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BERAADSLAGING NR. 07/026 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR
SOCIALE ZEKERHEID AAN DE DIENST ECONOMIE VAN DE PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN IN HET KADER VAN DE SOCIAALECONOMISCHE
STREEKONTWIKKELING
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1;
Gelet op de aanvraag van de Directie Economie, Externe Relaties en Gebiedsgerichte
Werking van de Provincie West-Vlaanderen van 15 mei 2007;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 5 juni
2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Ingevolge artikel 2 van het Vlaams Provinciedecreet van 9 december 2005 beogen de
provincies om op het provinciale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en
tot de duurzame ontwikkeling van het gebied en staan zij tevens in voor de regeling van
de provinciale belangen. Aldus dient onder meer de sociaaleconomische
streekontwikkeling tot de taken van de provincies te worden beschouwd.
Het provinciaal sociaaleconomisch beleid van de provincie West-Vlaanderen kreeg in
het verleden vooral vorm door de activiteiten van de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen. Sinds de institutionele hervormingen
van het sociaaleconomisch beleid, bij het Vlaams decreet van 7 mei 2004 houdende
vaststelling
van
het
kader
tot
oprichting
van
de
provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen, wordt aan het provinciaal sociaaleconomisch beleid
evenwel vorm gegeven vanuit de Dienst Economie van de Directie Economie, Externe
Relaties en Gebiedsgerichte Werking van de provincie West-Vlaanderen. De
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen treedt daarbij op als
uitvoeringsorgaan.
1.2. Bij beraadslaging nr. 94/30 van 20 december 1994 werd de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
gemachtigd om persoonsgegevens aangaande werkgevers uit de provincie WestVlaanderen mee te delen aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij WestVlaanderen.
Deze persoonsgegevens – meer bepaald de benaming van de betrokken werkgever, het
adres, de gemeentecode, de NACE-code en het aantal werknemers per geslacht –
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dienden de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen in staat te
stellen haar opdrachten inzake sociaaleconomische streekontwikkeling te vervullen.
Gelet op de hogervermelde hervormingen wenst de provincie West-Vlaanderen – en
meer bepaald haar dienst Economie – nu eveneens te kunnen beschikken over
persoonsgegevens aangaande werkgevers uit de provincie West-Vlaanderen, met name
de benaming van de betrokken werkgever, het adres, het adres van de vestiging, het
ondernemingsnummer, het inschrijvingsnummer, de datum van aansluiting, de datum
van schrapping, de NACE-code van de vestiging en het aantal personeelsleden,
ingedeeld in functie van statuut, geslacht en leeftijdscategorie.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Enkel voor zover de gevraagde gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon
(en het derhalve gaat om “sociale gegevens van persoonlijke aard”) is voor de
mededeling ervan een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid vereist, overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid. Voor zover het gaat om gegevens aangaande werkgevers-rechtspersonen is
geen dergelijke machtiging vereist.
2.2. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het vervullen van de
taken van de provincie West-Vlaanderen inzake het provinciaal sociaaleconomisch
beleid.
De provincie West-Vlaanderen zal de persoonsgegevens aanwenden, enerzijds, om haar
eigen beleid ter bevordering van de sociaaleconomische streekontwikkeling te
ondersteunen met relevante informatie en, anderzijds, om, met eerbiediging van de
wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, andere instanties bij te staan.
2.3. De gevraagde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en
niet overmatig.
De provincie West-Vlaanderen wenst vooreerst te beschikken over de benaming en het
adres van elke werkgever. De benaming van de werkgever blijkt onder meer van
cruciaal belang indien in beschrijvende rapporten de evolutie van de tewerkstelling in
West-Vlaanderen of in specifieke sectoren en/of bedrijfstakken mee te verklaren is door
de komst of het faillissement van één of meerdere werkgevers. Het adres zal worden
gebruikt om te bepalen of de werkgever al dan niet zijn zetel in West-Vlaanderen heeft
en om te vergelijken met het (de) vestigingsadres(sen).
Het adres van elke vestiging is van belang vermits in analyses een juist beeld van de
economische activiteit en tewerkstelling per regio dient te kunnen worden gegeven.
Bovendien is dat adres noodzakelijk bij de ontwikkeling van een economisch
geografisch informatiesysteem.
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Het ondernemingsnummer en het inschrijvingsnummer evenals de datum van
aansluiting en de datum van schrapping zullen gebruikt worden om de gegevens te
vergelijken met bestaand eigen materiaal of materiaal verkregen van derden
(vergelijkings- en controlefunctie). De herstructurering van het sociaaleconomisch
beleid, die met zich brengt dat de sociaaleconomische gegevensverzameling en
gegevensanalyse bij de provincie zelf is terecht gekomen, heeft eveneens tot gevolg dat
bepaalde gegevenssets van de voormalige Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
West-Vlaanderen werden overgedragen aan de provincie.
De NACE-code van de vestiging is noodzakelijk in functie van het maken van sectorale
analyses. Daarnaast is het één van de velden waarop aggregaties zullen worden verricht
in het kader van het geografisch informatiesysteem.
Ten slotte is het aantal personeelsleden, ingedeeld in functie van statuut, geslacht en
leeftijdscategorie (er wordt gewerkt met leeftijdscategorieën van tien jaar),
noodzakelijk in functie van analyses van de tewerkstelling en de economische
structuur, die het basisuitgangspunt van de verwerking vormen. Met de
leeftijdscategorie wil de provincie West-Vlaanderen in het bijzonder de in- en
uitstroom op de West-Vlaamse arbeidsmarkt in beeld brengen, een beeld vormen van
“jonge” en “oude” bedrijven, sectoren en regio’s en toekomstige vervangingsbehoeftes
opsporen.
2.4. De persoonsgegevens (dat wil zeggen de gegevens voor zover ze betrekking hebben op
een werkgever die een natuurlijke persoon is) die ter beschikking gesteld worden van
de provincie West-Vlaanderen hebben betrekking op het professioneel statuut van de
werkgever. De mededeling ervan lijkt geen risico in te houden inzake schending van de
persoonlijke levenssfeer van de natuurlijke personen op wie deze gegevens betrekking
hebben.
2.5. Bij beraadslaging nr. 94/30 van 20 december 1994 werd de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid reeds door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid gemachtigd om persoonsgegevens aangaande werkgevers uit de provincie
West-Vlaanderen mee te delen aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij WestVlaanderen.
De gevraagde mededeling vloeit voort uit de overdracht van bevoegdheden inzake de
sociaaleconomische streekontwikkeling, met name van de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen naar de Directie Economie, Externe
Relaties en Gebiedsgerichte Werking van de Provincie West-Vlaanderen.
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Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
een machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de mededeling van de
bovenvermelde gegevens aan de provincie West-Vlaanderen, met het oog op het uitvoeren
van haar opdrachten inzake sociaaleconomische streekontwikkeling.

Yves ROGER
Voorzitter

