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SCSZ/09/064 
 
 
ADVIES NR 09/14 VAN 7 JULI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME SOCIO-ECONOMISCHE GEGEVENS AAN DE PROVINCIE ANTWERPEN 
MET HET OOG OP HET BESTUDEREN EN HET ANALYSEREN VAN HET 
WERKVELD VAN DE SOCIALE ECONOMIE 
 
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 de provincie Antwerpen van 22 juni 2009; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 23 juni 2009; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Bij advies nr. 08/15 van 1 juli 2008 verleende het sectoraal comité van de sociale zekerheid 

en van de gezondheid een gunstig advies met betrekking tot de mededeling, door de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de administratie van de provincie Antwerpen, 
van bepaalde anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 
bescherming, met het oog op het bestuderen en het analyseren van het werkveld van de 
sociale economie in de provincie Antwerpen en in het bijzonder de toepassing van bepaalde 
tewerkstellingsmaatregelen. 

 
 Concreet verzocht de provincie Antwerpen om de mededeling van kruistabellen over alle 

personen die te werk gesteld zijn in het kader van één van de vier betrokken 
tewerkstellingsmaatregelen. In deze kruistabellen werden bepaalde sociaal-economische 



 

criteria ingedeeld volgens andere sociaal-economische en demografische criteria en werd 
per indeling het aantal entiteiten aangeduid dat aan de betrokken criteria beantwoordt. 

1.2. De voorliggende aanvraag betreft een verderzetting van hogervermeld project. De 
administratie van de provincie Antwerpen streeft volgende doelen na: een kwantitatieve en 
kwalitatieve studie en analyse van het werkveld van de sociale economie in de provincie 
Antwerpen en van de werkzoekenden en kansengroepen in de provincie Antwerpen 
(vraagzijde) en een kwantitatieve en kwalitatieve studie en analyse van de 
tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen (aanbodzijde). 

 
 Meer bepaald zouden vier specifieke tewerkstellingsmaatregelen worden beschouwd: het 

ACTIVA-plan (een tewerkstellingsmaatregel die voorziet in een vermindering van de 
bijdragen inzake sociale zekerheid in hoofde van de werkgever bij het aanwerven van een 
werkzoekende), de SINE-maatregel (de tewerkstellingsmaatregel “Sociale 
Inschakelingseconomie” bevordert de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen 
werklozen door aan de werkgevers een vermindering van de bijdragen inzake sociale 
zekerheid en een loonkosttoelage toe te kennen), het systeem van de dienstencheques en de 
tewerkstelling in het kader van artikel 60, § 7, en artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 
 De provincie Antwerpen wil nagaan naar welk sociaal-economisch statuut personen 

tewerkgesteld in één van deze tewerkstellingsmaatregelen een jaar later zijn uitgestroomd. 
 
1.3. Concreet worden op basis van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

opnieuw anonieme gegevens gevraagd in de vorm van kruistabellen over de populatie van 
personen werkzaam in het kader van de in 1.2. vermelde tewerkstellingsvormen, verder 
ingedeeld in functie van volgende variabelen. 
 
- de aanduiding van het programma (situatie op 31 december); 
- de woonplaats (situatie op 31 december); 
- het geslacht (situatie op 31 december); 
- de leeftijdsklasse (situatie op 31 december); 
- de socio-economische positie (situatie op 31 december van het volgend jaar); 
- de aanduiding van het nog actief zijn in het programma (situatie op 31 december van 

het volgend jaar); 
- de aanduiding van het werken in een initiatief van sociale economie (beschutte 

werkplaats, sociale werkplaats, lokale diensteneconomie, invoeginterim) gesubsidieerd 
door de Vlaamse overheid (situatie op 31 december en op 31 december van het volgend 
jaar). 

 
 De woonplaats van de betrokkene zou ook nu worden meegedeeld op volgende niveaus: de 

gemeente, het zorggebied (een groep van gemeenten), het regionaal economisch en sociaal 
overlegcomité (een ruimere groep van gemeenten) en de provincie. Ook het totaalcijfer 
voor het Vlaams Gewest zou ter beschikking worden gesteld. 

 
1.4. De mededeling zou voortaan jaarlijks gebeuren. 
 
 



 

2. 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 het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vooraf een advies te 
verlenen, behalve indien de mededeling wordt verricht aan de Ministers die de sociale 
zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare 
instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de 
Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau. 

 
2.2. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens. Ze kunnen door de bestemmeling 

niet herleid worden tot persoonsgegevens. 
 

2.3. De mededeling beoogt de studie en de analyse van het werkveld van de sociale economie in 
de provincie Antwerpen. Deze doelstelling lijkt nuttig 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 hogervermelde anonieme gegevens aan de provincie 
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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-
741 83 11)  

 


