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

SCSZG/17/163

ADVIES NR. 17/34 VAN 5 SEPTEMBER 2017 OVER DE MEDEDELING VAN
ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID AAN HET STEUNPUNT WERK EN HET DEPARTEMENT WERK EN
SOCIALE ECONOMIE VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN VLAAMSE
ARBEIDSREKENING
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 Werk en het Departement Werk en Sociale Economie;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP
1.

In opdracht van de Vlaamse regering staat een samenwerkingsverband van het Steunpunt Werk
en het Departement Werk en Sociale Economie in voor het controleren en analyseren van de
Vlaamse arbeidsmarkt. Voor de ontwikkeling van een Vlaamse arbeidsrekening, de opvolging
van de Vlaamse arbeidsmarkt en de organisatie van een optimaal arbeidsmarktbeleid willen de
beide instanties gedurende twee jaar kunnen beschikken over anonieme gegevens uit het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming aangaande alle “werkende personen” op
30 juni 2015 (het gaat om de personen met een nomenclatuurcode N1 en de personen die bij
het Nationaal Intermutualistisch College gekend zijn onder de CT2-gerechtigdencode 301 of
305).

2.

De gewenste mededeling heeft betrekking op het aantal “werkende personen” op 30 juni 2015,
ingedeeld volgens het geslacht, de gemeente, de leeftijdsklasse, de hoedanigheid als helper
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(meewerkende echtgenoot of andere helper), de betrokken instelling van sociale zekerheid en
hoedanigheid en het land van tewerkstelling (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of
ander). Voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen wordt een
bijkomend onderscheid gemaakt tussen de activiteiten als zelfstandige of als helper, in
hoofdberoep, in bijberoep of na pensioen. Voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt
een onderscheid gemaakt tussen de statuten van zuivere werkloosheid en alle statuten samen
(met inbegrip van werkloosheid met bedrijfstoeslag, looponderbreking/tijdskrediet en
tijdelijke werkloosheid). Voor het Nationaal Intermutualistisch College wordt een onderscheid
gemaakt tussen de code CT2-301 (uitgaande grensarbeid) en de code CT2-305 (andere
grensoverschrijdende tewerkstelling).

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 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.

4.

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

5.

De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de
bestemmelingen niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens.

6.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het ontwikkelen van een
Vlaamse arbeidsrekening, de periodieke opvolging van de Vlaamse arbeidsmarkt en de
organisatie van een optimaal arbeidsmarktbeleid.
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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
Steunpunt Werk en het Departement Werk en Sociale Economie voor het ontwikkelen van een
Vlaamse arbeidsrekening, de periodieke opvolging van de Vlaamse arbeidsmarkt en de organisatie
van een optimaal arbeidsmarktbeleid.

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).

