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SCSZG/18/161 

 

 

ADVIES NR. 18/26 VAN 3 JULI 2018 BETREFFENDE DE MEDEWERKING VAN DE 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID (KSZ) AAN DE REALISATIE VAN 

DE VLAAMSE WERKBAARHEIDSMONITOR (EDITIE 2019) VAN DE SOCIAAL-

ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) DOOR HET TREKKEN VAN 

EEN STEEKPROEF EN HET MEEDELEN VAN ANONIEME GEGEVENS 

 

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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de aanvraag van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV); 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ); 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

 

1. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ontwikkelt momenteel de Vlaamse 

Werkbaarheidsmonitor (editie 2019), een meetsysteem voor de kwaliteit van de arbeid, en wil 

daartoe (opnieuw) overgaan tot een schriftelijke bevraging van een representatief staal van de 

Vlaamse werkende bevolking. Eerdere bevragingen werden al verricht in 2004, 2007, 2010, 

2013 en 2016, telkens met de medewerking van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

na gunstig advies van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (zie 

daartoe respectievelijk het advies nr. 03/04 van 17 juni 2003, het advies nr. 06/17 van 17 

oktober 2006, het advies nr. 09/10 van 2 juni 2009, het advies nr. 12/189 van 4 december 2012 

en het advies nr. 15/45 van 6 oktober 2015). 

 

2. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou, aan de hand van persoonsgegevens van de 

betrokken openbare instellingen van sociale zekerheid (de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen), overgaan tot het 

trekken van een steekproef van veertigduizend personen woonachtig in het Vlaams Gewest 

die loontrekkende zijn op 31 december 2018 en twaalfduizend personen woonachtig in het 

Vlaams Gewest die zelfstandige in hoofdberoep zijn op 31 december 2018. 
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3. De betrokkenen zouden vervolgens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – aan de 

hand van persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen of de 

Kruispuntbankregisters – worden uitgenodigd om op vrijwillige basis deel te nemen aan de 

schriftelijke bevraging, door middel van een inleidende brief met een vragenlijst als bijlage 

(en een herinneringskaartje, ongeveer een week later). Personen die wensen deel te nemen aan 

de schriftelijke bevraging zouden de ingevulde vragenlijst naamloos aan de onderzoekers 

kunnen overmaken. 

 

4. Aan de personen die niet op de eerste oproep reageren, zou een herinnering worden 

overgemaakt. Op elke vragenlijst zou daartoe een unieke identificatiecode worden 

opgenomen, die enkel door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan worden herleid 

tot de betrokkene, via een concordantietabel met de unieke identificatiecodes en de respectieve 

identificatienummers van de sociale zekerheid. De Sociaal-Economische Raad van 

Vlaanderen zou een lijst overmaken van de unieke identificatiecodes van de ingevulde 

vragenlijsten die hij al ontvangen heeft, waarna de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

de betrokkenen die nog niet geantwoord hebben, zou opsporen en opnieuw contacteren. 

 

5. De vragenlijsten voor de meting van 2019 zijn grotendeels identiek aan die van de vorige 

metingen. Ze bevatten slechts een beperkt aantal vragen die peilen naar persoonskenmerken 

van de betrokkenen (geslacht, geboortejaar, opleidingsniveau en gezinssituatie) maar de 

antwoorden op die vragen lijken als dusdanig niet de mogelijkheid te bieden om de 

betrokkenen te heridentificeren. 

 

6. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou tevens, samen met de betrokken openbare 

instellingen van sociale zekerheid, een aantal louter anonieme gegevens (aangaande de totale 

werkende bevolking, zowel loontrekkenden als zelfstandigen in hoofdberoep, de steekproef en 

de respondenten) aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen overmaken. Het betreft 

tabellen waarin de vermelde groepen van personen worden ingedeeld in functie van bepaalde 

criteria en er per combinatie van criteria wordt aangeduid hoeveel personen er aan voldoen. 

Deze tabellen moeten de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen onder meer in staat 

stellen om de representativiteit van de aan de hand van de vragenlijsten verzamelde 

inlichtingen te bewaken. Het aantal personen behorende tot de totale werkende bevolking en 

het aantal personen behorende tot de steekproef zouden beiden verder worden ingedeeld in 

functie van de activiteitensector, het geslacht en de leeftijdsklasse. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

7. De verwerking van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden wordt geregeld in artikel 5 

van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid. 

 

8. Krachtens artikel 5, § 1, 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 

het 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. 
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9. Krachtens artikel 5, § 2, gebruikt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de bij de 

instellingen van sociale zekerheid verzamelde sociale gegevens ook voor het bepalen van de 

doelgroep van onderzoeken die worden verricht aan de hand van een bevraging van de 

betrokkenen. Deze bevraging geschiedt 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 van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 

10. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal 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 moet uitdrukkelijk worden vermeld dat deelname aan het onderzoek vrijwillig 

is, dat niet noodzakelijk elke vraag beantwoord moet worden en dat de onderzoekers de 

identiteit van de steekproefpersonen niet te weten zullen komen. Deze boodschap moet worden 

herhaald bij de volgende contacten. 

 

11. De hogervermelde concordantietabel met enerzijds de unieke identificatiecodes en anderzijds 

de respectieve identificatienummers van de sociale zekerheid moet worden vernietigd zodra 

de herinneringsbrieven zijn verstuurd. Vanaf dat ogenblik kan niemand nog het verband leggen 

tussen de ingevulde vragenlijsten en de betrokken steekproefpersonen. 

 

12. Het sectoraal comité vestigt er de aandacht op dat de Sociaal-Economische Raad van 

Vlaanderen bij het uitvoeren van het onderzoek rekening moet houden met de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het 

bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 

2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG. 

 

13. De aanvraag beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de uitbouw van een Vlaamse 

werkbaarheidsmonitor, een meetsysteem met indicatoren inzake kwaliteit van de arbeid, 

hetgeen nuttig lijkt voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 

 

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

heridentificatie van de betrokkenen waarschijnlijk maken. De initiële 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 van de respondenten ontvangen, 

zijn, gelet op het voorgaande, anonieme gegevens. 

 

15. De mee te delen anonieme gegevens moeten de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in 

staat stellen om de representativiteit van de aan de hand van de hogervermelde vragenlijsten 

verzamelde inlichtingen te bewaken. Hun mededeling lijkt aldus ook nuttig voor de kennis, de 

conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 
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Om deze redenen, verleent 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

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

Zekerheid aan de realisatie van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor (editie 2019) van de Sociaal-

Economische Raad van Vlaanderen, door het trekken van een steekproef en het meedelen van 

anonieme gegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 


