Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling "Sociale Zekerheid"
SCSZG/17/055

BERAADSLAGING NR. 17/029 VAN 4 APRIL 2017 OVER DE MEDEDELING VAN
GEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) AAN
VIVES – STEUNPUNT ECONOMIE & ONDERNEMEN (KU LEUVEN) VOOR HET
ONDERZOEKEN VAN DE INDUSTRIËLE/ECONOMISCHE CLUSTERS EN DE
VESTIGINGSPLAATSEN VAN ONDERNEMINGEN
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1;
Gelet op de aanvraag van VIVES – Steunpunt Economie & Ondernemen;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

VIVES – Steunpunt Economie & Ondernemen (KU Leuven) verricht momenteel een
onderzoek over industriële/economische clusters en de beslissingen van ondernemingen
over hun vestigingsplaats. Daartoe wil het gebruik maken van gegevens over de
tewerkstelling binnen ondernemingen en hun vestigingen. Door uitsluitend de
ondernemingen in hun totaliteit te bekijken en geen aandacht te hebben voor de eigenheden
van hun vestigingen kunnen immers vertekende indicatoren worden bekomen.

2.

De onderzoekers willen gebruik maken van gegevens van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid voor de periode 2005-2015 (voor elk jaar de situatie van het vierde kwartaal).

3.

Per Belgische onderneming zouden het ondernemingsnummer, het adres van de hoofdzetel,
de sector en enkele gegevens over de tewerkstelling (het aantal arbeidsplaatsen, het aantal
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werknemers en het aantal werknemers in voltijdsequivalenten) ter beschikking worden
gesteld.
4.

Per Belgische vestiging zouden het eigen ondernemingsnummer, het ondernemingsnummer
van de onderneming, het adres, de sector en gegevens over tewerkstelling (het aantal
arbeidsplaatsen, het aantal werknemers, het aantal werknemers in voltijdsequivalenten, het
aantal dagen voltijdse tewerkstelling en het aantal uren deeltijdse tewerkstelling), lonen (de
loonmassa onderworpen aan de sociale zekerheid), bijdragen (de werkgeversbijdragen en
de werknemersbijdragen) en bijdrageverminderingen (de werknemersverminderingen, de
doelgroepverminderingen en de structurele verminderingen) worden verwerkt.

5.

De gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zouden vervolgens door de
onderzoekers worden gekoppeld aan de financiële gegevens uit de jaarrekeningen van de
ondernemingen.

6.

De gegevens hebben in eerste instantie betrekking op de jaren 2005-2015 maar ze zouden
jaarlijks worden geactualiseerd met de meest recente cijfers van de daaropvolgende jaren.
De ondernemingen en hun vestigingen zouden aldus voor een onbepaalde duur worden
opgevolgd.

B.

BEHANDELING

7.

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt vast dat de
gevraagde mededeling betrekking heeft op geïdentificeerde werkgevers en niet op
geïdentificeerde werknemers. Enkel voor zover het gaat om gegevens aangaande
natuurlijke personen – wat in dit geval, gelet op het onderzoeksdoeleinde en de
onderzoeksmethodiek, echter weinig waarschijnlijk is – moet gewag worden gemaakt van
een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid vergt.

8.

De mededeling van de hogervermelde gegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
aan VIVES – Steunpunt Economie & Ondernemen (KU Leuven) beoogt een
gerechtvaardigd doeleinde, meer bepaald het onderzoeken van de industriële/economische
clusters en de vestigingsplaatsen van ondernemingen. De meegedeelde gegevens zijn,
uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze blijven per onderneming en per
vestiging hoofdzakelijk beperkt tot de aanduiding van de lokalisatie, de bedrijfsactiviteit en
de lonen en de arbeidstijden (op werkgeversniveau, niet op werknemersniveau). Het betreft
gegevens die, indien ze al betrekking hebben op natuurlijke personen, nauw verbonden zijn
met hun professionele statuut en weinig risico’s op schending van hun persoonlijke
levenssfeer inhouden.

9.

Volgens artikel 14 van de voormelde wet van 15 januari 1990 verloopt elke mededeling van
persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid met de tussenkomst van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid maar kan het sectoraal comité een vrijstelling ter
zake verlenen, voor zover de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
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geen meerwaarde biedt. In dit geval gaat het om gegevens van werkgevers, vooral
rechtspersonen, en moet de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid niet tussenkomen.
10.

Voor het overige moeten de onderzoekers in voorkomend geval bij de verwerking van
persoonsgegevens 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.

11.

Het sectoraal comité is van oordeel dat de persoonsgegevens gedurende vijf jaren mogen
worden verwerkt. Indien de onderzoekers ze daarna alsnog verder willen verwerken,
moeten zij zich opnieuw tot het sectoraal comité wenden.

Om deze redenen, machtigt
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om de hogervermelde gegevens onder de hogervermelde
voorwaarden mee te delen aan VIVES – Steunpunt Economie & Ondernemen (KU Leuven), voor
het onderzoeken van de industriële/economische clusters en de vestigingsplaatsen van
ondernemingen.

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741
83 11).
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