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SCSZ/10/096 
 
 
ADVIES NR 10/19 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT HET MEEDELEN 
VAN ANONIEME GEGEVENS AAN HET STEUNPUNT WERK EN SOCIALE 
ECONOMIE EN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VAN DE 
VLAAMSE OVERHEID MET HET OOG OP HET MONITOREN EN HET 
ANALYSEREN VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT EN HET VLAAMS 
ARBEIDSMARKTBELEID 
 
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 12 april 2010; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 15 juni 
2010; 
 
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 willen, voor het monitoren en het analyseren van de 
Vlaamse arbeidsmarkt en het Vlaams arbeidsmarktbeleid, kunnen beschikken over 
bepaalde anonieme gegevens. Het betreft een tabel waarin bepaalde criteria met elkaar 
worden gecombineerd en per combinatie van criteria wordt aangeduid hoeveel entiteiten 
eraan beantwoorden. 

 
2. In de tabel “arbeidsrekening” wordt het aantal personen dat op 30 juni 2008 werkzaam 

was verder ingedeeld in functie van (situatie tijdens het tweede kwartaal van 2008) het 
geslacht, de gemeente van de woonplaats, de nationaliteitsklasse, de leeftijdsklasse en het 
al dan niet gekend zijn bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen (als zelfstandige of helper, in hoofdberoep, in bijberoep of na 
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pensionering), bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (als loontrekkende) dan 
wel bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
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. 

 
 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. 

 
4. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die 

door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
 
5. De mededeling beoogt het monitoren en het analyseren van de Vlaamse arbeidsmarkt en 

het Vlaams arbeidsmarktbeleid, 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 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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11)  
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