 6, 1, eerste lid, c) en om een taak van 

algemeen belang te vervullen (zie artikel 6, 1, eerste lid, e). 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

11. Krachtens 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 verzameld voor 

bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens 

niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (principe 

van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (principe van minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 
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betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(principe van opslagbeperking) en moeten ze worden verwerkt met behulp van passende 

technische of organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging ervan 

gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 

verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (principe van 

integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

12. De verwerking van de hogervermelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens door 

IRISCARE, als verwerkingsverantwoordelijke, beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, 

namelijk het evalueren van mogelijke criteria voor de toekenning van toeslagen op de 

kinderbijslag. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

13. De onderzoekers kunnen het doeleinde niet verwezenlijken met anonieme gegevens daar zij 

de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen. Zij verbinden er zich 

contractueel toe om alle mogelijke middelen in te zetten om te vermijden dat de identiteit van 

de betrokkenen zou worden achterhaald. Het is hun in elk geval verboden om handelingen te 

stellen die ertoe strekken om de gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te zetten in niet-

gepseudonimiseerde persoonsgegevens. 

 

14. De persoonskenmerken blijken onder meer noodzakelijk om een inzicht te krijgen in de 

gezinssamenstelling en om te bepalen voor welke gezinsleden het inkomen mee in rekening 

gebracht moet worden. De gezinsbijslagen zijn afhankelijk van de leeftijd, die bijgevolg een 

belangrijk element vormt om budgettaire inschattingen te maken. 

 

15. De inkomsten zoals gekend in het netwerk van de sociale zekerheid (lonen en uitkeringen) 

maken deel uit van het door IRISCARE gebruikte inkomensconcept. De persoonsgegevens 

inzake de kinderbijslag zijn belangrijk om de rechtgevende kinderen te identificeren en een 

link te leggen tussen de referentiepersoon en de bijslagtrekkende. 

 

16. De persoonsgegevens over het patrimonium en het fiscaal inkomen (federale overheidsdienst 

Financiën) zijn noodzakelijk om een inzicht te krijgen in het totale kadastraal inkomen van 

de bijslagtrekkende en de gezinsleden en het aantal, de aard en het soort gebruik van de 

onroerende goederen alsook om het bruto belastbaar jaarlijks gezinsinkomen te simuleren. 

 

17. De mededeling van de onder het vorig randnummer vermelde persoonsgegevens is 

afhankelijk van een voorafgaande beraadslaging van de kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité, overeenkomstig artikel 35/1 van de wet van 15 augustus 2012 

houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. 

 

18. Het identificatienummer van de sociale zekerheid van elke betrokkene wordt door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vervangen door een uniek (betekenisloos) 

volgnummer. De eigenlijke persoonskenmerken worden beperkt en in klassen ingedeeld. De 

bedragen worden steeds ingedeeld in aangepaste klassen. 
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 Opslagbeperking 

 

19. De gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden door de onderzoekers vernietigd zodra ze 

niet meer noodzakelijk zijn voor de realisatie van het voormelde doeleinde en ten laatste op 

31 december 2022. Deze bewaarduur kan enkel worden verlengd middels een beraadslaging 

van het informatieveiligheidscomité. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

20. De aanvrager stelt alles in het werk om te vermijden dat de betrokkenen kunnen worden 

geïdentificeerd en onthoudt zich alleszins van elke poging om de van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid verkregen gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te zetten in niet-

gepseudonimiseerde persoonsgegevens. Hij deelt die gepseudonimiseerde persoonsgegevens 

daarenboven in geen geval mee aan derden. Voorts publiceert hij de resultaten van de door 

hem uitgevoerde verwerking uitsluitend in een vorm die geen enkele mogelijkheid meer biedt 

om de betrokken sociaal verzekerden alsnog te (her)identificeren. 

 

21. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houdt hij 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. 

 

22. De toepassing van deze beraadslaging is afhankelijk van een voorafgaande beraadslaging van 

de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité, over de mededeling van de 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de federale overheidsdienst, waarvan de 

bepalingen onverkort moeten worden gerespecteerd. 
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Om deze redenen besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de beschreven mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid aan IRISCARE voor het evalueren van de mogelijke criteria voor de 

toekenning van toeslagen op de kinderbijslag, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan 

mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de 

persoonsgegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-

741 83 11). 


