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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/212 

  

 

ADVIES NR. 16/52 VAN 4 OKTOBER 2016 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET DATAWAREHOUSE 

ARBEIDSMARKT EN SOCIALE BESCHERMING DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG (FOD WASO) EN AAN 

UNIA MET HET OOG OP HET VERRICHTEN VAN EEN STUDIE OVER DE 

DIVERSITEITSINDICATOREN OP DE ARBEIDSMARKT EN DE INTEGRATIE VAN 

PERSONEN MET EEN VREEMDE NATIONALITEIT OF VAN PERSONEN MET EEN 

VREEMDE AFKOMST IN DE BELGISCHE SAMENLEVING EN OP DE 

ARBEIDSMARKT  

 

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

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op de artikelen 5 en 15; 

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg in samenwerking met Unia; 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 5 september 2016; 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 

 

A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1.  De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) 

wenst samen met Unia een onderzoek te verrichten naar de socio-economische integratie 

van personen met een vreemde nationaliteit of van personen met een vreemde afkomst in de 

Belgische samenleving in het algemeen en op de arbeidsmarkt.  

 

 Hiertoe zal de FOD WASO in samenwerking met Unia tweejaarlijks een verslag publiceren 

op basis van gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Door 
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gebruik te maken van bepaalde socio-economische variabelen die beschikbaar zijn in het 

datawarehouse zal er beter rekening kunnen worden gehouden met de situatie van personen 

van Belgische of vreemde afkomst op de arbeidsmarkt. 

 

2. Om dit onderzoek te verrichten, wensen de FOD WASO en Unia de variabelen "afkomst" 

en "migratiehistoriek" met betrekking tot de personen tussen 18 en 64 jaar te verwerken. 

 

 De variabele "afkomst" is een combinatie van de variabelen "huidige nationaliteit", "eerste 

nationaliteit" en "eerste nationaliteit van de ouders". De variabele "migratiehistoriek" is een 

combinatie van de vorige variabelen met het geboorteland, de "datum van inschrijving in 

het Rijksregister" en de "datum van naturalisatie". 

 

3.  Om dit onderzoek te verrichten, moeten de gegevens uit de CENSUS 2011 worden 

gekoppeld aan de gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. De 

FOD WASO en Unia wensen de variabelen "opleidingsniveau ", "type studies" en het 

"hoogst behaald opleidingsniveau" te verwerken. Deze laatste variabele vereist de ad hoc 

koppeling van die databank met het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

De FOD WASO heeft hiertoe een aanvraag ingediend bij het Statistisch Toezichtscomité. 

De KSZ zou de betrokken gegevens in haar datawarehouse opnemen. De FOD WASO zou 

in geen geval over deze individuele gegevens uit de CENSUS 2011 beschikken maar enkel 

over het resultaat van deze ad hoc koppeling via de verschillende gevraagde tabellen. 

 

4. De aanvraag heeft betrekking op een aantal tabellen met betrekking tot het profiel, de 

kenmerken van de job en de loopbaan van de personen tussen 18 en 64 jaar op basis van de 

variabelen "afkomst" en "migratiehistoriek". 

 

5.  De eerste tabel heeft betrekking op de socio-economische positie. Deze bevat het aantal 

personen in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) opgesplitst volgens 

de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het gewest, het opleidingsniveau, het type 

studies, het hoogst behaald opleidingsniveau via CENSUS 2011, de leeftijd (18-64 jaar in 

klassen van 5 jaar: 18-19, 20-24,…)  en de socio-economische positie in het 4
de

 kwartaal 

van 2008 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).  

 

6.  De tweede tabel heeft betrekking op de socio-economische positie volgens het gezinstype. 

Deze bevat het aantal personen in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014) opgesplitst volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het gewest, het 

opleidingsniveau, het hoogst behaald opleidingsniveau via CENSUS 2011, de leeftijd (18-

64 jaar in klassen van 5 jaar: 18-19, 20-24,…), de gezinspositie, het gezinstype (gehuwd 

met kind(eren), gehuwd zonder kinderen, ongehuwd met kind(eren), ongehuwd zonder 

kinderen, eenoudergezin, eenpersoonshuishouden, ander huishouden, collectief 

huishouden) en de socio-economische positie in het 4
de

 kwartaal van 2008 (2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014). 

 

7. De derde tabel heeft betrekking op de mobiliteit volgens het beroepsstatuut en de 

loonklasse. Deze bevat het aantal personen in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014) opgesplitst volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het 

gewest, het opleidingsniveau, het hoogst behaald opleidingsniveau via CENSUS 2011, de 
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leeftijd (18-64 jaar in klassen van 5 jaar: 18-19, 20-24,…), de socio-economische positie in 

het 4
de

 kwartaal van 2003 tot 2014, de loonklasse van 2003 tot 2014 in decielen op basis 

van de loontrekkenden tussen 18 en 64 jaar en de sector via de NACE-code.  

 

8.  De vierde tabel heeft betrekking op de activiteitsmeting over 10 jaar. Deze bevat het aantal 

personen die in de periode tussen 1998 en 2008 (1999 en 2009, ...) aan het werk, werkloos 

of inactief waren en die in België verbleven in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, ...), opgesplitst  

volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het gewest, het opleidingsniveau, de 

leeftijd (18-64 jaar in klassen van 5 jaar: 18-19, 20-24,…), het hoogst behaald 

opleidingsniveau via CENSUS 2011 en het totaal aantal door de personen gewerkte 

kwartalen in klassen van 4 kwartalen over de periode 1998 tot 2008 (1999 tot 2009, ...).  

 

9.  De vijfde tabel heeft betrekking op het uittreden uit de werkloosheid 2008-2009. Deze 

bevat het aantal personen die in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, ...) werkloos waren, 

opgesplitst volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het gewest, het 

opleidingsniveau, het hoogst behaald opleidingsniveau via CENSUS 2011, de leeftijd (18-

64 jaar in klassen van 5 jaar: 18-19, 20-24,…), de socio-economische positie in het 1
ste

 

kwartaal 2009 (2010, ...) en het 4
de

 kwartaal 2009 (2010, ...). 

 

10. De zesde tabel heeft betrekking op de sector van de arbeid. Deze bevat het aantal personen 

die in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, ...) aan het werk waren en die worden opgesplitst 

volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het gewest waar het werk is 

gevestigd, het opleidingsniveau, het hoogst behaald opleidingsniveau via CENSUS 2011, 

de leeftijd (18-64 jaar in klassen van 5 jaar: 18-19, 20-24,…) en de NACE-sector. 

 

11. De zevende tabel heeft betrekking op het paritair comité van de werknemer. Deze bevat het 

aantal personen die in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, ...) aan het werk waren en die worden 

opgesplitst volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het gewest waar het werk 

is gevestigd, het opleidingsniveau, het hoogst behaald opleidingsniveau via CENSUS 2011, 

de leeftijd (18-64 jaar in klassen van 5 jaar: 18-19, 20-24,…) en het paritair comité.  

 

12. De achtste tabel heeft betrekking op de overheidssector. Deze bevat het aantal personen die 

in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, ...) bij de overheid werkten en die worden opgesplitst 

volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het gewest, de werknemersklasse 

(arbeider, bediende, ambtenaar, andere), het overheidsniveau via het gebruik van de lijst 

van de RSZ en de inrichtende macht (federaal - Vlaamse Gewest en Gemeenschap - Waals 

Gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Franse Gemeenschap - Duitstalige 

Gemeenschap - provincies - gemeenten), de NACE-sector, het opleidingsniveau, het hoogst 

behaald opleidingsniveau via CENSUS 2011en de leeftijd (18-64 jaar in klassen van 5 jaar: 

18-19, 20-24,…) . 

 

13. De negende tabel heeft betrekking op de arbeidsovereenkomst. Deze bevat het aantal 

personen die in de loop van 2008 (2009, ...) aan het werk waren en die worden opgesplitst 

volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het gewest, het opleidingsniveau, het 

hoogst behaald opleidingsniveau via CENSUS 2011, de leeftijd (18-64 jaar in klassen van 5 

jaar: 18-19, 20-24,…), de uitzendkracht, de seizoenarbeider, het PWA-statuut, de 

dienstencheques en de werknemersklasse (arbeider, bediende, ambtenaar, andere). 
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14. De tiende tabel heeft betrekking op het arbeidsstelsel. Deze bevat het aantal personen die in 

het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, ...) als loontrekkende aan het werk waren en die worden 

opgesplitst volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het gewest, het 

opleidingsniveau, het hoogst behaald opleidingsniveau via CENSUS 2011, de leeftijd (18-

64 jaar in klassen van 5 jaar: 18-19, 20-24,…), de gezinspositie, het gezinstype (gehuwd 

met kind(eren), gehuwd zonder kinderen, ongehuwd met kind(eren), ongehuwd zonder 

kinderen, eenoudergezin, eenpersoonshuishouden, ander huishouden, collectief 

huishouden), het arbeidsstelsel (deeltijds, voltijds of specifiek) en het gecumuleerde 

percentage deeltijds (in klassen 0-45% ; 46-55% ; 56-95% ; > 95%). 

 

15. De elfde tabel heeft betrekking op de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen. 

Deze bevat het aantal personen in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, ...) opgesplitst volgens de 

afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het gewest, het opleidingsniveau, het hoogst 

behaald opleidingsniveau via CENSUS 2011, de leeftijd (18-64 jaar in klassen van 5 jaar: 

18-19, 20-24,…), de verminderingscode en de socio-economische positie in het 4
de

 

kwartaal 2003 (2004, ...), 4
de

 kwartaal 2006 (2007, ...) en 4
de

 kwartaal 2008 (2009, ...). 

 

16. De twaalfde tabel heeft betrekking op de werkloosheidsduur. Deze bevat het aantal 

personen die in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, ...) werkloos waren en die worden opgesplitst 

volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het gewest, het opleidingsniveau, het 

hoogst behaald opleidingsniveau via CENSUS 2011, de leeftijd (18-64 jaar in klassen van 5 

jaar: 18-19, 20-24,…), de werkloosheidsduur (in klassen van 0 tot 3 maanden, 6 maanden 

tot 1 jaar, 1 tot 2 jaar, 2 tot 5 jaar en meer dan 5 jaar) en de socio-economische positie. 

 

17. De dertiende tabel heeft betrekking op de integratie op de arbeidsmarkt en de 

verblijfsredenen (2010-2014): selectie van de te onderzoeken bevolking op basis van de 

"datum IT_202". Deze tabel bevat het aantal personen tussen 18 en 64 jaar van wie de 

verblijfsreden in het jaar 2010 werd geregistreerd, met andere woorden een selectie van de 

personen met een "datum IT_202" in 2010 en onderzoek naar hun socio-economisch statuut 

in het 4
de

 kwartaal 2011, het 4
de

 kwartaal 2012, het 4
de

 kwartaal 2013 en het 4
de

 kwartaal 

2014. Voor een "datum IT_202" in 2011, onderzoek naar het socio-economisch statuut in 

het 4
de

 kwartaal 2012, in het 4
de

 kwartaal 2013 en in het 4
de

 kwartaal 2014. Voor een 

"datum IT_202" in 2012, onderzoek naar het socio-economisch statuut in het 4
de

 kwartaal 

2013 en in het 4
de

 kwartaal 2014. Voor een "datum IT_202" in 2013, onderzoek naar het 

socio-economisch statuut in het 4
de

 kwartaal 2013 en in het 4
de

 kwartaal 2014.  Deze tabel 

is opgemaakt volgens de afkomst, de migratiehistoriek, de code IT_202 op 5 cijfers, de 

datum IT_202 (jaar en maand), de datum van de beslissing, de datum van de inschrijving in 

het rijksregister, het geslacht, het gewest, de gezinspositie, het gezinstype (gehuwd met 

kind(eren), gehuwd zonder kinderen, ongehuwd met kind(eren), ongehuwd zonder 

kinderen, eenoudergezin, eenpersoonshuishouden, ander huishouden, collectief 

huishouden), het opleidingsniveau, het hoogst behaald opleidingsniveau via CENSUS 

2011, de leeftijd (18-64 jaar in klassen van 5 jaar: 18-19, 20-24,…) en de socio-

economische positie. 

 

18. De veertiende tabel heeft betrekking op de integratie op de arbeidsmarkt en de 

verblijfsredenen (2010-2014): selectie van de te onderzoeken bevolking op basis van de 

"datum van inschrijving in het Rijksregister". Deze tabel bevat het aantal personen tussen 
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18 en 64 jaar die in 2010 werden ingeschreven in het rijksregister, dat wil zeggen een 

selectie van personen met "Inschrijvingsdat_rr" in 2010, en onderzoek naar hun socio-

economisch statuut in het 4
de

 kwartaal 2011, het 4
de

 kwartaal 2012, het 4
de

 kwartaal 2013 en 

het 4
de

 kwartaal 2014. Voor een "Inschrijvingsdat_rr" in 2011, onderzoek naar hun socio-

economisch statuut in het 4
de

 kwartaal 2012, in het 4
de

 kwartaal 2013 en in het 4
de

 kwartaal 

2014. Voor een "Inschrijvingsdat_rr" in 2012, onderzoek naar het socio-economisch statuut 

in het 4
de

 kwartaal 2013 en in het 4
de

 kwartaal 2014. Voor een "Inschrijvingsdat_rr" in 

2013, onderzoek naar het socio-economisch statuut in het 4
de

 kwartaal 2013 en in het 4
de

 

kwartaal 2014. Deze tabel is opgemaakt volgens de afkomst, de migratiehistoriek, de code 

IT_202, de datum IT_202 (maand en jaar), de datum van de beslissing, de datum van 

inschrijving in het rijksregister (maand en jaar), het geslacht, het gewest, de gezinspositie, 

het gezinstype (gehuwd met kind(eren), gehuwd zonder kinderen, ongehuwd met 

kind(eren), ongehuwd zonder kinderen, eenoudergezin, eenpersoonshuishouden, ander 

huishouden, collectief huishouden), het opleidingsniveau, het hoogst behaald 

opleidingsniveau via CENSUS 2011, de leeftijd (18-64 jaar in klassen van 5 jaar: 18-19, 

20-24,…) en de socio-economische positie. 

 

19. De vijftiende tabel heeft betrekking op de socio-economische positie van de jongeren 

tijdens hun beroepsinschakelingstijd in het 1
ste

 kwartaal 2012 (2
de

 kwartaal 2012, 3
de

 

kwartaal 2012, ..., 4
de

 kwartaal 2013) na 1, 2, 3 en 4 kwartalen. Deze tabel bevat het aantal 

personen tussen 18 en 29 jaar die respectievelijk in de loop van het 1
ste

 kwartaal 2012 in de 

categorie van werkzoekende "beroepsinschakelingstijd" werden opgenomen en onderzoek 

naar hun socio-economisch statuut 1 , 2 , 3 en 4 kwartalen later. Deze tabel is opgemaakt 

volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, het gewest, het opleidingsniveau, de 

leeftijd in het 1
ste

 kwartaal 2012 (2
de

 kwartaal 2012, 3
de

 kwartaal 2012, ..., 4
de

 kwartaal 

2013) in 3 klassen: : 18-19, 20-24, 25-29, en de socio-economische positie op 4 

ogenblikken: in het 2
de

 kwartaal 2012 (3
de

 kwartaal 2012, ...), in het 3
de

 kwartaal 2012 (4
de

 

kwartaal 2012, ...), in het 4
de

 kwartaal 2012 (1
ste

 kwartaal 2013, ...) en in het 1
ste

 kwartaal 

2013 (2
de

 kwartaal 2013, ...). 

 

20. Het betreft een jaarlijkse aanvraag. 

 

21. De gegevens worden intern verwerkt bij de FOD WASO. De resultaten zullen tweejaarlijks 

worden bekendgemaakt in de vorm van een verslag in samenwerking met Unia en het 

Rijksregister. Dit verslag zal worden gebruikt om de beleidsvoerders, de andere actoren en 

het publiek te informeren over de diversiteit op de Belgische arbeidsmarkt. Dit verslag zal 

enkel samenvattende tabellen, grafieken en analyses bevatten zodat er in geen geval een 

mogelijkheid tot heridentificatie is. 

 

22. De gegevens zullen gedurende een periode van 3 jaar na het verschijnen van het verslag 

worden bewaard.   

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

  

23.  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 
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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. 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. 

 

24. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door 

de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

25. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) 

wenst in samenwerking met Unia een socio-economische monitoring uit te voeren van 

personen met een vreemde nationaliteit of van personen met een vreemde afkomst in de 

Belgische samenleving in het algemeen en op de arbeidsmarkt. Het betreft een 

gerechtvaardigd doeleinde. 

 

26. Het betreft een jaarlijkse mededeling, de gegevens zullen intern worden verwerkt bij de 

FOD WASO. De resultaten zullen tweejaarlijks worden bekendgemaakt in de vorm van een 

verslag in samenwerking met Unia en het Rijksregister. Dit verslag zal worden gebruikt om 

de beleidsvoerders, de andere actoren en het publiek te informeren over de diversiteit op de 

Belgische arbeidsmarkt. Dit verslag zal enkel samenvattende tabellen, grafieken en 

analyses bevatten zodat er in geen geval een mogelijkheid tot heridentificatie is. 

 

27. Dit advies doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van het Statistisch Toezichtscomité om 

zich later uit te spreken. 

 

28. Bij de verwerking van de anonieme gegevens moeten de FOD WASO en Unia 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, de 

uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid 

 

een positief advies aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de mededeling van 

voormelde anonieme gegevens onder de voormelde voorwaarden aan de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en aan Unia, in het 

kader van de publicatie van een tweejaarlijks verslag over de socio-economische situatie van 

personen met een vreemde nationaliteit of van personen met een vreemde afkomst in de 

Belgische samenleving in het algemeen en op de arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

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 B -1000 Brussel Tel. +32-2-741 

83 11. 


