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SCSZ/05/102 
 

 
ADVIES NR. 05/19 VAN 19 JULI 2005 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN HET STEUNPUNT WAV MET HET OOG OP DE 
EVALUATIE VAN DE DIVERSE SECTORCONVENANTEN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, tweede lid;  
 
Gelet op de aanvraag van het Steunpunt WAV van 21 juni 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 28 juni 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 
  
1. De Vlaamse Regering en de Administratie Werkgelegenheid (Departement Economie, 

Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap) hebben het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming 
(WAV) verzocht na te gaan in welke mate de verbintenissen werden gerealiseerd, die in 
diverse akkoorden met de sociale partners van bepaalde sectoren zijn opgenomen. 
Dergelijke akkoorden die tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 
betrokken sector worden gesloten, beschrijven de samenwerking tussen beide partijen in de 
betrokken sector.  

 
Met het oog op het realiseren van deze opdracht wenst het Steunpunt WAV te beschikken 
over enige anonieme gegevens, beschikbaar in het datawarehouse arbeidsmarkt. 

 
2.1. Vooreerst wenst het Steunpunt WAV een overzicht te bekomen van het aantal 

loontrekkenden op 30 juni 2001 en op 30 juni 2002, verder ingedeeld volgens gewest van 
de woonplaats, geslacht, leeftijdsklasse, statuut, activiteitssector van de belangrijkste 
tewerkstelling, provincie van de woonplaats (enkel voor de sector van de Vlaamse 
kusthavens), socio-economische positie en nationaliteitsklasse. 

 
Voorts vraagt het Steunpunt WAV om een tabel die een inzicht verschaft in de socio-
economische mobiliteit. Deze tabel bestaat uit een overzicht van het aantal loontrekkenden 
op 30 juni 2001 en op 30 juni 2002, verder ingedeeld volgens gewest van de woonplaats, 
geslacht, leeftijdsklasse, statuut, activiteitssector van de belangrijkste tewerkstelling, 
provincie van de woonplaats (enkel voor de sector van de Vlaamse kusthavens), socio-
economische positie op 30 juni 2001 en socio-economische positie op 30 juni 2002.  

 
Ten slotte verzoekt het Steunpunt WAV om de mededeling van een overzicht van de 
personen die gedurende de gehele periode van 30 juni 2001 tot en met 30 juni 2002 
loontrekkend waren, verder ingedeeld volgens gewest van de woonplaats, geslacht, 
leeftijdsklasse, statuut, activiteitssector van de belangrijkste tewerkstelling op 30 juni 2001, 
activiteitssector van de belangrijkste tewerkstelling op 30 juni 2002, provincie van de 
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woonplaats (enkel voor de sector van de Vlaamse kusthavens) en jobmobiliteitsvariabele 
op 30 juni 2002.  

 
2.2. Het Steunpunt WAV wenst de voormelde anonieme gegevens te behouden tot en met 31 

december 2006. 
 
 
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 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 heeft betrekking op anonieme gegevens, die door de bestemmeling niet 

kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. De criteria worden daartoe in (voldoende 
ruime) klassen meegedeeld. 

 
4.2. De mededeling heeft tot doel het Steunpunt WAV in staat te stellen na te gaan in welke 

mate de verbintenissen vervat in diverse sectorakkoorden werden gerealiseerd, hetgeen 
nuttig lijkt voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 

 
De verdeling van de loontrekkenden in functie van hun geslacht, leeftijd en nationaliteit 
vormt een belangrijk element om het diversiteitsgehalte van de betrokken sectoren in kaart 
te brengen en om na te gaan in welke mate verbintenissen terzake werden verwezenlijkt. 

 
Met de tabel betreffende de socio-economische mobiliteit wordt een inzicht geboden in het 
profiel van de intredende en uittredende werknemers in de betrokken sectoren. 

 
Aan de hand van de tabel met betrekking tot de jobmobiliteit kan een beeld worden 
geschetst van de omvang en het profiel van de werknemers in de betrokken sectoren die 
van job veranderen. De jobmobiliteit van werknemers geeft een aanwijzing van de mate 
waarin kennis en knowhow verspreid worden tussen de sectoren. 
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Om deze redenen,  
 
- verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid een gunstig advies voor de 

mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan het Steunpunt Werkgelegenheid, 
Arbeid en Vorming, met het oog op de evaluatie van de in punt 1 bedoelde akkoorden. 

- wijst het Sectoraal comité van de sociale zekerheid erop dat deze gegevens tot 31 
december 2006 mogen worden bewaard. 

 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


