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SCSZ/05/52 
 
 
ADVIES NR. 05/09 VAN 5 APRIL 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN ANONIEME 
GEGEVENS AAN HET STEUNPUNT WERKGELEGENHEID, ARBEID EN 
VORMING MET HET OOG OP EEN RAMING VAN DE BEROEPSBEVOLKING 
OP GEMEENTELIJK NIVEAU 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 maart 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  

 
1.1. Het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming raamt ieder jaar, in opdracht van de 

Vlaamse Regering, de beroepsbevolking tot op gemeentelijk niveau. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de loontrekkenden gekend bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 
Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO), de loontrekkende en zelfstandige uitgaande 
grensarbeiders gekend bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) en de zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en na pensioen gekend bij het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). 

 
1.2.  Tot nu toe werd echter geen rekening gehouden met de zelfstandigen en helpers in 

bijberoep.  
 
 Daarenboven kunnen dubbeltellingen voorkomen met betrekking tot de sociaal 

verzekerden die gekend zijn bij meerdere van hogervermelde instellingen van sociale 
zekerheid.  

 
2.1. Om aan deze problemen tegemoet te komen, wenst het Steunpunt Werkgelegenheid, 

Arbeid en Vorming zijn raming voortaan te verrichten aan de hand van het datawarehouse-
arbeidsmarkt. 

 
2.2. De aanvraag heeft aldus betrekking op volgende anonieme gegevens, voor het tweede 

kwartaal van 2002 (toestand op 30 juni 2002), per gemeente en verder onderverdeeld per 
geslacht en per leeftijdsklasse: 

 
- het aantal zelfstandigen in hoofdberoep; 
- het aantal zelfstandigen na pensioen; 
- het aantal zelfstandigen in bijberoep; 
- het aantal helpers in hoofdberoep; 
- het aantal helpers na pensioen; 
- het aantal helpers in bijberoep; 
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- het aantal loontrekkenden. 
 
Deze zeven categorieën worden daarenboven elk opgesplitst in volgende subcategorieën: 

 
- het aantal betrokkenen die ook gekend zijn bij de RSZ maar niet bij de RSZPPO; 
- het aantal betrokkenen die ook gekend zijn bij de RSZPPO maar niet bij de RSZ; 
- het aantal betrokkenen die ook gekend zijn bij de RSZ en bij de RSZPPO; 
- het aantal betrokkenen die noch bij de RSZ noch bij de RSZPPO gekend zijn. 
 

 
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 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 – dit is hier niet het geval. 
 

4. De mededeling heeft tot doel het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming in staat 
te stellen een raming te maken van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau, hetgeen 
nuttig lijkt voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 

 
 De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, die door de bestemmeling niet 

kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan het 
Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, met het oog op een raming van de 
beroepsbevolking op gemeentelijk niveau. 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


