
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling «Sociale Zekerheid» 

 

 

 

SCSZ/13/109 

 

 

ADVIES NR. 13/51 VAN 7 MEI 2013 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME 

GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN 

HET STEUNPUNT WERK EN SOCIALE ECONOMIE EN HET DEPARTEMENT 

WERK EN SOCIALE ECONOMIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID VOOR HET 

CONTROLEREN EN HET ONDERZOEKEN VAN DE ARBEIDSMARKT 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Departement Werk en 

Sociale Economie van de Vlaamse overheid van 2 april 2013; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 11 april 2013; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Departement Werk en Sociale Economie 

van de Vlaamse overheid staan in voor het controleren en het onderzoeken van de 

arbeidsmarkt en willen daartoe kunnen beschikken over bepaalde anonieme gegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid aangaande de personen die geboren zijn in de periode van 

1935 tot 1996. De tabellen zouden worden opgesteld per kwartaal van de periode van 2005 

tot 2011. 
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2. Om het anoniem karakter van de gegevens optimaal te waarborgen, zou de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid de volgende werkwijze toepassen. Zij creëert een basisbestand met 

tabellen, waarvan de meeste cellen echter door het groot aantal opgenomen variabelen een 

unieke situatie (die van één persoon) weergeven. Omdat zij de absolute onmogelijkheid tot 

heridentificatie van de betrokkenen niet kan garanderen, deelt zij aan de onderzoekers niet de 

volledige tabellen mee maar slechts fragmenten met een tienduizendtal records met alle 

variabelen. Indien het aantal personen die aan een bepaalde combinatie van criteria 

beantwoorden gelijk is aan één, twee of drie vervangt zij het precieze aantal door de 

aanduiding “één tot drie”. Aan de hand van de meegedeelde fragmenten ontwikkelen de 

onderzoekers toepassingen, die ze ter plaatse (in de lokalen van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid) uitvoeren op het basisbestand, om te komen tot tabellen met veel minder 

variabelen dan het basisbestand. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid oordeelt ten 

slotte of de tabellen de anonimiteit van de betrokkenen garanderen en dus aan de 

onderzoekers mogen worden meegedeeld. 

 

3. Enerzijds heeft de mededeling betrekking op een tabel met het aantal personen geboren in de 

periode van 1935 tot 1996, verder ingedeeld in functie van de volgende criteria: het jaar, het 

kwartaal, de leeftijd in jaren, het geslacht, de provincie van de woonplaats, de 

nationaliteitsklasse, de aanduiding van het overlijden, de aanduiding van de vreemde 

herkomst, de herkomstklasse, de regio van de herkomst (binnen of buiten de Europese Unie), 

de socio-economische positie, het al dan niet werkend en pensioentrekkend zijn, het al dan 

niet werkend en rechtgevend kind zijn, het al dan niet oudere werkzoekende zijn, het al dan 

niet werkend en langdurig ziek zijn, het al dan niet werkend en in gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking of deeltijds tijdskrediet zijn, de categorie van werkzoekende, het 

studieniveau van de werkzoekende, het studiedomein van de werkzoekende, de betrokken 

openbare instelling van sociale zekerheid van de loontrekkende job (de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 

Plaatselijke Overheidsdiensten) (de verdere criteria worden waar mogelijk voor elk van beide 

in de tabel aangewend), de belangrijkheidscode van de loontrekkende job, de provincie van 

de werkplaats, de NACE-code (drie digits) van de belangrijkste job, het paritair (sub)comité 

van de belangrijkste job, het arbeidsregime van de belangrijkste job, de maatman van de 

belangrijkste job, de werknemersklasse van de belangrijkste job, de aanduiding 

uitzendarbeid, de aanduiding van tewerkstelling met dienstencheques van de belangrijkste 

job, de jobmobiliteit, de sector (privaat of publiek) van de belangrijkste job en de 

dagloonklasse (in decielen) van de belangrijkste job. 

 

4. Anderzijds heeft de mededeling betrekking op een tabel met het aantal voltijds equivalenten 

(opgesplitst volgens de betrokken openbare instelling van sociale zekerheid) van personen 

geboren in de periode van 1935 tot 1996, verder ingedeeld in functie van dezelfde criteria als 

hiervoor vermeld. 
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B. BEHANDELING 

 

5. 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. 

 

6. Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf een advies te verlenen. 

 

7. In het voorliggende geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme 

gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot 

persoonsgegevens. 

 

8. De mededeling beoogt het controleren en het onderzoeken van de arbeidsmarkt, hetgeen 

nuttig lijkt voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens aan het 

Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Departement Werk en Sociale Economie van de 

Vlaamse overheid. 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 

 


