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SCSZG/17/164 

 

 

ADVIES NR. 17/35 VAN 5 SEPTEMBER 2017 OVER DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET KMO-OBSERVATORIUM VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE VOOR DE 

REALISATIE VAN HET PROJECT “ONDERNEMERSCHAP EN DIVERSITEIT” 

 

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 KMO-observatorium van de federale overheidsdienst Economie, 

KMO, Middenstand en Energie; 

 

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

de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het KMO-observatorium van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en 

Energie verzamelt gegevens, verricht kwantitatieve en kwalitatieve analyses en studies over 

de Belgische KMO’s en werkt mee aan het KMO-beleid. Voor het realiseren van een 

onderzoek over ondernemerschap en diversiteit wil het gebruik maken van anonieme gegevens 

uit het netwerk van de sociale zekerheid, onder meer van het Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). 

 

2. De onderzoekers vragen om de volgende anonieme gegevens, telkens voor de periode 2008-

2015 (per jaar). In de toekomst zouden dezelfde anonieme gegevens ook worden meegedeeld 

voor de daaropvolgende jaren. 
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 Over de volledige populatie van zelfstandigen (zonder voorafgaande groepering): het aantal 

zelfstandigen, het aantal aansluitingen, het aantal schrappingen, het aantal mandatarissen, het 

aantal zelfstandigen per klasse van jaarinkomen en inkomensjaar, het aantal zelfstandigen per 

klasse van RSVZ-inkomen en tellingsjaar, het aantal zelfstandigen per hoedanigheid, het 

aantal zelfstandigen per bijdragecategorie, het aantal zelfstandigen per beroepencode, het 

aantal zelfstandigen per NACE-code, het aantal zelfstandigen per leeftijdsklasse en het aantal 

zelfstandigen per gewest. 

 

 Over de volledige populatie van zelfstandigen per origine (voorafgaande groepering volgens 

origine): het aantal zelfstandigen, het aantal aansluitingen, het aantal schrappingen, het aantal 

mandatarissen, het aantal zelfstandigen per klasse van jaarinkomen en inkomensjaar, het aantal 

zelfstandigen per klasse van RSVZ-inkomen en tellingsjaar, het aantal zelfstandigen per 

hoedanigheid, het aantal zelfstandigen per bijdragecategorie, het aantal zelfstandigen per 

beroepencode, het aantal zelfstandigen per NACE-code, het aantal zelfstandigen per 

leeftijdsklasse, het aantal zelfstandigen per gewest, het aantal zelfstandigen per geslacht en het 

aantal zelfstandigen per migratieachtergrond. 

 

 Over de volledige populatie van zelfstandigen per migratieachtergrond (voorafgaande 

groepering volgens migratieachtergrond): het aantal zelfstandigen, het aantal aansluitingen, 

het aantal schrappingen, het aantal mandatarissen, het aantal zelfstandigen per klasse van 

jaarinkomen en inkomensjaar, het aantal zelfstandigen per klasse van RSVZ-inkomen en 

tellingsjaar, het aantal zelfstandigen per hoedanigheid, het aantal zelfstandigen per 

bijdragecategorie, het aantal zelfstandigen per beroepencode, het aantal zelfstandigen per 

NACE-code, het aantal zelfstandigen per leeftijdsklasse, het aantal zelfstandigen per gewest, 

het aantal zelfstandigen per geslacht en het aantal zelfstandigen per origine. 

 

 Over de volledige populatie van zelfstandigen per geslacht (voorafgaande groepering volgens 

geslacht): het aantal zelfstandigen, het aantal aansluitingen, het aantal schrappingen, het aantal 

mandatarissen, het aantal zelfstandigen per klasse van jaarinkomen en inkomensjaar, het aantal 

zelfstandigen per klasse van RSVZ-inkomen en tellingsjaar, het aantal zelfstandigen per 

hoedanigheid, het aantal zelfstandigen per bijdragecategorie, het aantal zelfstandigen per 

beroepencode, het aantal zelfstandigen per NACE-code, het aantal zelfstandigen per 

leeftijdsklasse, het aantal zelfstandigen per gewest, het aantal zelfstandigen per origine en het 

aantal zelfstandigen per migratieachtergrond. 

 

 

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 de afdeling sociale 

zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens 

in enkele uitzonderingsgevallen vooraf een advies verlenen. 
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5. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de 

bestemmelingen niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

6. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het realiseren van een 

onderzoek over ondernemerschap en diversiteit. 

 

 

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 KMO-

observatorium van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie voor het 

realiseren van een onderzoek over ondernemerschap en diversiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


