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SCSZ/05/27 
 
 
ADVIES NR. 05/05 VAN 15 FEBRUARI 2005 BETREFFENDE DE MEDEDELING 
VAN GEGEVENS AAN DE ADMINISTRATIE PLANNING EN STATISTIEK VAN 
HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MET HET OOG OP HET 
ONDERZOEK AANGAANDE DE EFFECTIEVE VLAAMSE TEWERKSTELLING 
IN DE BRUSSELSE CULTURELE SECTOR EN DE SECTOR VAN DE MEDIA 

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 de “Administratie Planning en Statistiek van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap” van 24 januari 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 4 februari 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 

 
1.1. De Administratie Planning en Statistiek (APS) van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap heeft als opdracht het verzamelen en analyseren van statistische 
informatie over de diverse beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, waaronder 
cultuur en media. 

 
1.2.  In het kader van deze opdracht wenst de APS na te gaan hoeveel Vlamingen tewerk 

gesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de culturele sector en de sector 
van de media (deze sectoren worden via welbepaalde NACE-codes omschreven). 

 
 Daartoe zou de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor alle bedrijven uit de culturele 

sector en de sector van de media in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgende 
gegevens ter beschikking stellen: de NACE-code, het totaal aantal bezoldigde 
werknemers, het aandeel werknemers woonachtig in het Vlaamse Gewest, het aandeel 
werknemers woonachtig in het Waalse Gewest en het aandeel werknemers woonachtig 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien het bedrijf uit meerdere inrichtingen 
bestaat, zouden het aantal inrichtingen worden meegedeeld evenals, per inrichting, het 
postnummer en het totaal aantal bezoldigde werknemers. 

 
 Volgens het auditoraatsrapport zou de kruising van gegevens aangaande de woonplaats 

en aangaande de werkplaats noodzakelijk zijn om een zicht te krijgen op de effectieve 
Vlaamse tewerkstelling in de Brusselse culturele sector en de sector van de media. 

 
1.3. De betrokken gegevens zouden voortaan jaarlijks worden opgevraagd door de APS. Zij 

dienen, voor zover mogelijk, betrekking te hebben op de situatie op 30 juni van het 
betrokken jaar (de eerste mededeling zou betrekking hebben op de jaren 2002 en 2003). 

 
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zou de gegevens bewaren tot twee maanden na 
de mededeling ervan aan de APS. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  

2. 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 de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid vooraf een advies te verlenen. 
 
3.1. De mededeling heeft betrekking op individuele werkgevers waarvan de identiteit niet 

als dusdanig wordt meegedeeld. 
 
 Een machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid is enkel vereist voor 

zover de mededeling betrekking heeft op gegevens aangaande natuurlijke personen. 
 
 Voor zover de mededeling al betrekking zou hebben op werkgevers met de 

hoedanigheid van natuurlijke persoon – hetgeen volgens het auditoraatsrapport weinig 
waarschijnlijk lijkt – dient opgemerkt te worden dat de identiteit van de werkgever niet 
wordt meegedeeld en dat een eventuele heridentificatie van de werkgever het geheel van 
de ter beschikking gestelde gegevens zou vergen en in hoofde van de APS geen nieuwe 
gegevens over de werkgever in kwestie aan het licht zou brengen (een eventuele 
heridentificatie van de werkgever lijkt enkel mogelijk aan de hand van alle ter 
beschikking gestelde gegevens, waardoor de heridentificatie geen meerwaarde 
oplevert). 

 
3.2.  Er worden bovendien geen gegevens meegedeeld aangaande individuele werknemers. In 

het uitzonderlijke geval dat een werkgever met één enkele werknemer zou worden 
geheridentificeerd en dat de APS de identiteit van laatstgenoemde zou kennen (maar dat 
vereist voorkennis in hoofde van de APS), leidt de mededeling er enkel toe dat de APS 
kennis krijgt van het gewest waarin betrokkene woont. 

 
3.3.  Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de mededeling betrekking heeft 

op anonieme gegevens, in de zin van artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 13 
februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 
4. De mededeling heeft tot doel de APS in staat te stellen een zicht te krijgen op de 

effectieve Vlaamse tewerkstelling in de Brusselse culturele sector en de sector van de 
media. 
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Om deze redenen, verleent  
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens door de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Administratie Planning en Statistiek van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter
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