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ADVIES NR. 16/25 VAN 3 MEI 2016 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME
GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN
HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS) EN HET PLANBUREAU
VOOR DE LEEFOMGEVING (PBL) 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 Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de
Leefomgeving;
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP
1.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL), twee Nederlandse nationale instanties, willen – zoals anderhalf jaar geleden (zie
advies nr. 14/41 van 7 oktober 2014) – gebruik maken van anonieme gegevens uit het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming om een onderzoek over een
“arbeidsmarkt zonder grenzen” te verwezenlijken en daarbij na te gaan in welke mate
landsgrenzen een barrière vormen voor het woonwerkverkeer. Zij wensen de eerder ontvangen
gegevens over de periode 2008-2012 aan te vullen met de gegevens over het jaar 2014.

2.

De gegevens betreffen de personen met de Nederlandse nationaliteit die als loontrekkende
werkzaam zijn in België in 2014 en in België wonen, de personen met de Nederlandse
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nationaliteit die als loontrekkende werkzaam zijn in België in 2014 en in Nederland wonen,
de personen met de Belgische nationaliteit die als loontrekkende werkzaam zijn in België in
2014 en in Nederland wonen en de personen met een andere nationaliteit die als
loontrekkende werkzaam zijn in België in 2014 en in Nederland wonen. Ze hebben voorts
betrekking op het tweede kwartaal en het vierde kwartaal van het jaar 2014.
3.

De mededeling heeft betrekking op het aantal personen per voormelde groep, verder
ingedeeld volgens de nationaliteit (Nederlands, Belgisch, ander), het arrondissement van de
woonplaats (voor België – indien woonachtig in Nederland enkel vermelding daarvan), het
arbeidsregime (voltijds, deeltijds, onbepaald, speciaal), het percentage deeltijdse
tewerkstelling en het arrondissement van de plaats van tewerkstelling.

B. BEHANDELING
4.

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.

5.

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 wordt nagegaan in welke mate
landsgrenzen een barrière vormen voor het woonwerkverkeer.

6.

Het CBS en het PBL moeten bij de verwerking van de anonieme gegevens 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 uitvoeringsbesluiten
en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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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
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor
het realiseren van het project “arbeidsmarkt zonder grenzen”.

Yves ROGER
Voorzitter
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