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BERAADSLAGING NR. 22/007 VAN 1 FEBRUARI 2022 MET BETREKKING TOT DE 

VERLENGING VAN DE BEWAARTEMIJN VAN DE GEPSEUDONIMISEERDE 

PERSOONSGEGEVENS DIE HET FEDERAAL PLANBUREAU HEEFT ONTVANGEN 

VANWEGE DE FOD FINANCIEN OVEREENKOMSTIG DE BERAADSLAGING FO NR. 

19/015 VAN 19 JUNI 2015 

 

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1; 

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 98; 

Gelet op de aanvraag van het Federaal Planbureau; 

Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

Gelet op het verslag van de heer D. HACHE. 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

1. Het Federaal Planbureau is een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en 

vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Daartoe verzamelt en 

analyseert de aanvrager gegevens, verkent het de mogelijke evoluties, identificeert het 

alternatieven, evalueert het de gevolgen van beleidsmaatregelen en doet het voorstellen. Zijn 

wetenschappelijke deskundigheid staat ter beschikking van de regering, het parlement, de 

sociale partners en nationale en internationale instellingen. 

2. Bij beraadslaging FO nr. 19/015 van 19 juni 2015 heeft het voormalig Sectoraal comité voor 

de Federale Overheid een machtiging verleend voor de mededeling van bepaalde 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de FOD Financiën aan het Federaal Planbureau.  

3. Om het Federaal Planbureau in staat te stellen de economische en sociale vergrijzing te 

onderzoeken, en meer specifiek om de werkzaamheden voor de Studiecommissie voor de 

Vergrijzing te ondersteunen, werd een dynamisch microsimulatiemodel “MIDAS” 

ontwikkeld. Met dit model tracht het Federaal Planbureau de reeds bestaande evaluaties in 

verband met de mogelijke kostprijs van de vergrijzing voor België aan te vullen met 
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verdelingsgegevens. Dit laatste impliceert dat het Federaal Planbureau tracht te voorspellen 

wat op termijn de plaats van pensioengerechtigden zal zijn in de inkomensverdeling van de 

gehele samenleving. In het bijzonder is het de bedoeling om na te gaan of gepensioneerden 

op termijn meer in armoede terecht zullen komen of niet en zo ja, met welk beleid dit 

eventueel geremedieerd kan worden. 

4. Om voornoemde voorspellingen te kunnen maken heeft het Federaal Planbureau behoefte 

aan gegevens per individu. Omtrent ieder tijdstip tracht de aanvrager voor ieder individu in 

de steekproef zijn toekomstige eigenschappen te voorspellen met bijzondere aandacht voor 

de toekomstige inkomsten van het individu uit arbeid of uitkeringen van sociale zekerheid 

(in het bijzonder pensioenen). Hiertoe heeft hij onder andere gegevens nodig inzake sociale 

zekerheidsbijdragen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, inkomensgaranties, ziekte –en 

invaliditeitsuitkeringen, familiale uitkeringen en inkomensgegevens. Wat laatstgenoemde 

categorie betreft, werd het Federaal Planbureau door het Sectoraal comité voor de Federale 

Overheid bij beraadslaging nr. 19/015 van 19 juni 2015 gemachtigd om toegang te krijgen 

tot bepaalde gepseudonimiseerde persoonsgegevens fiscale databestand “IPCAL” van de 

FOD Financiën.  

5. Zoals voorzien in voormelde beraadslaging nr. 19/015 van 19 juni 2015 is de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid tussengekomen voor de koppeling en pseudonimisering van de 

persoonsgegevens afkomstig uit de verschillende authentieke bronnen. 

6. Wat de bewaartermijn van de ontvangen gegevens betreft, was in voormelde beraadslaging 

nr. 15/019 van 19 juni 2015 evenwel voorzien dat de gespeudonimiseerde persoonsgegevens 

gedurende de looptijd van het onderzoek, zijnde vijf jaar (vanaf de ontvangst van de 

gegevens), zou worden bewaard. Deze termijn loopt in principe af in het begin van 2022. Het 

Federaal Planbureau verzoekt thans een verlenging van de bewaartermijn tot 1 januari 2024 

teneinde de nodige onderzoekshandelingen te kunnen stellen.  

II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

7. Krachtens artikel 35/1, §1, eerste lid, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting 

en organisatie van een federale dienstenintegrator vergt de mededeling van 

persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid 

aan andere derden dan de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid, een voorafgaande beraadslaging van de kamer 

federale overheid van het informatieveiligheidscomité, voor zover de 

verwerkingsverantwoordelijken van de meedelende instantie en de ontvangende instanties, 

in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, niet tot een 

akkoord komen over de mededeling of minstens één van die verwerkingsverantwoordelijken 

om een beraadslaging verzoekt. 

8. Overeenkomstig artikel 111 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit behouden de machtigingen verleend door de sectorale 

comités van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de 

inwerkingtreding van voormelde wet hun rechtsgeldigheid. 
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9. Het Informatieveiligheidscomité acht zich dan ook bevoegd om zich uit te spreken over het 

verzoek van de verlenging van de bewaartermijn die in een beraadslaging nr. 15/019 van 19 

juni 2015 van het voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid. 

B. TEN GRONDE 

10. Overeenkomstig artikel 5.1 e van de Algemene Verordening Gegevensbescherming1 moeten 

persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet 

langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden 

verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden 

opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het 

algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden 

worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste 

passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en 

vrijheden van de betrokkene te beschermen („opslagbeperking”). 

11. In de beraadslaging nr. 15/019 van 19 juni 2015 van het voormalig Sectoraal comité voor de 

Federale Overheid was een bewaartermijn van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens 

afkomstig van de FOD Financiën voorzien gedurende de looptijd van het onderzoek, zijnde 

vijf jaar (vanaf de ontvangst van de gegevens). Deze termijn loopt in principe af in het begin 

van 2022. Het Federaal Planbureau verzoekt thans een verlenging van de bewaartermijn 

teneinde de nodige onderzoekshandelingen te kunnen stellen. 

12. Ter staving van de verlenging bewaartermijn verwijst het Federaal Planbureau naar de 

beraadslaging nr. 20/013 van 15 mei 2020, gewijzigd op 5 oktober 2021, waarbij het 

Informatieveiligheidscomité het hergebruik van gepseudonimiseerde persoonsgegevens 

afkomstig van de FOD Financiën door het Federaal Planbureau met het oog op de evaluatie 

van de impact van de COVID-19 maatregelen heeft goedgekeurd. In deze beraadslaging werd 

een bewaartermijn van de persoonsgegevens tot 1 januari 2024 bepaald. 

13. Teneinde aan de hand van de gespeudonimiseerde persoonsgegevens die werden ingezameld 

in het kader van het dynamisch microsimulatiemodel “MIDAS” de economische en sociale 

vergrijzing te kunnen onderzoeken (zoals voorzien bij beraadslaging nr. 15/019 van 19 juni 

2015), doch rekening houdend met de gevolgen van de recente gezondheidscrisis, verzoekt 

het Federaal Planbureau om de betreffende gepseudonimiseerde persoonsgegevens voor een 

gelijklopende bewaartermijn (namelijk eveneens tot 1 januari 2024) te mogen bewaren. 

14. Het Informatieveiligheidscomité acht de voorgestelde bewaartermijn aanvaardbaar doch 

beschouwt deze als een maximumtermijn. Mocht het doeleinde reeds vóór het vervallen van 

die termijn zijn bereikt, dienen de gegevens nog voor afloop van deze termijn door het 

Federaal Planbureau te worden bewaard onder een vorm die het niet mogelijk maakt om de 

betrokkenen te identificeren. 

 

  

 
1 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. 
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Om deze redenen besluit 

 

de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité 

 

dat de gepseudonimiseerde persoonsgegevens die door de FOD Financiën aan het Federaal 

Planbureau werden meegedeeld op grond van de beraadslaging nr. 15/019 van 19 juni 2015 van 

het voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid mogen worden bewaard tot 1 januari 

2024 overeenkomstig de bepalingen van deze beraadslaging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. HACHE 

kamer federale overheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de FOD 

Beleid en Ondersteuning, op volgend adres: Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. 


