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ADVIES NR. 04/06 VAN 6 JANUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN ANONIEME 
SOCIALE GEGEVENS AAN HET STEUNPUNT WERKGELEGENHEID, ARBEID EN 
VORMING IN HET KADER VAN HET PROJECT “STATISTICS AND INDICATORS 
ON THE LABOUR MARKET IN THE E-ECONOMY” VAN DE EUROPESE UNIE 
 
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 Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming van 1 december 2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 1 december 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1. Het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV), een interuniversitair 

samenwerkingsverband tussen de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit 
Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven, wenst in het kader van het STILE-project 
eenmalig te beschikken over bepaalde anonieme sociale gegevens.  

 
 Het project “Statistics and Indicators on the Labour market in the E-Economy” beoogt de 

vernieuwing van de statistische opvolging van de Europese arbeidsmarkt in de e-economie en wil 
bijdragen tot het efficiënt werken van deze arbeidsmarkt en het voorkomen van sociale uitsluiting. 
Het luik “Workpackage 6” heeft tot doel om inzicht te verwerven in de intersectorale mobiliteit 
binnen de e-economie en de determinanten van jobmobiliteit (in- en uitstroom) in de ICT-sector 
te bepalen. 

 
2.1. De gewenste anonieme sociale gegevens hebben betrekking op de actieve bevolking en zijn 

gebaseerd op de bestaande basistoepassingen van het datawarehouse-arbeidsmarkt.  Het betreft 
tabellen waarin bepaalde criteria worden ingedeeld volgens andere (sociaal-economische en 
demografische) criteria en per aldus bekomen indeling een aanduiding wordt gegeven van het 
aantal entiteiten dat aan de betrokken criteria beantwoordt. De betrokken criteria zijn met name 
het gewest van de woonplaats, het geslacht, de leeftijdsklasse, de jobmobiliteitscode, de socio-
economische positie, het arbeidsregime, de ondernemingsgrootte, de NACE-code (voor 
werknemers), de beroepencode (voor zelfstandigen) en het al dan niet overleden zijn. 

   
2.2. Het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft reeds een gunstig 

advies met algemene draagwijdte verleend voor de mededeling ervan (advies nr. 01/01 van 6 
februari 2001). 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid sociale gegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat ze op, voegt ze samen 
en deelt ze mee aan de personen die ze nodig hebben voor het verrichten van onderzoeken die 
nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 

 
Voor zover voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal 
comité van de sociale zekerheid vooraf een advies te verlenen, behalve indien de mededeling 
wordt verricht aan 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. 

  
4.1.   De mededeling aan het Steunpunt WAV beoogt de medewerking aan het STILE-project van de 

Europese Unie en aldus het verwerven van inzicht in de intersectorale mobiliteit binnen de e-
economie en het bepalen van de determinanten van jobmobiliteit in de ICT-sector. 

 
De gebruikte criteria zijn relevant ten opzichte van de volgende respectievelijke doeleinden: 

 
- aan de hand van het gewest van de woonplaats kunnen regionale verschillen in het 

mobiliteitspatroon worden blootgelegd; 
 
- het geslacht en de leeftijdsklasse zijn nodig om een profiel te schetsen van de jobmobiele 

personen in de ICT-sector; 
 

- de jobmobiliteitscode (dit is een code die aanduidt of een persoon mobiel is geweest op de 
arbeidsmarkt – er wordt gewerkt met vier codes: individuele mobiliteit, collectieve mobiliteit, 
niet-mobiliteit en andere mobiliteit) dient om de jobmobiele personen te selecteren; 

 
- de socio-economische positie wordt aangewend om een gedetailleerd beeld te kunnen 

schetsen van de werkenden in de ICT-sector en om de mobiliteit tussen een zelfstandige 
activiteit en een loontrekkende job te analyseren; 

 
- het arbeidsregime (deeltijds, voltijds, speciaal of onbepaald) is nodig om uitspraken te 

kunnen doen over de flexibilisering van de arbeidstijden in de ICT-sector en andere sectoren; 
 

- de ondernemingsgrootte wordt gebruikt om uitspraken te kunnen doen over de structuur van 
de ICT-sector in vergelijking met andere sectoren; 

 
- ten slotte is de sector (hetzij de NACE-code, hetzij de beroepencode) van belang om de 

ICT-sector af te bakenen en te vergelijken met andere sectoren. 
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4.2. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, die op generlei wijze door de 
bestemmeling kunnen herleid worden tot persoonsgegevens.  

 
5.    Het Steunpunt WAV verzoekt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de meegedeelde 

anonieme sociale gegevens bij te houden tot december 2005. 
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid, 
 
een gunstig advies voor voormelde mededeling van anonieme sociale gegevens aan het Steunpunt 
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, met het oog op de medewerking aan het STILE-project van de 
Europese Unie. 
 
 
 

 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


