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ADVIES  NR.  03/01 VAN 4 FEBRUARI 2003 AANGAANDE  EEN ONDERZOEK M.B.T. 
STRESSBESTRIJDING EN ARBEIDSBELEVING UITGEVOERD DOOR HET 
SOCIAAL FONDS VAN HET PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN UIT DE 
INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE AANVERWANTE 
BEDRIJFSTAKKEN  
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van het Sociaal fonds van het paritair comité voor de bedienden uit de 
internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, overgemaakt door de 
Kruispuntbank op 13 januari 2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 januari 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

In het kader van een onderzoek met betrekking tot stressbestrijding en arbeidsbeleving wenst het 
Sociaal Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het 
vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (Paritair Comité 226) een enquête te realiseren bij de 
bedienden van de sector. Het verzoekt de Kruispuntbank daartoe om medewerking. 
 
Volgende werkwijze wordt voorgesteld. 
 
De RSZ bezorgt de Kruispuntbank de INSZ van alle bedienden van de sector van het Paritair 
Comité 226 – kengetallen 083 (transport), 0841 (verhuizingen) en 200 (internationale handel) – 
die in deze sector tewerkgesteld waren tijdens het meest recente kwartaal. 
 
De Kruispuntbank zoekt voor deze sociaal verzekerden de identificatiegegevens op (naam, 
voornaam en adres), brengt deze aan op de door de aanvrager geleverde omslagen met blanco-
enquêteformulieren en verstuurt deze vervolgens. 
 

                     
1 Wat het kengetal 084 betreft, enkel de bedienden tewerkgesteld door ondernemingen die een bijdrage 

betalen aan het sociaal fonds van het Paritair Comité 226. 
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De Kruispuntbank verstuurt enige tijd later een herinneringsbrief aan alle proefpersonen. Dit 
impliceert dat zij de identificatiegegevens van de betrokkenen een tijd (tot één maand na het 
verzenden van de herinneringsbrieven) bewaart. 
 
De betrokkenen kunnen hun antwoorden anoniem overmaken aan het Instituut voor Stress op 
het Werk (ISW), dat zal instaan voor de verwerking ervan. 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Krachtens artikel 5, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 
een Kruispuntbank van de sociale zekerheid gebruikt de Kruispuntbank bij de instellingen van 
sociale zekerheid verzamelde sociale gegevens voor het bepalen van de doelgroep van 
onderzoeken die worden verricht aan de hand van een bevraging van de proefpersonen. Deze 
bevraging geschiedt in principe door de Kruispuntbank in opdracht van de instelling die het 
onderzoek uitvoert, zonder dat sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de 
proefpersonen aan deze laatste worden meegedeeld en na advies van het Toezichtscomité, tenzij 
het onderzoek wordt verricht door of in opdracht van de Ministers die de sociale zekerheid 
onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare instellingen van sociale 
zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en 
Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau. 
 
In casu beoogt de aanvraag wettelijke doeleinden, met name het verrichten van een onderzoek 
met betrekking tot stressbestrijding en arbeidsbeleving. 
 
In de bij de enquête gevoegde brief wordt uitdrukkelijk vermeld dat de onderzoekers de 
identiteit van de proefpersonen niet kennen en dat medewerking op vrijwillige basis gebeurt.  
 
De in het enquêteformulier opgenomen vragen zijn niet van die aard dat ze een heridentificatie van 
de betrokkene mogelijk maken. Het is evenwel aangewezen om bij vraag 2 te peilen naar de 
leeftijdsklasse van betrokkenen, eerder dan naar hun geboortejaar. 

 
 
 
 
Om deze redenen verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
een gunstig advies, onder voorbehoud van bovenvermelde opmerking. 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim 
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 Voorzitter 


