
 

 

Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/22/542 

 

 

BERAADSLAGING NR. 22/290 VAN 6 DECEMBER 2022 OVER DE MEDEDELING VAN 

GEPSEUDONIMISEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID (KSZ) AAN HET CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID 

HERMAN DELEECK (CSB) VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN (UA) VOOR HET 

UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK OVER ARMOEDE BIJ KINDEREN MET EEN 

HANDICAP 
 

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 het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) van de 

Universiteit Antwerpen; 

 

Gelet op het verslag van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB), een onderzoeksgroep van de 

faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, werd bij de beraadslaging 

nr. 15/084 van 1 december 2015 (meermaals gewijzigd) door het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om bepaalde gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap en de Algemene Directie Statistiek – Statistics 

Belgium te verwerken voor het uitvoeren van een studie over armoede bij kinderen met een 

handicap. De organisatie wenst nu opnieuw een dergelijk onderzoek uit te voeren: “het 
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armoede-zorg vraagstuk in de sociale investeringsstaat: een empirisch onderzoek van 

kinderen met een handicap, kinderarmoede en tewerkstelling van de ouders in België”. 

 

2. De onderzoekers willen de populatie van Belgische gezinnen met kinderen met een handicap 

en de populatie van Belgische gezinnen zonder kinderen met een handicap doorheen de tijd 

opvolgen en op die manier meer inzicht krijgen in de relatie tussen handicap en armoede bij 

kinderen. Ze vragen om verschillende steekproeven, gestratificeerd op gewestniveau. 

 

(1) De eerste steekproef betreft 20% van de kinderen van wie de handicap volgens de nieuwe 

regelgeving door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid erkend was op 31 

december 2010 (± 10.000 steekproefkinderen) en hun respectieve gezinsleden. 

 

(2) De tweede steekproef betreft 20% van de kinderen van wie de handicap door het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap erkend was op 31 december 2010 (± 4.800 

steekproefkinderen) en hun respectieve gezinsleden. 

 

(3) De derde steekproef betreft 20% van de kinderen die op 1 oktober 2010 waren 

ingeschreven in het buitengewoon onderwijs of in het gewoon onderwijs met begeleiding 

(± 12.000 steekproefkinderen) en hun respectieve gezinsleden. 

 

(4) De vierde steekproef1 betreft de kinderen die op 31 december 2010 zelf geen handicap 

hadden en woonden in een gezin waarvan de andere kinderen ook geen handicap hadden 

(± 10.000 steekproefkinderen) en hun respectieve gezinsleden. 

 

(5) De vijfde steekproef betreft 20% van de kinderen van wie de handicap volgens de nieuwe 

regelgeving door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid erkend was op 31 

december 2018 (± 12.600 steekproefkinderen) en hun respectieve gezinsleden. 

 

(6) De zesde steekproef betreft 20% van de kinderen van wie de handicap door het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap of de Intersectorale Toegangspoort erkend 

was op 31 december 2018 (± 7.200 steekproefkinderen) en hun respectieve gezinsleden. 

 

(7) De zevende steekproef betreft 20% van de kinderen die op 1 oktober 2018 waren 

ingeschreven in het buitengewoon onderwijs of een verslag voor ondersteuning in het 

gewoon onderwijs hadden (± 15.200 steekproefkinderen) en hun respectieve gezinsleden. 

 

(8) De achtste steekproef2 betreft de kinderen die op 31 december 2018 zelf geen handicap 

hadden en woonden in een gezin waarvan de andere kinderen ook geen handicap hadden 

(± 12.600 steekproefkinderen) en hun respectieve gezinsleden. 

 

3. Van de personen van de acht hogervermelde steekproeven (en hun respectieve gezinsleden) 

zou de historiek van de informatie voor de periode 2003-2019 worden verwerkt. De 

informatie van de gezinsleden zou enkel geleverd worden per jaar waarin zij effectief deel 

uitmaakten van het gezin. 

                                                 
1 Het gaat om een controlegroep van dezelfde omvang als de eerste steekproef. 
2 Het gaat om een controlegroep van dezelfde omvang als de vijfde steekproef. 
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4. De onderzoekers zouden hun bevindingen in een volgende fase toepassen op de informatie 

van de volledige populatie van kinderen met of zonder erkende handicap voor de periode 

2003-2019, in een beveiligde omgeving – onder toezicht in de lokalen van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid – met het oog op het creëren van louter anonieme informatie. 

Daarbij zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een small cell risico-analyse 

uitvoeren. 

 

5. Per betrokkene – in de eerste fase de geselecteerde kinderen (met/zonder handicap) en hun 

gezinsleden, in de tweede fase alle kinderen (met/zonder handicap) en hun gezinsleden – 

zouden enkele persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

worden verwerkt (in beginsel steeds voor tijdseenheden binnen de periode 2003-2019, 

afhankelijk van de beschikbaarheid van de variabelen, en steeds per jaar, per kwartaal of per 

maand, afhankelijk van de aard van de variabelen). Datums worden enkel meegedeeld met 

het jaar en de maand. Bedragen worden altijd in klassen ingedeeld. Ook andere variabelen 

worden, voor zover mogelijk, niet als dusdanig maar in klassen ter beschikking gesteld. 

 

 Kenmerken van de persoon en het gezin: het identificatienummer van de sociale zekerheid 

van de betrokkene, de referentiepersoon en de persoon met wie de betrokkene wettelijk 

samenwoont (om te vormen tot een uniek en betekenisloos volgnummer), het jaar en de 

maand van de geboorte3, het jaar en de maand van het overlijden, het geslacht, de nationaliteit 

(in klassen), het geboorteland (in klassen), het jaar van inschrijving in het Rijksregister, de 

provincie van de woonplaats, de burgerlijke staat (jaar en maand van begin en aantal 

wijzigingen), de periode (jaar en maand van begin en einde) en de code van het wettelijk 

samenwonen, de LIPRO-gezinspositie, het gezinstype, de relatie tot de referentiepersoon en 

de werkintensiteit op gezinsniveau (volgens twee definities). 

 

 Opleiding (variërend per bron): het hoogst behaalde opleidingsniveau, het behaald bewijs, 

het resultaat op het einde van het academiejaar, het jaar waarin het bewijs werd uitgereikt 

(universiteit of hogeschool), het jaar en de maand waarin het bewijs werd uitgereikt, de staat 

van het bewijs, het type bewijs, de studiecyclus, de duur van de studiecyclus, de situatie van 

het laatste jaar van het secundair onderwijs, het jaar van het uitreiken van het diploma dat 

toegang geeft tot het hoger onderwijs, het schooltype van het secundair onderwijs, het bewijs 

van het hoger secundair onderwijs, het type toegangsbewijs, de studiecategorie en de 

aanduiding dat het bewijs al dan niet werd uitgereikt aan het eind van het academiejaar. 

 

 Arbeidsmarkpositie: de toepasselijke code van de nomenclatuur van de socio-economische 

positie, de diverse afgeleide variabelen (de aanduiding dat de betrokkene al dan niet voldoet 

aan bepaalde combinaties van statuten – het overzicht gaat als bijlage bij deze beraadslaging), 

de tewerkstelling bij een Europese of internationale organisatie (jaar en maand van begin en 

einde, beroepencode, register van inschrijving en aanduiding dat de tewerkstelling al dan niet 

nog bestaat op de laatste dag van het kwartaal) en informatie over de activiteiten als 

                                                 
3 Voor personen jonger dan vijfentwintig jaar (op 31 december van elk jaar van de periode 2003-2019) is de 

maand waarin ze geboren zijn voor de onderzoekers van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van 

belang met het oog op het simuleren van de kinderbijslag en vragen zij bijgevolg zowel het geboortejaar als de 

geboortemaand. Voor andere personen is het geboortejaar voldoende. 
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zelfstandige (jaar en maand van begin en einde van aansluiting, bijdragecategorie, 

hoedanigheid, type bestuurder van een vennootschap en NACE-activiteitensector). 

 

 Inkomens van de persoon en het gezin (in klassen van 50 euro): het inkomen als zelfstandige, 

het bruto belastbaar loon als werknemer en de bruto belastbare uitkering (per bevoegde actor 

van de sociale sector, zowel op het niveau van de federale overheid als op het niveau van de 

deelentiteiten). 

 

 Tewerkstelling: de werknemersklasse, de werknemerscategorie, het voltijdsequivalent 

exclusief gelijkgestelde dagen, het voltijdsequivalent betaalde dagen, het gemiddeld aantal 

uren per week van de voltijdse referentiewerknemer, het aantal uren volgens het contract, de 

aanduiding dat de arbeidsprestatie al dan niet de hoofdprestatie is, de aanduiding dat de 

arbeidsprestatie al dan niet nog bestaat op de laatste dag van het kwartaal, het aantal dagen 

per week van het arbeidsstelsel van de werknemer, het gemiddeld bruto dagloon (in klassen), 

het prestatietype, het percentage van een voltijdse job dat de deeltijdse werknemer presteert, 

het inschrijvingsnummer van de werkgever (om te vormen tot een uniek en betekenisloos 

volgnummer), de belangrijkheidscode van de werkgever en de voornaamste activiteitensector 

van de werkgever. 

 

 Gezinsbijslag (informatie van de destijds bevoegde federale overheid en de inmiddels 

bevoegde deelentiteiten, variërend per bron): de referteperiode, de periode van het recht, de 

periode van de betaling (jaar en maand van begin en einde), de hoedanigheid, het stelsel van 

gewaarborgde gezinsbijslag, de aanduiding dat er al dan niet een recht op gezinsbijslag geldt, 

het identificatienummer van de sociale zekerheid van de bijslagtrekkende, de rechtgevende 

en de rechthebbende per subcategorie van de gezinsbijslag (telkens om te vormen tot een 

uniek en betekenisloos volgnummer), de subcategorieën van de gezinsbijslag waarvoor een 

betaling werd verricht en het reëel per rechtsperiode betaald bedrag (in klassen). 

 

 Statuut van persoon met een handicap (informatie van de destijds bevoegde federale overheid 

en de inmiddels bevoegde deelentiteiten, variërend per bron): de toepasselijke regelgeving, 

het jaar en de maand van de indiening, de erkenningsperiode (jaar en maand van begin en 

einde), de reden van de verwerping, het aantal punten per toegepaste pijler (lichamelijke en 

geestelijke gevolgen van de handicap, gevolgen van de handicap voor de deelname aan het 

dagelijks leven en gevolgen van de handicap voor het gezin), het totaal aantal punten voor 

de drie pijlers, het percentage ongeschiktheid, het aantal punten zelfredzaamheid, de 

aanduiding dat de betrokkene al dan niet een eigen huishouden kan beheren, een cursus kan 

volgen of een beroep kan uitoefenen, het totaal aantal punten volgens de oude regelgeving, 

het al dan niet geconfronteerd zijn met een vermindering van het verdienvermogen tot één 

derde of minder, de betalingsperiode (beginmaand en eindmaand) en het theoretisch 

maandelijks bedrag voor de toepasselijke betalingsperiode (in klassen van 50 euro). 

 

 Arbeidsongeschiktheid: het aantal dagen primaire arbeidsongeschiktheid, het jaar en de 

maand van het begin van de arbeidsongeschiktheid, het jaar en de maand van het einde van 

de arbeidsongeschiktheid, de aanduiding dat de primaire arbeidsongeschiktheid al dan niet 

nog bestaat op laatste dag van het kwartaal, het soort dagen van arbeidsongeschiktheid en het 

stelsel van de rechthebbende. 
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 Werkloosheid: het aantal vergoede dagen van de referentiemaand, de werkloosheidsduur, de 

maand waarop de betaling betrekking heeft, de activiteitensector van de werknemer met 

loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof, het type arbeidscontract, de reden 

en de aard van het onderbreken van de prestaties, het statuut, het stelsel en de mantelzorg. 

 

 Uitkeringen ingevolge invaliditeit of ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte: de 

periode waarvoor de invalide een uitkering heeft ontvangen (jaar en maand van begin en 

einde), het jaar waarin de uitkering werd betaald, de aard van de uitkering, het bedrag van de 

uitkering (in klassen van 50 euro) en de betalingscode. 

 

6. Onder dezelfde voorwaarden zouden persoonsgegevens van het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap worden verwerkt4. Het bestand wordt eenmalig aangeleverd voor 

alle personen die geboren zijn sinds 1 januari 1982, niet overleden zijn vóór 1 januari 2000 

en een geldige handicaperkenning hebben tussen 1 januari 2003 en 31 december 2019. Het 

gaat in het bijzonder om de volgende persoonsgegevens over de handicap, de zorgvraag en 

het zorggebruik: het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene (om te 

vormen tot een uniek en betekenisloos volgnummer), aanduiding dat de handicap al dan niet 

ooit erkend is, de globale periode van de erkenning van de handicap ongeacht de erkennende 

organisatie (jaar en maand van begin en einde), de aanduiding dat de persoon met een 

handicap al dan niet handicapcodes heeft, een vraag met betrekking tot een zorgvorm voor 

minderjarigen heeft gesteld in het kader van de “centrale registratie zorgvragen” (CRZ), een 

opname met zorgafdelingstype voor minderjarigen heeft, een overeenkomst met een 

multifunctioneel centrum heeft, een registratie bij een multifunctioneel centrum heeft, een 

registratie binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp heeft, een persoonlijk assistentiebudget 

heeft of actief gebruik maakt van hulpmiddelen, de geldigheidsperiode van de handicapcodes 

(jaar en maand van begin en einde), de (eerste, tweede, derde en vierde) handicapcode, de 

aanduiding dat uit minstens één handicapcode al dan niet een vermoeden van handicap, een 

niet-aangeboren hersenletsel, een degeneratieve handicap of een niet-gestabiliseerde 

handicap blijkt, de periode van de opname (jaar en maand van begin en einde), het 

zorgafdelingstype van de opname, het dienstverleningstype van de opname, de zorgmodule, 

de aanduiding dat er al dan niet gebruik wordt gemaakt van een convenant “prioritair te 

bemiddelen zorgvraag” (PTB), de periode van het convenant (jaar en maand van begin en 

einde), het budget van het convenant, de frequentie van de schoolaanvullende of 

schoolvervangende dagopvang, de frequentie van het verblijf, de aanduiding dat er al dan 

niet begeleidingen zijn, de theoretische bezetting van de opname, de periode van de 

overeenkomst “multifunctioneel centrum” (MFC) (jaar en maand van begin en einde), de 

frequentie van de behandeling, de dagbesteding, de dagopvang, de diagnostiek en het verblijf, 

het jaar van gebruik van het MFC (met het geaggregeerd aantal registraties per kwartaal, het 

aantal ambulante of mobiele begeleidingen, het aantal dagen schoolaanvullende of 

schoolvervangende opvang en het aantal nachten verblijf), het jaar van gebruik van de 

rechtstreeks toegankelijke hulp (met het geaggregeerd aantal registraties per kwartaal, het 

aantal ambulante of mobiele begeleidingen, het aantal dagen dagopvang, het aantal dagen 

                                                 
4 De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is niet bevoegd voor het 

beoordelen van de mededeling van persoonsgegevens door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap. Die mededeling van persoonsgegevens moet desgevallend geschieden overeenkomstig de geldende 

Vlaamse regelgeving. 
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nachtverblijf, het aantal groepsbegeleidingen, het aantal registraties begeleid werken, het 

aantal dagregistraties kortverblijf en het aantal nachtregistraties kortverblijf), het jaar en de 

maand van de aanvraag van het persoonlijk assistentiebudget, de periode van het contract 

van het persoonlijk assistentiebudget (jaar en maand van begin en einde, eventueel met jaar 

en maand van de eerste drie herzieningen), de budgetcategorie van het persoonlijk 

assistentiebudget (eventueel ook na de eerste drie herzieningen), het jaar van de beslissing 

met betrekking tot de hulpmiddelen, het bedrag toegekend per hulpmiddel (een dertigtal), het 

type zorgvorm, het jaar en de maand van de aanvraag, het jaar en de maand van de afsluiting, 

de aanduiding dat de zorgvraag al dan niet de eerste voorkeur is, de urgentiecode, de 

urgentiecategorie, het deeltijds of voltijds karakter, de oplossingsstatus, het migratiekarakter 

en het aantal maanden dat de zorgvraag op de wachtlijst staat (in klassen). 

 

7. Van zijn kant zou het Vlaams agentschap Opgroeien regie ook enkele persoonsgegevens ter 

beschikking stellen5. Het gaat om de volgende (eenmalig aan te leveren) persoonsgegevens 

voor de periode 2014-2019, die de situatie op de laatste dag van het jaar of de meest recente 

situatie weergeven: het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene (om 

te vormen tot een uniek en betekenisloos volgnummer), de handicapcode van het kind, het 

jaar en de maand waarin de typemodule voor het eerst wordt goedgekeurd, de benaming, de 

functie en de code van de typemodule van de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, de 

aanduiding dat er al dan niet een zorgnetwerk voor jongeren met complexe zorgnoden 

aanwezig is, de periode van het zorgnetwerk (jaar en maand van begin en einde), de 

instroommogelijkheid, de aanduiding dat het kind al dan niet wacht op hulp voor een 

bepaalde typemodule binnen een bepaalde voorziening en de status (niveau typemodule en 

niveau persoon). 

 

8. Het Vlaams agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI) zou een aantal persoonsgegevens 

met betrekking tot de schooljaren 2002-2003 tot en met 2019-2020 aan de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid bezorgen, met het oog op de verdere verwerking in het kader van 

het hogervermeld onderzoeksproject6. Het gaat om de volgende (eenmalig aan te leveren) 

persoonsgegevens per schooljaar (situatie op 1 oktober): het identificatienummer van de 

sociale zekerheid van de betrokkene (om te vormen tot een uniek en betekenisloos 

volgnummer), de referentiedag, het onderwijstype (met inbegrip van het type buitengewoon 

basisonderwijs of secundair onderwijs), de opleidingsvorm in het kader van het 

buitengewoon secundair onderwijs, het type verslag van het Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding dat toegang geeft tot onderwijsondersteuning en de aanduiding dat er 

al dan niet ondersteuning binnen het geïntegreerd onderwijs of het inclusief onderwijs was. 

 

9. Het Belgisch statistiekbureau STATBEL zou ten slotte per betrokkene enkele fiscale 

persoonsgegevens over de inkomensjaren 2005-2019 (het exhaustief overzicht gaat als 

                                                 
5 De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is bevoegd voor het beoordelen 

van de mededeling van persoonsgegevens door het agentschap Opgroeien regie vermits het met toepassing van 

het koninklijk besluit van 16 januari 2002 toegetreden is tot het netwerk van de sociale zekerheid en aldus 

onderworpen is aan artikel 15 van de wet van 15 januari 1990. 
6 De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is niet bevoegd voor het 

beoordelen van de mededeling van persoonsgegevens door het Vlaams agentschap voor onderwijsdiensten. Die 

mededeling van persoonsgegevens moet desgevallend geschieden overeenkomstig de geldende Vlaamse 

regelgeving. 
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bijlage bij deze beraadslaging) voor verdere verwerking aan de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid bezorgen7. Het gaat om persoonsgegevens die oorspronkelijk uit de IPCAL-

databank van de federale overheidsdienst Financiën zijn gehaald en betrekking hebben op de 

handicap, de gezinslasten, de netto belastbare inkomenscomponenten, het huwelijksquotiënt, 

de belastingvermindering voor uitgaven inzake kinderopvang, de aftrekbare besteding voor 

uitgaven inzake kinderopvang, de belastingvrije sommen, de belastingcomponenten en de 

belastingkredieten, aangevuld met een te construeren variabele waardoor de A-aangiften en 

de B-aangiften gekoppeld kunnen worden. 

 

10. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid staat in voor het koppelen van de 

persoonsgegevens van de diverse bronnen (het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het Vlaams 

agentschap Opgroeien regie, het Vlaams agentschap voor onderwijsdiensten en STATBEL) 

en het pseudonimiseren ervan, onder meer door het systematisch vervangen van de 

identificatienummers door unieke en betekenisloze volgnummers. 

 

11. Daarenboven zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid enkele anonieme gegevens aan 

het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck ter beschikking stellen. Voor ieder 

kalenderjaar van de onderzoeksperiode (2003-2019) vragen de onderzoekers een kruistabel 

met populatiegegevens op 31 december van het kalenderjaar. De kolommen bieden een 

weergave van de kinderen tussen nul en twintig jaar oud met een handicap ingedeeld volgens 

de administratieve handicaperkenning en de kinderen zonder handicap die wonen in een 

gezin waarvan de andere kinderen ook geen handicap hebben. De rijen geven een aantal 

onderling te kruisen achtergrondkenmerken van de kinderen weer, namelijk het gewest van 

de woonplaats, het geslacht, de leeftijdsklasse en het gezinstype. Voor zover de kruistabellen 

voldoen aan de vereisten zoals vermeld in de beraadslaging nr. 18/140 van 6 november 2018 

moet de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité er zich 

niet meer over uit te spreken. STATBEL zou voorts enkele (louter anonieme) 

verdelingsgegevens van het door hem geconstrueerde geëquivaleerd netto beschikbaar 

gezinsinkomen voor de jaren 2015 tot en met 2019 meedelen. 

 

12. De onderzoekers van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck zouden de 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens die ze in de eerste fase van het project van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid hebben ontvangen maar bijhouden tot 31 december 

2030 en ze daarna vernietigen. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

 Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité 

 

                                                 
7 De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is niet bevoegd voor het 

beoordelen van de mededeling van de fiscale persoonsgegevens. Die mededeling van persoonsgegevens moet 

geschieden overeenkomstig artikel 35/1 van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie 

van een federale dienstenintegrator. 



 

 

8 

13. 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. 

 

14. 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 

 

15. 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 vermelde voorwaarden is vervuld. 

 

16. De mededeling van de hogervermelde gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit (onder 

meer) het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, door de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, is rechtmatig 

vermits ze, in de zin van artikel 6, 1, eerste lid, e), noodzakelijk is voor de vervulling van een 

taak van algemeen belang. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

17. 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 

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

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(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 (integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

18. De verwerking van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens door het Centrum voor Sociaal 

Beleid Herman Deleeck, als verwerkingsverantwoordelijke, beoogt een gerechtvaardigd 
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doeleinde, namelijk het uitvoeren van een onderzoek over armoede bij kinderen met een 

handicap, in het kader van het onderzoeksproject “het armoede-zorg vraagstuk in de sociale 

investeringsstaat: een empirisch onderzoek van kinderen met een handicap, kinderarmoede 

en tewerkstelling van de ouders in België”. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

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

de situatie van individuele personen gedurende enige tijd 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 

in niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te zetten. 

 

20. De persoonsgegevens hebben in de eerste fase van het onderzoek betrekking op circa 250.000 

personen (circa 85.000 steekproefpersonen, elk behorend tot één van acht steekproeven, en 

hun respectieve gezinsleden). Het identificatienummer van de sociale zekerheid van elke 

betrokkene wordt vervangen door een uniek en betekenisloos volgnummer. De eigenlijke 

persoonskenmerken worden beperkt en in klassen ingedeeld. Datums worden meegedeeld 

met het jaar en de maand. Bedragen worden in klassen ingedeeld. 

 

21. Met de vermelde kenmerken van de persoon en het gezin kunnen de verschillende socio-

demografische kenmerken van de betrokken personen en de betrokken gezinnen worden 

bepaald, kan de tewerkstelling op het gezinsniveau worden vastgesteld, kunnen wettelijk 

samenwonende partners die zich bevinden in complexere gezinssituaties worden 

geïdentificeerd en kan het fiscaal huwelijksquotiënt in de programmatie van de 

personenbelasting worden toegepast. 

 

22. De persoonsgegevens over de opleiding bieden de onderzoekers van het Centrum voor 

Sociaal Beleid Herman Deleeck de mogelijkheid om het hoogst behaalde opleidingsniveau 

van de betrokkenen vast te stellen. De informatie in kwestie werd door diverse authentieke 

bronnen van diverse deelentiteiten (zowel onderwijsdiensten als plaatsingsdiensten) aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgemaakt voor opname in het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 

23. Voor het verwezenlijken van hun project hebben de onderzoekers tevens behoefte aan 

bepaalde inlichtingen met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van de betrokkenen 

(personen van de doelgroep en hun respectieve gezinsleden). Die informatie blijkt voor hen 

noodzakelijk om de precieze socio-economische positie te bepalen, om de personen die niet 

in België belastingplichtig zijn te identificeren en om de arbeidsmarktkenmerken van de 

zelfstandigen te achterhalen. 

 

24. Met het oog op het verwezenlijken van het onderzoek heeft het Centrum voor Sociaal Beleid 

Herman Deleeck daarenboven behoefte aan informatie over de inkomsten bekomen uit 

beroepsactiviteiten (als werknemer of als zelfstandige) of uit tegemoetkomingen (van de 

sociale zekerheid), om aldus de inkomenspositie van personen en gezinnen te bepalen. De 
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persoonsgegevens met betrekking tot de tewerkstelling blijken voor de onderzoekers 

noodzakelijk om de arbeidsmarktkenmerken van de betrokkenen vast te stellen. 

 

25. De persoonsgegevens over de gezinsbijslag zijn nodig om de kinderen die recht op 

gezinsbijslag geven in het stelsel van de werknemers of de zelfstandigen te identificeren 

(ongeacht de sinds de zesde staatshervorming bevoegde deelentiteit). Ze zijn voor de 

onderzoekers desgevallend ook noodzakelijk om de verschillende componenten van de 

uitbetaalde gezinsbijslag te bepalen en om de kinderen met recht op de zorgtoeslag en hun 

bijhorende zorgzwaarte te achterhalen. 

 

26. Het statuut van persoon met een handicap (geleverd door de federale overheid of de bevoegde 

deelentiteit) is nodig om personen met een erkende handicap te identificeren en om te bepalen 

welke bijhorende zorgzwaarte ze hebben en op welke specifieke uitkeringen ze recht hebben. 

De onderzoekers hebben die informatie ook nodig om ouderen met een erkende handicap die 

recht hebben op een zorgbudget te identificeren en om de bijhorende uitbetaalde (niet-

belastbare) bedragen te bepalen. 

 

27. De inlichtingen inzake de arbeidsongeschiktheid zijn nodig om de diverse kenmerken van de 

primaire arbeidsongeschiktheid van de betrokkenen te achterhalen. Met de persoonsgegevens 

over de werkloosheid kunnen de onderzoekers diverse speciale statuten vaststellen. De 

gevraagde informatie over de invaliditeit en over de arbeidsongevallen en beroepsziekten 

blijkt onontbeerlijk voor het bepalen van de niet-belastbare uitkering voor hulp van derden 

uitbetaald door de bevoegde organisatie. 

 

28. De persoonsgegevens van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap geven 

de situatie van de persoon met een handicap weer en zijn voor de onderzoekers in het 

bijzonder nodig om de zorgvraag en het zorggebruik van het betrokken kind met een 

handicap te identificeren, onder meer wat betreft de zorg in een multifunctioneel centrum, de 

rechtstreeks toegankelijke hulp, het persoonlijk assistentiebudget en de verstrekking van 

hulpmiddelen. 

 

29. Het Vlaams agentschap Opgroeien regie, dat tot het netwerk van de sociale zekerheid is 

toegetreden8, zou enkele persoonsgegevens meedelen voor het achterhalen van actieve 

zorgvragen of goedgekeurde registraties inzake de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

en voor het achterhalen van de personen die zijn doorgestroomd naar de niet-rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp in andere sectoren dan die van het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap. 

 

30. De hogervermelde persoonsgegevens van het Vlaams agentschap voor onderwijsdiensten, 

met betrekking tot de schooljaren 2002-2003 tot en met 2019-2020, zullen door de 

aangeduide onderzoekers van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck worden 

aangewend met het oog op het identificeren van de onderwijsvorm en de 

                                                 
8 Toepassing van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale 

zekerheid tot sommige overheidsdiensten, openbare instellingen en meewerkende instellingen van privaatrecht 

van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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onderwijsondersteuning voor kinderen, onder meer wat betreft het geïntegreerd onderwijs en 

het inclusief onderwijs. 

 

31. De fiscale persoonsgegevens, door STATBEL aan de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid over te maken, blijken noodzakelijk om een netto beschikbaar inkomen en de 

bijhorende armoedestatus te bepalen en om de impact van het fiscale beleid gericht op 

gezinnen met kinderen (met en zonder handicap) te berekenen. De verschillende bedragen 

worden niet als dusdanig aan de onderzoekers ter beschikking gesteld maar wel in aangepaste 

klassen. 

 

32. De in de eerste fase van het onderzoek door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan 

het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck mee te delen gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens (enkel over personen behorend tot een specifieke steekproef, acht in 

totaal) zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde (het verwezenlijken van een studie 

met betrekking tot armoede bij kinderen met een handicap), toereikend, ter zake dienend en 

niet overmatig. 

 

33. In de tweede fase passen de onderzoekers in een beveiligde omgeving, bij de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, onder toezicht van één van haar medewerkers, de aan de hand van 

de eerder ontvangen gepseudonimiseerde persoonsgegevens ontwikkelde applicaties toe op 

de volledige populatie van de beoogde doelgroepen. Enkel de resultaten daarvan, in de vorm 

van louter anonieme informatie, mogen het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid verlaten. 

 

34. De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité merkt op dat 

hij als dusdanig niet bevoegd is om te oordelen over de mededeling van persoonsgegevens 

door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het Vlaams agentschap voor 

onderwijsdiensten en het Belgisch statistiekbureau STATBEL aan derden. Die mededelingen 

van persoonsgegevens moeten desgevallend eerst worden voorgelegd aan de dienaangaande 

bevoegde organisaties, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. 

 

 Opslagbeperking 

 

35. De gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden door de onderzoekers van het Centrum 

voor Sociaal Beleid Herman Deleeck vernietigd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de 

verwezenlijking van het hogervermelde doeleinde en ten laatste op 31 december 2030. Deze 

bewaarduur kan desgevallend uitsluitend worden verlengd door middel van een 

uitdrukkelijke beslissing ter zake van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

36. 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 in de eerste fase van het 

onderzoek 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 
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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. 

 

37. Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck houdt 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 beschreven mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit 

Antwerpen voor het uitvoeren van een onderzoek over armoede bij kinderen met een handicap, 

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). 
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Bijlage 1: afgeleide variabelen 

 

Benaming gegeven Beschrijving gegeven Mogelijke waarden 

activation_ONEm Werkende en activering van de RVA Nominaal (codes 0 en 1) 

ALE Tewerkgesteld in een PWA Nominaal (codes 0 en 1) 

alloc_garantie_rev Werkend met inkomensgarantie-

uitkering 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fao_alloc_fam Uitkering arbeidsongeval en 

rechtgevend kind 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fao_chomeur Uitkering arbeidsongeval en 

werkzoekend 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fao_disp Uitkering arbeidsongeval en vrijgestelde 

werkzoekende 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fao_fbz Uitkering arbeidsongeval en 

beroepsziekte 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fao_incap_prim Uitkering arbeidsongeval en 

arbeidsongeschikt gekend bij de 

mutualiteiten 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fao_interruption_de_ 

carriere 

Uitkering arbeidsongeval en volledige 

loopbaanonderbreking/tijdskrediet 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fao_inv Uitkering arbeidsongeval en invaliditeit Nominaal (codes 0 en 1) 

fao_leefloner Uitkering arbeidsongeval en 

leefloon/financiële hulp 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fao_pension_ 

complete 

Uitkering arbeidsongeval en 

pensioentrekkend (zonder werk) 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fao_prepension_ 

complete 

Uitkering arbeidsongeval en volledig 

brugpensioen (voor 2012) / in stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag (vanaf 

2012) 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fao_travailleur  Uitkering arbeidsongeval en werkend Nominaal (codes 0 en 1) 

fbz_alloc_fam Uitkering beroepsziekte en rechtgevend 

kind 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fbz_chomeur Uitkering beroepsziekte en werkzoekend Nominaal (codes 0 en 1) 

fbz_disp Uitkering beroepsziekte en vrijgestelde 

werkzoekende 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fbz_incap_prim Uitkering beroepsziekte en 

arbeidsongeschikt gekend bij de 

mutualiteiten 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fbz_interruption_de_ 

carriere 

Uitkering beroepsziekte en volledige 

loopbaanonderbreking/tijdskrediet 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fbz_inv Uitkering beroepsziekte en invaliditeit Nominaal (codes 0 en 1) 

fbz_leefloner Uitkering beroepsziekte en 

leefloon/financiële hulp 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fbz_pension_ 

complete 

Uitkering beroepsziekte en 

pensioentrekkend (zonder werk) 

Nominaal (codes 0 en 1) 
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Benaming gegeven Beschrijving gegeven Mogelijke waarden 

fbz_prepension_ 

complete 

Uitkering beroepsziekte en volledig 

brugpensioen (voor 2012) / in stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag (vanaf 

2012) 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fbz_TBS Uitkering beroepsziekte en 

terbeschikkingstelling voorafgaand aan 

het pensioen 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fbz_travailleur  Uitkering beroepsziekte en werkend Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_alloc_fam Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en rechtgevend kind 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_chomeur Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en werkzoekend 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_disp Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en vrijgestelde werkzoekende 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_fao Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en uitkering arbeidsongeval 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_fbz Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en uitkering beroepsziekte 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_incap_prim Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en arbeidsongeschikt gekend 

bij de mutualiteiten 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_interruption_d

e_carriere 

Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en volledige 

loopbaanonderbreking/tijdskrediet 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_inv Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en invaliditeit 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_leefloner Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en leefloon/financiële hulp 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_pension_ 

complete 

Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en pensioentrekkend (zonder 

werk) 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_prepension_ 

complete 

Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en volledig brugpensioen (voor 

2012) / in stelsel van werkloosheid met 

bedrijfstoeslag (vanaf 2012) 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_TBS Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en terbeschikkingstelling 

voorafgaand aan het pensioen 

Nominaal (codes 0 en 1) 

fodsz_travailleur

  

Tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en werkend 

Nominaal (codes 0 en 1) 

GIB_IGO Pensioentrekkende die een gewaarborgd 

inkomen voor bejaarden of een 

inkomensgarantie voor ouderen ontvangt 

Nominaal (codes 0 en 1) 

indep_alloc_ONEm Werkend en uitkeringsgerechtigd 

volledig werkloos 

Nominaal (codes 0 en 1) 



 

 

15 

Benaming gegeven Beschrijving gegeven Mogelijke waarden 

interr_carriere_ 

complete 

Werkend en volledige 

loopbaanonderbreking/tijdskrediet 

Nominaal (codes 0 en 1) 

interr_carriere_temp

s_partiel 

Werkend en gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking/tijdskrediet 

Nominaal (codes 0 en 1) 

kinderbijslag_RKW Kind dat rechtgevend is voor 

kinderbijslag opgenomen in het kadaster 

van de RKW 

Nominaal (codes 0 en 1) 

kinderbijslag_RSVZ Kind dat rechtgevend is voor 

kinderbijslag bij RSVZ 

Nominaal (codes 0 en 1) 

leefloner_als_ 

rechtgevend_kind 

Leefloon/financiële hulp en rechtgevend 

kind 

Nominaal (codes 0 en 1) 

nic_leefloner Gekend bij de mutualiteiten en 

leefloon/financiële hulp 

Nominaal (codes 0 en 1) 

nic_pension_comple

te 

Gekend bij de mutualiteiten en 

pensioentrekkend zonder werk 

Nominaal (codes 0 en 1) 

nic_rechtgevend_kin

d 

Gekend bij de mutualiteiten en 

rechtgevend kind 

Nominaal (codes 0 en 1) 

nic_travailleur Gekend bij de mutualiteiten en werkend Nominaal (codes 0 en 1) 

nic_zwangerschap Zwangerschapsverlof Nominaal (codes 0 en 1) 

pod_mi_chomeur Werkzoekende en leefloon/financiële 

hulp 

Nominaal (codes 0 en 1) 

pod_mi_disp Vrijgestelde werkzoekende en 

leefloon/financiële hulp 

Nominaal (codes 0 en 1) 

pod_mi_interruption

_de_carriere 

Loopbaanonderbreker/tijdskredietnemer 

en leefloon/financiële hulp 

Nominaal (codes 0 en 1) 

pod_mi_pension_ 

complete 

Gepensioneerd en leefloon/financiële 

hulp 

Nominaal (codes 0 en 1) 

pod_mi_prepension_ 

complete 

Volledig brugpensioen (voor 2012) / in 

stelsel van werkloosheid met 

bedrijfstoeslag (vanaf 2012) en 

leefloon/financiële hulp 

Nominaal (codes 0 en 1) 

pod_mi_tbs Terbeschikkingstelling voorafgaand aan 

het pensioen en leefloon/financiële hulp 

Nominaal (codes 0 en 1) 

pod_mi_travailleur Werkend en leefloon/financiële hulp Nominaal (codes 0 en 1) 

prepension_complet

e 

Werkend en volledig brugpensioen (voor 

2012)/ in stelsel van werkloosheid met 

bedrijfstoeslag (vanaf 2012) 

Nominaal (codes 0 en 1) 

prepension_mi_temp

s 

Werkend en halftijds brugpensioen (voor 

2012) in stelsel van werkloosheid met 

bedrijfstoeslag (vanaf 2012) 

Nominaal (codes 0 en 1) 

riziv_leefloner Invaliditeit en leefloon/financiële hulp Nominaal (codes 0 en 1) 

riziv_ 

pensioentrekkend 

Invaliditeit en pensioentrekkend (zonder 

werk) 

Nominaal (codes 0 en 1) 

riziv_rechtgevend_ 

kind 

Invaliditeit en rechtgevend kind Nominaal (codes 0 en 1) 
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Benaming gegeven Beschrijving gegeven Mogelijke waarden 

riziv_travailleur Invaliditeit en werkend Nominaal (codes 0 en 1) 

tegemoetkomingen_ 

mindervaliden 

Pensioentrekkend en tegemoetkoming 

mindervaliden 

Nominaal (codes 0 en 1) 

werkend_als_ 

pensioentrekkende 

Werkend als pensioentrekkende Nominaal (codes 0 en 1) 

werkend_als_ 

rechtgevend_kind 

Werkend als rechtgevend kind Nominaal (codes 0 en 1) 

werkend_en_ 

gedeeltelijk_TBS 

Werkend als gedeeltelijk in 

terbeschikking-stelling voorafgaand aan 

pensioen 

Nominaal (codes 0 en 1) 

werkend_en_ 

volledig_TBS 

Werkend als volledig in terbeschikking-

stelling voorafgaand aan pensioen 

Nominaal (codes 0 en 1) 

werkz_VDAB_FOR

EM_ACTIRIS_AD

G 

Werkzoekend en gekend bij 

VDAB/FOREM/ACTIRIS/ADG 

Nominaal (codes 0 en 1) 
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Bijlage 2: fiscale persoonsgegevens 

 

Benaming gegeven Beschrijving gegeven Mogelijke waarden 

Algemeen 

INSZ Identificatienummer van de sociale 

zekerheid, geanonimiseerd door KSZ 

Nominaal 

INSZ-ref Identificatienummer van de sociale 

zekerheid van de referentiepersoon, 

geanonimiseerd door KSZ 

Nominaal 

Status Identificeert de partners (A en B) bij een 

gezamenlijke aangifte 

Nominaal (codes A en B) 

Handicap   

A0280/B0280 Handicap belastingplichtige Nominaal (0/1) 

A0290 Handicap partner Nominaal (0/1) 

Gezinslasten 

A0300 Aantal kinderen ten laste Metrisch 

A0310 Aantal gehandicapte kinderen ten laste Metrisch 

A0380 Aantal kinderen < 3 jaar ten laste 

waarvoor geen belastingvermindering 

voor kinderopvang wordt gevraagd 

Metrisch 

A0390 Aantal gehandicapte kinderen < 3 jaar 

ten laste waarvoor geen 

belastingvermindering voor 

kinderopvang wordt gevraagd 

Metrisch 

A0340 Aantal kinderen ten laste co-ouderschap Metrisch 

A0350 Aantal gehandicapte kinderen ten laste 

co-ouderschap 

Metrisch 

A0540 Aantal kinderen < 3 jaar ten laste co-

ouderschap waarvoor geen 

belastingvermindering voor 

kinderopvang wordt gevraagd 

Metrisch 

A0550 Aantal gehandicapte kinderen < 3 jaar 

ten laste co-ouderschap waarvoor geen 

belastingvermindering voor 

kinderopvang wordt gevraagd 

Metrisch 

A0360 Aantal kinderen niet ten laste co-

ouderschap 

Metrisch 

A0370 Aantal gehandicapte kinderen niet ten 

laste co-ouderschap 

Metrisch 

A0580 Aantal kinderen < 3 jaar niet ten laste co-

ouderschap waarvoor geen 

belastingvermindering voor 

kinderopvang wordt gevraagd 

Metrisch 

A0590 Aantal gehandicapte kinderen < 3 jaar 

niet ten laste co-ouderschap waarvoor 

Metrisch 
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Benaming gegeven Beschrijving gegeven Mogelijke waarden 

geen belastingvermindering voor 

kinderopvang wordt gevraagd 

A0430 Aantal ascendenten ten laste Metrisch 

A0440 Aantal gehandicapte ascendenten ten 

laste 

Metrisch 

A0320 Aantal andere personen ten laste Metrisch 

A0330 Aantal andere gehandicapte personen ten 

laste 

Metrisch 

Netto belastbare inkomenscomponenten 

A1485/B1485 Globaal belastbaar onroerend inkomen 

Metrisch, in klassen van € 

50 per jaar (0, 1-50, 51-

100,…) 

A1705/B1705 Globaal belastbaar roerend inkomen 

A7160/B7160 Globaal belastbaar diverse inkomsten 

A7220/B7220 Globaal belastbaar beroepsinkomen 

A7420/B7420 Globaal belastbaar inkomen onbepaalde 

oorsprong 

A7555/B7555 Gezamenlijk belastbaar inkomen op 

fiscaal gezinsniveau 

A7557/B7557 Totaal afzonderlijk belastbare inkomens 

Huwelijksquotiënt 

A7224/B7224 Huwelijksquotiënt gedeelte toegekend 

aan partner 
Metrisch, in klassen van € 

50 per jaar (0, 1-50, 51-

100,…) 
A7225/B7225 Huwelijksquotiënt gedeelte toegekend 

door partner 

Belastingvermindering/aftrekbare besteding voor uitgaven kinderopvang 

A3840 Uitgaven kinderopvang 

Metrisch, in klassen van € 

50 per jaar (0, 1-50, 51-

100,…) 

A8062/B8062 Bedrag dat afgetrokken mag worden 

A7975/B7975 Federale gedeelte uitgaven 

kinderopvang 

A8082/B8082 Gewestelijk gedeelte uitgaven 

kinderopvang 

A8064 Basisbedrag bijkomende vermindering 

kinderopvang 

A7994 Federale gedeelte bijkomende 

vermindering kinderopvang 

A8092 Gewestelijk gedeelte bijkomende 

vermindering kinderopvang 

Belastingvrije sommen 

A8001/B8001 Basisbedragen 

Metrisch, in klassen van € 

50 per jaar (0, 1-50, 51-

100,…) 

A8002/B8002 Verhoging voor kinderen ten laste 

A8003/B8003 Verhoging voor gehandicapte kinderen 

ten laste 

A8004/B8004 Verhoging voor kinderen < 3 jaar ten 

laste 
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Benaming gegeven Beschrijving gegeven Mogelijke waarden 

A8005/B8005 Verhoging voor andere personen ten 

laste 

A8006 Verhoging voor alleenstaanden met 

kinderen ten laste 

A8007/B8007 Verhoging voor ascendenten ten laste 

A8008/B8008 Verhoging voor gehandicapte 

ascendenten ten laste 

A8009/B8009 Verhoging voor handicap 

belastingplichtige 

A8010/B8010 Verhoging voor handicap partner 

A8011/B8011 Verhoging voor handicap andere 

personen ten laste 

A8012 Verhoging voor echtgenoot door 

huwelijk 

A8013 Verhoging voor alleenstaande ouder met 

een laag inkomen 

A8014/B8014 Totaal belastingvrije sommen 

A8015/B8015 Belastingvermindering op basisbedragen 

A8016/B8016 Verschil 

A8017/B8017 Verhoging voor kinderen ten laste co-

ouderschap 

A8018/B8018 Verhoging voor kinderen niet ten laste 

co-ouderschap 

A8028/B8028 Totaal belastingvermindering op de 

belastingvrije sommen 

Belastingcomponenten 

A8090/B8090 Om te slane belasting 

Metrisch, in klassen van € 

50 per jaar (0, 1-50, 51-

100,…) 

A8157/B8157 Deel hoofdsom GBI - huwelijksquotiënt 

A8332/B8332 Bedrijfsvoorheffing berekening 

belastingen 

A8403 Totale Federale en Gewestelijke 

belasting, na speciale bijdrage sociale 

zekerheid 

A8511 Algemeen eindsaldo te betalen 

A8512 Algemeen eindsaldo terug te geven 

Belastingkredieten 

A7436/B7436 Belastingkrediet lage 

activiteitsinkomsten, beroepsinkomsten 

Metrisch, in klassen van € 

50 per jaar (0, 1-50, 51-

100,…) 

A7437/B7437 Belastingkrediet lage 

activiteitsinkomsten, 

activiteitsinkomsten 

A7438/B7438 Belastingkrediet lage 

activiteitsinkomsten, 

activiteitsinkomsten met vermeerdering 
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Benaming gegeven Beschrijving gegeven Mogelijke waarden 

A7439/B7439 Belastingkrediet lage 

activiteitsinkomsten, totale inkomsten 

A8019/B8019 Basis voor belastingkrediet kinderen ten 

laste 

A8324/B8324 Belastingkrediet investeringen 

A8325 Belastingkrediet bijkomende 

kinderopvang 

A8326/B8326 Belastingkrediet kinderen ten laste 

A8327/B8327 Belastingkrediet lage 

activiteitsinkomsten 

A8742/B8742 Belastingkrediet lage 

activiteitsinkomsten met vermeerdering 

Te construeren 

Fiscaal gezin ID Sleutel waardoor de A en B aangiften 

aan elkaar kunnen worden gekoppeld in 

geval van een gezamenlijke aangifte op 

basis van de “status” variabele 

Nominaal 

 


