
 

 

  

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 

 

 

SCSZ/12/113 

 

 

ADVIES NR 12/48 VAN 5 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT HET MEEDELEN VAN 

ANONIEME GEGEVENS AAN DE STUDIEDIENST STADSOBSERVATIE VAN DE 

STAD ANTWERPEN VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE TEWERKSTELLING IN 

DE DIAMANTSECTOR EN DE AANVERWANTE SECTOREN 
 

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 stad Antwerpen van 10 mei 2012; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 mei 2012; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De Studiedienst Stadsobservatie van de stad Antwerpen, die tot opdracht heeft om informatie 

te verzamelen ter ondersteuning van het stedelijk besluitvormingsproces, wenst te kunnen 

beschikken over bepaalde anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming met het oog op het onderzoeken van de tewerkstelling in de diamantsector en 

de aanverwante sectoren (deze sectoren zouden worden bepaald aan de hand van de NACE-

code voor wat betreft de loontrekkenden en aan de hand van de beroepencode gecombineerd 

met de NACE-code voor wat betreft de zelfstandigen). 

 

2. Het verzoek betreft drie tabellen, die elk betrekking hebben op de situatie op 31 december 

van de jaren 2005 tot en met 2010. 
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- een tabel met het aantal loontrekkenden wonend in Antwerpen en tewerkgesteld in de 

diamantsector of een aanverwante sector, verder ingedeeld volgens activiteitssector en 

socio-economische positie; 

- een tabel met het aantal loontrekkenden werkend in Antwerpen en tewerkgesteld in de 

diamantsector of een aanverwante sector, verder ingedeeld volgens activiteitssector en 

socio-economische positie; 

- een tabel met het aantal zelfstandigen wonend in Antwerpen en tewerkgesteld in de 

diamantsector of een aanverwante sector, verder ingedeeld volgens activiteitssector en 

socio-economische positie. 

 

 

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. Voor zover 

de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient de afdeling sociale zekerheid 

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

uitzonderingsgevallen vooraf een advies te verlenen. 

 

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

bestemmelingen niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens, en beoogt het 

onderzoeken van de tewerkstelling in de diamantsector en de aanverwante sectoren in 

Antwerpen door de Studiedienst Stadsobservatie van de stad Antwerpen, 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 de 

Studiedienst Stadsobservatie van de stad Antwerpen met het oog op het onderzoeken van de 

tewerkstelling in de diamantsector en de aanverwante sectoren in 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) 


