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SCSZ/07/087 
 
 
ADVIES NR. 07/12 VAN 5 JUNI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING 
VAN ANONIEME GEGEVENS AAN HET HOGER INSTITUUUT VOOR DE 
ARBEID VOOR EEN ONDERZOEK OVER DE IMPACT VAN PRIVATISERING EN 
LIBERALISERING VAN OPENBARE DIENSTEN 
 
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 de aanvraag van het HIVA van 8 mei 2007; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. De gegevensaanvraag van het HIVA werd ingediend in het kader van het onderzoek 

PIQUE (Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and 
Productivity), een internationaal onderzoeksproject in opdracht van de Europese 
Commissie waarbij zes landen betrokken zijn : België, Oostenrijk, Duitsland, Polen, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Het doel van dit onderzoek is de impact van 
privatisering en liberalisering van openbare diensten te onderzoeken.  

 
1.2. In dit project zullen sectorspecifieke ontwikkelingen zowel kwantitatief als kwalitatief 

beschreven worden. Ook evoluties in arbeidswetgeving en sectoronderhandelingen 
worden geanalyseerd, en in deze context ook de voornaamste veranderingen in de 
arbeidsverhoudingen en het sociaal overleg. Naast de uitvoering van case-studies en de 
organisatie van een survey behelst het project ook de analyse van tewerkstellings- en 
productiviteitsdata op geaggregeerd niveau met behulp van bestaande data. 
Vergelijkingen worden daarbij gemaakt tussen sectoren en landen (die al of niet 
gekenmerkt worden door méér of minder liberalisering en/of privatisering).  

 
1.3. Vier sectoren worden betrokken in het PIQUE-onderzoek : de electriciteitssector (Nace 

40.1 : productie en distributie van electriciteit), het lokaal openbaar vervoer (Nace 
60.21 : personenvervoer te land volgens een dienstregeling), de postdiensten (Nace 
64.11: Nationale posterijen) en de ziekenhuissector (Nace 85.11 : ziekenhuizen). De 
gevraagde anonieme gegevens hebben betrekking op de werknemers uit 
bovenvernoemde Belgische sectoren (afgebakend volgens de bovenvermelde NACE-
codes). 
 

1.4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal alle gevraagde gegevens halen uit het 
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.  

 
1.5. De anonieme gegevens worden gevraagd vanaf het jaar 1997 t.e.m. het meest recente 

jaar beschikbaar in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. 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 de afdeling sociale zekerheid van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vooraf een advies te 
verlenen. 

 
De voorliggende mededeling heeft betrekking op louter anonieme gegevens, zoals 
gedefinieerd in 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, dat wil zeggen 
gegevens die niet met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband 
kunnen worden gebracht en derhalve geen persoonsgegevens zijn. 
 
Voor zover de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid toch vaststelt dat er een risico 
bestaat op heridentificatie van de betrokkenen dient zij bij het samenstellen van de tabel 
de gepaste maatregelen te treffen om te garanderen dat deze wel degelijk van anonieme 
aard is, zoals bedoeld in 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.  

 
2.2. Concreet worden uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

onderstaande tabellen gevraagd : per in 1.3 vermelde sector het aantal arbeidsplaatsen 
volgens leeftijdsklasse, geslacht, nationaliteitsklasse, arbeidsregime, statuut 
(arbeider/bediende) en gemiddeld dagloon en per sector het arbeidsvolume exclusief 
gelijkgestelde dagen (totaal en gemiddeld aantal) en het arbeidsvolume exclusief 
gelijkgestelde dagen volgens de maatman (totaal en gemiddeld aantal). De tabellen 
worden verder opgedeeld volgens private en publieke sector. 

 
2.3. De leeftijdsklasse (25 of jonger, 26-49, 50 of ouder) het geslacht en de 

nationaliteitklasse (Belg, EU en niet-EU) zijn noodzakelijk om een ‘momentopname’ 
van de werknemers uit de desbetreffende sector te maken en dit te kunnen vergelijken 
voor elk jaar. Arbeidsvolume en verloningsaspecten zijn cruciaal om een vergelijking 
te maken m.b.t. bepaalde aspecten van de kwaliteit van de arbeid, zowel wat betreft 
evoluties binnen een sector als transnationaal voor een bepaalde sector. 
 

2.4. Het doeleinde van onderhavige aanvraag lijkt gerechtvaardigd en lijkt nuttig voor de 
kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 

 
2.5. De meegedeelde anonieme gegevens mogen door het HIVA worden bewaard zolang 

hun verwerking noodzakelijk is voor het realiseren van hogervermeld onderzoek en 
maximaal tot 30 juni 2008. 
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Om deze redenen, verleent 
 
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van 
de gezondheid 
 
een gunstig advies met betrekking tot de mededeling van de hogervermelde anonieme 
gegevens aan het Hoger Instituut voor de Arbeid voor een onderzoek over de impact van 
privatisering en liberalisering van openbare diensten. 
 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 


