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

SCSZG/17/014

ADVIES NR. 17/07 VAN 7 FEBRUARI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN
ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID AAN HET DEPARTEMENT TRANSPORT EN RUIMTELIJKE
ECONOMIE VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN VOOR HET ONDERZOEKEN
VAN DE TOEKOMSTIGE ARBEIDSMARKT IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN
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 de Universiteit Antwerpen;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP
1.

In opdracht van de Dienst Economie & Internationale Samenwerking (Departement Welzijn,
Economie en Plattelandsbeleid) van de Provincie Antwerpen onderzoekt het Departement
Transport en Ruimtelijke Economie van de Universiteit Antwerpen de toekomstige
arbeidsmarkt in de haven van Antwerpen. Het wil daartoe kunnen beschikken over anonieme
gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.

2.

De gevraagde anonieme gegevens hebben betrekking op de werknemers van bepaalde
werkgevers uit de havensector, door de onderzoekers geïdentificeerd aan de hand van hun
ondernemingsnummer, voor de jaren 2008, 2010 en 2014. Voor elk jaar afzonderlijk zouden
de gegevens over de werkgelegenheid geaggregeerd worden (de statistieken per
ondernemingsnummer worden samengevoegd zodat er geen onderscheid meer kan worden
gemaakt tussen de werkgevers).
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3.

De mededeling zou aldus betrekking hebben op de volgende zes (twee maal drie) tabellen.
Een kruistabel voor de jaren 2008, 2010 en 2014 met het aantal werknemers, ingedeeld per
geslacht, leeftijdsklasse, loonklasse, type werkgever, statuut, type arbeidsovereenkomst,
arbeidsregime en opleidingsniveau.
Een kruistabel voor de jaren 2008, 2010 en 2014 met het aantal werknemers, ingedeeld per
NACE-code (of groep van NACE-codes), leeftijdsklasse, loonklasse, statuut, type
arbeidsovereenkomst, arbeidsregime, opleidingsniveau en ondernemingsgrootte.

4.

Het onderzoek is eenmalig. De anonieme gegevens zouden niet aan derden worden
meegedeeld.

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 moet de afdeling sociale
zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens
in enkele uitzonderingsgevallen vooraf een advies verlenen.

7.

De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de
bestemmelingen niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens.

8.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het onderzoeken van de
toekomstige arbeidsmarkt in de haven van Antwerpen.
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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
Departement Transport en Ruimtelijke Economie van de Universiteit Antwerpen voor het
onderzoeken van de toekomstige arbeidsmarkt in de haven van Antwerpen.

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).

