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SCSZ/13/062 

 

 

ADVIES NR 13/38  VAN 5 MAART 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING 

VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID 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 VLAAMSE 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 1 februari 2013; 

 

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

van de Sociale Zekerheid van 6 februari 2013; 

 

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 staan op vraag van de Vlaamse regering in voor het monitoren en 

het analyseren van de Vlaamse arbeidsmarkt en het Vlaamse arbeidsmarktbeleid en willen 

daartoe kunnen beschikken over bepaalde anonieme gegevens uit het netwerk van de sociale 

zekerheid. 

 

2. Om het anoniem karakter van de gegevens optimaal te waarborgen, zou de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid de volgende werkwijze toepassen. 
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3. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid creëert een basisbestand met tabellen. Omdat de 

meeste cellen van deze tabellen door het groot aantal opgenomen criteria een unieke situatie 

weergeven en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bijgevolg de absolute 

onmogelijkheid tot heridentificatie van de betrokkenen niet kan garanderen, deelt zij aan de 

onderzoekers niet de volledige tabellen mee maar slechts fragmenten met een tienduizendtal 

records (met alle variabelen). Indien het aantal individuen die aan een bepaalde combinatie 

van criteria beantwoorden gelijk is aan één, twee of drie vervangt zij het precieze aantal door 

de aanduiding “één tot drie”. Aan de hand van de meegedeelde fragmenten gaan de 

onderzoekers over tot het ontwikkelen van toepassingen, die ze vervolgens uitvoeren op het 

basisbestand, in de lokalen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, om te komen tot 

tabellen die veel minder variabelen bevatten dan het basisbestand. De Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid oordeelt ten slotte of de tabellen de anonimiteit van de betrokkenen 

garanderen en dus aan de onderzoekers mogen worden meegedeeld. Deze methode werd 

eerder reeds in gunstige zin door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid geëvalueerd, bijvoorbeeld in het advies nr. 12/115 van 3 juli 2012. 

 

4. Concreet zou het basisbestand de volgende tabellen omvatten. 

 

- het aantal personen die op 31 december 2006 en/of 31 december 2007 in het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming voorkomen als werkende, verder 

ingedeeld volgens bepaalde criteria (situatie op 31 december 2006, 31 maart 2007, 30 

juni 2007, 30 september 2007 en 31 december 2007), te weten het geslacht, de 

leeftijdsklasse, het gewest van de woonplaats, de aanduiding van overlijden, de socio-

economische positie, het al dan niet oudere werkzoekende zijn, de sector (publiek of 

privaat), de werknemersklasse, het arbeidsregime, het paritair (sub)comité, de 

jobmobiliteit en de aanduiding van de betrokken instelling van sociale zekerheid; 

 

- het aantal personen die op 31 december 2007 en/of 31 december 2008 in het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming voorkomen als werkende, verder 

ingedeeld volgens dezelfde criteria (situatie op 31 december 2007, 31 maart 2008, 30 juni 

2008, 30 september 2008 en 31 december 2008); 

 

- het aantal personen die op 31 december 2008 en/of 31 december 2009 in het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming voorkomen als werkende, verder 

ingedeeld volgens dezelfde criteria (situatie op 31 december 2008, 31 maart 2009, 30 juni 

2009, 30 september 2009 en 31 december 2009); 

 

- het aantal personen die op 31 december 2009 en/of 31 december 2010 in het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming voorkomen als werkende, verder 

ingedeeld volgens dezelfde criteria (situatie op 31 december 2009, 31 maart 2010, 30 juni 

2010, 30 september 2010 en 31 december 2010); 

 

- het aantal personen die op 31 december 2010 en/of 31 december 2011 in het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming voorkomen als werkende, verder 

ingedeeld volgens dezelfde criteria (situatie op 31 december 2010, 31 maart 2011, 30 juni 

2011, 30 september 2011 en 31 december 2011). 
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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 dient het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens in enkele uitzonderingsgevallen 

vooraf een advies te verlenen. 

 

7. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de 

bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. Om het anoniem karakter te 

waarborgen, past de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een bijzondere procedure toe. 

 

8. De mededeling beoogt het monitoren en het analyseren van de Vlaamse arbeidsmarkt en het 

Vlaamse 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 de 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: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 

 


