
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/123 

 

 

ADVIES NR. 16/29 VAN 7 JUNI 2016 OVER DE MEDEWERKING VAN DE 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET ONDERZOEK VAN 

DE ONDERZOEKSCEL DATA EN BELEID (VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL) OVER 

DE DIVERSITEIT EN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN DE CULTURELE EN 

CREATIEVE SECTOR VAN BRUSSEL (MEEDELEN VAN ANONIEME GEGEVENS 

EN TREKKEN VAN EEN ENQUETESTEEKPROEF) 

 

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 de Onderzoekscel Data en Beleid (Vrije Universiteit Brussel); 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Voor het onderzoeken van de diversiteit en de arbeidsomstandigheden in de culturele en 

creatieve sector van Brussel verzoekt de Onderzoekscel Data en Beleid (Vrije Universiteit 

Brussel) de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid eenmalig, enerzijds, om het meedelen 

van bepaalde anonieme gegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid en, anderzijds, 

om het trekken van een enquêtesteekproef. 

 

2. De gevraagde anonieme gegevens (tabellen) bevatten enkele basiskenmerken van de 

personen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel binnen als buiten de 

culturele en creatieve sector, zowel de werknemers als de zelfstandigen. Ze zouden worden 

gecreëerd op basis van de volgende persoonsgegevens, die daartoe doorgaans in klassen 

zouden worden ingedeeld (voor de aanduiding van de woonplaats van de betrokkenen en de 
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voornaamste vestigingsplaats van de werkgevers, bijvoorbeeld, zouden de negentien 

Brusselse gemeenten worden gegroepeerd in twee gebieden). 

 

 Persoonskenmerken: de leeftijd, het geslacht, de socio-economische positie, de 

nationaliteit, de herkomst en de woonplaats. 

 

 Kenmerken van de opleiding: het studiedomein, het studiegebied, de studiecode, het 

studieonderwerp en het studieniveau. 

 

 Kenmerken van de beroepsactiviteit als zelfstandige: het aantal beroepsactiviteiten, de 

belangrijkheidscode, de beroepscode, de bijdragecategorie, de sector en het jaarinkomen. 

 

 Kenmerken van de beroepsactiviteit als werknemers: het aantal beroepsactiviteiten, de 

belangrijkheidscode, de notie “artiest”, de notie “arbeidsprestaties met tussenpozen”, de 

werknemersklasse, de werknemerscode, het arbeidsregime, het percentage deeltijdse 

tewerkstelling, de NACE-code van de werkgever en van de lokale vestigingseenheid, de 

sector (publiek/privaat), de voornaamste vestigingsplaats van de werkgever en het bruto 

belastbaar loon. 

 

3. Aldus zouden de volgende tabellen ter beschikking worden gesteld, voor elk jaar van de 

periode 2008-2014. Een onderscheid zou worden gemaakt tussen de werknemers gekend 

bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de werknemers gekend bij de Dienst voor 

de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) en de zelfstandigen. 

 

- het aantal werknemers gekend bij de RSZ per NACE-code, ingedeeld volgens 

(afzonderlijk) notie “artiest”, notie “arbeidsprestaties met tussenpozen”, sector en 

werknemerscode; 

- het aantal werknemers gekend bij de RSZ of de DIBISS per NACE-code, ingedeeld 

volgens (afzonderlijk) leeftijd, geslacht, nationaliteit, woonplaats, socio-economische 

positie, aantal beroepsactiviteiten, belangrijkheidscode, bruto belastbaar loon, 

studiedomein, studiegebied, studiecode, studieonderwerp, studieniveau, 

werknemersklasse, percentage deeltijdse tewerkstelling, vestigingsplaats van de 

werkgever en arbeidsregime; 

- het aantal werknemers gekend bij de RSZ per NACE-code (frequentietabel); 

- het aantal werknemers gekend bij de DIBISS per NACE-code (frequentietabel); 

- het aantal zelfstandigen per NACE-code, ingedeeld volgens (afzonderlijk) 

bijdragecategorie, jaarinkomen, socio-economische positie, aantal beroepsactiviteiten, 

belangrijkheidscode, leeftijd, geslacht, nationaliteit, woonplaats, studiedomein, 

studiegebied, studiecode, studieonderwerp en studieniveau; 

- het aantal zelfstandigen per beroepscode, ingedeeld volgens (afzonderlijk) 

bijdragecategorie, jaarinkomen, socio-economische positie, aantal beroepsactiviteiten, 

belangrijkheidscode, leeftijd, geslacht, nationaliteit, woonplaats, studiedomein, 

studiegebied, studiecode, studieonderwerp en studieniveau; 

- het aantal zelfstandigen per NACE-code en beroepscode (frequentietabel); 

- het aantal werknemers gekend bij de RSZ of de DIBISS per NACE-code gekruist met 

het aantal zelfstandigen per NACE-code; 
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- het aantal werknemers gekend bij de RSZ of de DIBISS per NACE-code gekruist met 

het aantal zelfstandigen per beroepscode. 

 

4. Voorts zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgaan tot het trekken van een 

steekproef van personen die eind 2014 (als werknemer of zelfstandige) werkten in één van 

drie deelsectoren van de culturele en creatieve sector van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (de podiumkunsten, de muziekproductie of de architectuur) of onder een bepaalde 

beroepscode. De betrokkenen zouden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

worden uitgenodigd om op vrijwillige basis een door de onderzoekers opgestelde 

vragenlijst over arbeidsomstandigheden, arbeidstevredenheid en diversiteit in te vullen. De 

selectie van de respondenten zou geschieden aan de hand van de NACE-code, het gewest 

en de vestigingsplaats van de werkgever (voor de werknemers, 2.745 in totaal om 

uiteindelijk 960 respondenten over te houden) of aan de hand van de woonplaats en het 

beroep (voor de zelfstandigen, 687 in totaal om uiteindelijk 240 respondenten over te 

houden). De onderzoekers zouden zelf in deze fase van het project de identiteit van de 

betrokkenen niet te weten komen. 

 

5. De volgende werkwijze zou worden gevolgd. De onderzoekers bezorgen aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid per respondent een op te sturen omslag met daarin 

uitgeprinte vragenlijsten in het Nederlands en het Frans, inclusief een begeleidende brief, 

een handleiding met duidelijke instructies en een gefrankeerde omslag voor het terugsturen 

van de ingevulde vragenlijst. Elke enquête is voorzien van een unieke code, nodig voor het 

analyseren van de non-respons en de groep waartoe de respondent behoort (de 

podiumkunsten, de muziekproductie of de architectuur voor de werknemers, de 

beroepscode 509, 510 of 518 voor de zelfstandigen). De Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid zorgt voor het aanbrengen van de adressen van de betrokkenen op de omslagen 

en het versturen van de omslagen aan de betrokkenen. Personen die willen deelnemen aan 

de schriftelijke bevraging kunnen de door hen ingevulde vragenlijst naamloos aan de 

onderzoekers overmaken. Na drie weken controleert de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid welke respondenten geantwoord hebben (door middel van de anonieme code 

verbonden aan elke vragenlijst) en verzendt zij herinneringsbrieven met vragenlijsten. 

 

6. De gegevens zouden door de onderzoekers worden bewaard tot 1 september 2017, de 

voorziene einddatum van het onderzoek, en daarna worden vernietigd. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

7. 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 sociale gegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat 

ze op, voegt ze samen en deelt ze, na advies van het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid, mee aan 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. Krachtens artikel 5, § 2, van dezelfde wet gebruikt de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid de bij de instellingen van sociale zekerheid verzamelde sociale gegevens 

voor het bepalen van de doelgroep van onderzoeken die worden verricht aan de hand van 
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een bevraging van de betrokkenen en geschiedt die bevraging in principe door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zelf, zonder dat persoonsgegevens aan de 

onderzoekers worden meegedeeld, en na advies van het sectoraal comité. 

 

8. 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 

onderzoeken van de diversiteit en de arbeidsomstandigheden in de culturele en creatieve 

sector van Brussel. 

 

9. Voor de enquête zal de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de betrokkenen een 

inleidende brief sturen, waarin zij op de hoogte worden gebracht van het onderzoek en 

worden uitgenodigd om hun medewerking te verlenen door het invullen van een 

bijgevoegde vragenlijst. In deze inleidende brief wordt uitdrukkelijk vermeld dat de 

deelname aan het onderzoek vrijwillig is, dat de niet-deelname geen gevolgen kan hebben 

voor het statuut van de steekproefpersonen en dat de onderzoekers zelf hun identiteit niet 

kennen. Deze boodschap moet worden herhaald bij de volgende contacten. 

 

10. Elke enquête is voorzien van een unieke code, nodig voor het analyseren van de non-

respons en de groep waartoe de respondent behoort. Na drie weken controleert de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid welke respondenten geantwoord hebben (door 

middel van de anonieme code verbonden aan elke vragenlijst – de onderzoekers bezorgen 

daartoe de anonieme codes van de vragenlijsten die ze hebben ontvangen aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) en verzendt zij herinneringsbrieven met 

vragenlijsten. De concordantietabel met de unieke identificatiecodes en de respectieve 

identificatienummers van de sociale zekerheid moet worden vernietigd binnen een redelijke 

termijn nadat de herinneringen zijn verstuurd (die vernietiging zou in beginsel op 30 

september 2016 gebeuren). Vanaf dat ogenblik kan niemand nog het verband leggen tussen 

de ingevulde vragenlijsten en de betrokken steekproefpersonen. 

 

11. De in de vragenlijst opgenomen vragen lijken niet van die aard dat de antwoorden erop een 

heridentificatie van de betrokkenen waarschijnlijk maken. De vragenlijst bevat weliswaar 

een identificatiecode, die het mogelijk zou kunnen maken de antwoorden te herleiden tot de 

betrokkene, maar enkel de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is in het bezit van de 

concordantietabel, die overigens enige tijd na de verzending van de herinneringen zal 

worden vernietigd. De antwoorden die de onderzoekers ontvangen zijn, gelet op het 

voorgaande, anonieme gegevens. 

 

12. Het sectoraal comité wijst er op dat de Onderzoekscel Data en Beleid (Vrije Universiteit 

Brussel) bij het uitvoeren van het onderzoek moet instaan voor het naleven van de 

bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, haar uitvoeringsbesluit 

van 13 februari 2001 en elke andere regelgeving tot vrijwaring van de integriteit van de 

persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. 
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Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

een gunstig advies met betrekking tot de hogervermelde medewerking van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid aan het onderzoek van de Onderzoekscel Data en Beleid (Vrije Universiteit 

Brussel) over de diversiteit en de arbeidsomstandigheden in de culturele en creatieve sector van 

Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


