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SCSZ/06/147 
 
 
ADVIES NR. 06/19 VAN 14 NOVEMBER 2006 BETREFFENDE HET VIA EEN 
WEBTOEPASSING TER BESCHIKKING STELLEN VAN ANONIEME GEGEVENS 
GEGENEREERD AAN DE HAND VAN HET DATAWAREHOUSE 
ARBEIDSMARKT EN SOCIALE BESCHERMING 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; 
 
Gelet op het advies nr. 01/01 van 6 februari 2001 van het Toezichtscomité bij de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 
 
Gelet op de brief van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 oktober 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Met zijn advies nr. 01/01 van 6 februari 2001 verleende het Toezichtscomité bij de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een gunstig advies met betrekking tot de 
mededeling van anonieme geaggregeerde standaardtabellen, gecreëerd aan de hand van 
het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, door de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid aan onderzoeks- en beleidsondersteunende instanties. 

 
 Het betreft tabellen waarin enerzijds bepaalde sociaal-economische criteria worden 

ingedeeld volgens andere sociaal-economische en demografische criteria en anderzijds 
per indeling het aantal entiteiten dat aan de betrokken criteria beantwoordt wordt 
aangeduid. Het betreft louter anonieme gegevens, dat wil zeggen “gegevens die niet met 
een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband kunnen worden gebracht en 
derhalve geen persoonsgegevens zijn” (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). 

 
1.2. In hogervermeld advies ging het Toezichtscomité ermee akkoord dat voor de anonieme 

geaggregeerde standaardtabellen zou worden voorzien in een soepel 
communicatiesysteem (bijvoorbeeld door middel van publicatie in een brochure, op een 
website,…). 

 
 Tot nu toe stelde de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de anonieme 

geaggregeerde standaardtabellen ter beschikking van de geïnteresseerden door middel 
van een CD-ROM. Zij wenst de betrokken gegevens nu echter tevens te publiceren op 
haar website. 

 
 Daartoe werd een webtoepassing gecreëerd aan de hand waarvan een geaggregeerde 

tabel kan worden geraadpleegd waarin de personen opgenomen in het datawarehouse 
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arbeidsmarkt en sociale bescherming worden ingedeeld in functie van een aantal 
criteria. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Overeenkomstig 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, 
behoudens in een aantal uitzonderingsgevallen, vooraf een advies te verlenen. 

 
2.2. Het ter beschikking stellen van hogervermelde geaggregeerde tabel via de website van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beantwoordt aan het bepaalde in advies nr. 
01/01 van 6 februari 2001 van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid. 

 
2.3. Het betreft louter anonieme gegevens. De voorgestelde werkwijze houdt geen risico’s 

inzake de schending van de persoonlijke levenssfeer van sociaal verzekerden in. 
 

 
Om deze redenen verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een gunstig advies met betrekking tot het ter beschikking stellen door de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid, via een webtoepassing, van anonieme gegevens gegenereerd aan de 
hand van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 
 
 
 
 
 
 

Willem DEBEUCKELAERE 
Voorzitter 

 


