Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling «Sociale Zekerheid»

SCSZ/14/160

ADVIES NR. 14/41 VAN 7 OKTOBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN
ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID AAN HET PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING IN HET KADER
VAN HET PROJECT “ARBEIDSMARKT ZONDER GRENZEN”
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 Planbureau voor de Leefomgeving;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP
1.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is het Nederlands nationaal instituut voor strategische
beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte en behoort tot het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. De sector Verstedelijking en Mobiliteit wil per economische sector
onderzoeken in welke mate de landsgrenzen tussen Nederland, België en Duitsland een
barrière vormen voor het grensoverschrijdend woon-werkverkeer. Daartoe zou eenmalig
gebruik worden gemaakt van anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming, aangaande alle personen met de Nederlandse of Duitse nationaliteit die
als (hoofdzakelijk) loontrekkende werkzaam waren in België in de periode 2008-2012. De
anonieme gegevens worden gevraagd in de vorm van een kruistabel, voor elk jaar van de
periode 2008-2012 (toestand op 30 juni en toestand op 31 december).

2.

De mededeling heeft aldus betrekking op het aantal personen met de Nederlandse of Duitse
nationaliteit met socio-economische positie “loontrekkende” tijdens de periode 2008-2012,

2
verder ingedeeld volgens de nationaliteit (Nederlands of Duits), het arrondissement van de
woonplaats (voor België – indien woonachtig in Nederland of Duitsland enkel vermelding
van het land), de leeftijdsklasse, het geslacht, de activiteitensector, het arbeidsregime
(voltijds of deeltijds), het percentage deeltijdse tewerkstelling en het arrondissement van de
plaats van tewerkstelling.

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 moet het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf een advies verlenen.

4.

In het voorliggende geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme
gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de onderzoekers niet kunnen herleid worden tot
persoonsgegevens, en beoogt ze een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het realiseren van
het project “arbeidsmarkt zonder grenzen”, waarbij per economische sector wordt nagegaan
in welke mate de landsgrenzen een barrière vormen voor het grensoverschrijdend woonwerkverkeer.

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
Planbureau voor de Leefomgeving voor het realiseren van het project “arbeidsmarkt zonder
grenzen”.

Yves ROGER
Voorzitter
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