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SCSZG/16/118 

 

 

ADVIES NR. 16/28 VAN 7 JUNI 2016 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME 

GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE 

PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN MOBILITEITSONDERZOEK OP BASIS VAN 

HET WOON-WERKVERKEER 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het de provincie Antwerpen van 18 mei 2016 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 mei 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De dienst Mobiliteit en de dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Antwerpen 

verrichten een onderzoek om op basis van het woon-werkverkeer de hoofdverkeersstromen 

in de provincie Antwerpen vast te stellen (instroom en uitstroom) en de gemeenten op basis 

van hun geografische samenhang in te delen in vervoersgebieden (stedelijke 

verzorgingsgebieden). De inzichten dienaangaande zouden bijdragen tot het ruimtelijk beleid 

en het mobiliteitsbeleid van de provincie Antwerpen. 

 

2. Voor de uitvoering van het onderzoek wil de provincie Antwerpen weten waar personen 

wonen en werken. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou daartoe eenmalig 

bepaalde anonieme gegevens ter beschikking stellen, meer bepaald het aantal personen per 

combinatie van woonplaats en werkplaats, voor zover zij gekend zijn in het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming, voor het meest recente jaar (2015 of anders 2014). De 
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woonplaats en de werkplaats zouden worden vermeld met de Belgische gemeentecode, de 

code “buitenland” of de code “onbekend”. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

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. 

 

4. Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens moet het sectoraal comité 

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

 

5. In dit geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil 

zeggen gegevens die de bestemmeling niet kan herleiden tot persoonsgegevens, en beoogt ze 

een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk een mobiliteitsonderzoek op basis van het woon-

werkverkeer. 

 

6. De provincie Antwerpen moet bij de verwerking van de anonieme gegevens rekening houden 

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

van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten 

en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

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 door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de provincie Antwerpen voor het realiseren van een 

mobiliteitsonderzoek op basis van het woon-werkverkeer. 

 

 

 

 

 

 

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). 


