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SCSZG/15/120 

 

 

ADVIES NR. 15/29 VAN 7 JULI 2015 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME 

GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN 

HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VAN DE VLAAMSE 

OVERHEID VOOR HET VASTSTELLEN VAN DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN 

HET BELEID INZAKE DE WERKHERVATTINGSTOESLAG 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5; 

 

Gelet op de aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid 

van 19 juni 2015; 

 

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

van de Sociale Zekerheid van 23 juni 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Sinds de zesde staatshervorming is het Vlaams Gewest bevoegd voor het doelgroepenbeleid, 

dat onder meer de loonkostverlagingen voor bepaalde doelgroepen door middel van 

bijdrageverminderingen en tegemoetkomingen behelst. Om de mogelijke gevolgen van het 

beleid inzake de werkhervattingstoeslag in te schatten, wil het Departement Werk en Sociale 

Economie van de Vlaamse overheid gebruik maken van bepaalde anonieme gegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid. Het zou die gedurende drie jaar bijhouden. 

 

2. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou voor elke persoon die gerechtigd is op de 

werkhervattingstoeslag (dat is een vergoeding ten laste van de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening die wordt toegekend als een aanvulling op het inkomen van de werkloze 
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die het werk hervat, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige) een vijftal 

achtergrondkenmerken opzoeken in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming: 

de leeftijd, de LIPRO-gezinspositie
1
, het inkomen, de sector en het arbeidsregime. Voor de 

afbakening van de populatie is ook een tussenkomst van de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening nodig.  

 

3. De mededeling door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Departement Werk 

en Sociale Economie betreft één tabel voor de werknemers en twee tabellen voor de 

zelfstandigen (met betrekking tot de situatie op 31 december 2010, de situatie op 31 

december 2012 en de situatie op 31 december 2013). 

 

 Het aantal werknemers met een werkhervattingstoeslag wordt opgedeeld volgens leeftijd (in 

jaren), geslacht, LIPRO-gezinspositie, jaarinkomen (gebruik van twee verschillende 

concepten, in klassen), arbeidsregime, aandeel van deeltijdse arbeid, NACE-code
2
, duur van 

de werkhervattingstoeslag (bepaald of onbepaald) en aantal werkhervattingstoeslagen. 

 

 Het aantal zelfstandigen met een werkhervattingstoeslag (situatie op 31 december 2010) 

wordt opgedeeld volgens leeftijd (in jaren), geslacht, LIPRO-gezinspositie, jaarinkomen 

(gebruik van twee verschillende concepten, in klassen), NACE-code, duur van de 

werkhervattingstoeslag (bepaald of onbepaald) en aantal werkhervattingstoeslagen. 

 

 Het aantal zelfstandigen met een werkhervattingstoeslag (situatie op 31 december 2012 en 

situatie op 31 december 2013) wordt opgedeeld volgens leeftijd (in jaren), geslacht, LIPRO-

gezinspositie, NACE-code en duur van de werkhervattingstoeslag (bepaald of onbepaald). 

 

4. De mededeling is vooralsnog eenmalig. 

 

 

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 instanties 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. 

 

6. In het voorliggende geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme 

gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot 

persoonsgegevens. 

                                                 
1
  De LIPRO-gezinspositie (“Lifestyle Projections”) van een persoon is zijn positie in het gezin 

ten opzichte van de referentiepersoon (de persoon in het gezin die als gezinshoofd wordt 

beschouwd). 
2  De NACE-code is de code die door de Europese Unie wordt gebruikt ter aanduiding van de 

sector van economische activiteiten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
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7. De mededeling beoogt het inschatten van de mogelijke gevolgen van het nieuw Vlaams 

beleid inzake de werkhervattingstoeslag. Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde. 

 

8. Bij de verwerking van de anonieme gegevens moet het Departement Werk en Sociale 

Economie rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, hun respectieve uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgevende 

bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

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 

Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid voor het inschatten van de 

mogelijke gevolgen van het Vlaams beleid inzake de werkhervattingstoeslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


