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

SCSZG/17/100

ADVIES NR. 17/25 VAN 6 JUNI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME
GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET
STEUNPUNT SOCIALE PLANNING VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN
AAN DE PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ WEST-VLAANDEREN
VOOR HET ONDERZOEKEN VAN HET WOON-WERKVERKEER EN DE
VERKEERSSTROMEN IN BELGIË
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5, § 1;
Gelet op de aanvraag van het Steunpunt Sociale Planning van de provincie West-Vlaanderen en de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen;
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 Steunpunt Sociale Planning van de provincie West-Vlaanderen en de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen willen inzicht krijgen in het woon-werkverkeer
en de verkeersstromen in België – om geografisch samenhangende gemeenten als
vervoersgebieden en woningmarkten te kunnen omschrijven – alsook in de pendelbewegingen
en de kenmerken van de werknemers. Daartoe willen zij eenmalig gebruik maken van
anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, resulterend
uit de combinatie van de woonplaats van de werknemers en de werkplaats van de werknemers.
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2.

Het gaat in het bijzonder om twee tabellen waarin per combinatie van woonplaats en
werkplaats het aantal betrokkenen wordt vermeld, met een verdere verdeling in functie van
hun geslacht, leeftijdsklasse, statuut en sector/beroep. De eerste tabel bevat het aantal personen
per combinatie woonplaats/werkplaats, verder ingedeeld volgens geslacht, leeftijdsklasse en
statuut. De tweede tabel bevat het aantal personen per combinatie woonplaats/werkplaats,
verder ingedeeld volgens geslacht en sector/beroep.

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 derden.

4.

Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens moet de afdeling sociale
zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens
in enkele uitzonderingsgevallen vooraf een advies verlenen.

5.

In dit geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil
zeggen gegevens die de bestemmeling niet kan herleiden tot persoonsgegevens.

6.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het onderzoeken van het
woon-werkverkeer en de verkeersstromen (grote stromen tussen gemeenten, gemeenten met
instroom, gemeenten met uitstroom).

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
Steunpunt Sociale Planning van de provincie West-Vlaanderen en aan de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen voor het onderzoeken van het woon-werkverkeer en
de verkeersstromen in België.

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).

