
  
 
 
 

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

 
 
 
SCSZ/10/140 
 
 
ADVIES NR 10/28 VAN 7 DECEMBER 2010 BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN HET STEUNPUNT WERK EN SOCIALE ECONOMIE 
EN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VAN DE VLAAMSE 
OVERHEID MET HET OOG OP HET MONITOREN EN HET ANALYSEREN VAN DE 
VLAAMSE ARBEIDSMARKT EN HET VLAAMS ARBEIDSMARKTBELEID 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 1; 
 
Gelet op de aanvraag van het Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Departement Werk en 
Sociale Economie van de Vlaamse overheid van 10 november 2010; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 17 november 
2010; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Het Steunpunt Werk en Sociale Economie (Steunpunt WSE) is een kenniscentrum dat 

expertise over de thema’s werk, arbeidsmarkt en sociale economie opbouwt en ter 
beschikking stelt. Het wil de kennis over deze thema’s bundelen en uitbreiden door middel 
van eigen onderzoek, dat zo veel mogelijk gebaseerd wordt op reeds beschikbare 
persoonsgegevensbanken. Het speelt een belangrijke rol bij het ontsluiten van momenteel 
in het arbeidsmarktonderzoek onderbenutte persoonsgegevensbanken. 

 
2. Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid (Departement 

WSE) wil snel, adequaat en creatief inspelen op de uitdagingen waar de arbeidsmarkt, het 
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werkveld van de sociale economie en het beleid voor staan. Centraal in de werking staat de 
voorbereiding, de handhaving en de evaluatie van het Vlaams beleid. 

 
3. De opdracht voor het monitoren en het analyseren van de Vlaamse arbeidsmarkt en het 

Vlaams arbeidsmarktbeleid werd door de Vlaamse regering toegewezen aan een 
samenwerkingsverband tussen het Steunpunt WSE en het Departement WSE. 

 
4. Met het oog op het verwezenlijken van hun opdracht wensen het Steunpunt WSE en het 

Departement WSE te kunnen beschikken over bepaalde anonieme gegevens gegenereerd 
aan de hand van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 
Enerzijds betreft het een verderzetting van twee vorige mededelingen van anonieme 
gegevens: deze bedoeld in advies nr. 08/12 van 6 mei 2008 en deze bedoeld in advies nr. 
09/08 van 2 juni 2009. 
 
Anderzijds betreft het een herneming en een uitbreiding van een vorige mededeling van 
anonieme gegevens, namelijk deze bedoeld in advies nr. 10/19 van 6 juli 2010 van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 
5. Om de anonimiteit van de gegevens optimaal te waarborgen, werden in overleg met de 

onderzoekers een aantal maatregelen op het vlak van de toegankelijkheid en de 
verwerkingsprocedure uitgewerkt. 

 
Vooreerst creëert de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid moederbestanden. Het betreft 
tabellen waarvan de meeste cellen de unieke situatie van één persoon voorstellen. Door het 
groot aantal opgenomen variabelen beantwoordt aan de meeste combinaties van de 
variabelen slechts één individu. 
 
Omdat de niet-heridentificatie van de betrokkenen aldus niet sluitend kan worden 
gewaarborgd, worden de moederbestanden niet volledig aan de onderzoekers meegedeeld. 
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid deelt slechts een fragment met een 
tienduizendtal records van iedere tabel, met alle variabelen, mee aan de onderzoekers. 
Indien het aantal individuen dat beantwoordt aan de combinatie gelijk is aan één, twee of 
drie wordt dit aangeduid als “één tot drie”. 
 

 Op basis van deze fragmenten ontwikkelen de onderzoekers ten slotte toepassingen, die ze 
uitvoeren op de moederbestanden zelf, in de lokalen van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid. Dat resulteert in tabellen met veel minder variabelen dan de moederbestanden. 
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid oordeelt in laatste instantie of deze tabellen de 
anonimiteit van het individu garanderen vooraleer ze over te maken aan de onderzoekers. 
Indien de onderzoekers het standpunt van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met 
betrekking tot de anonimiteit van de gegevens betwisten, neemt de afdeling sociale 
zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid de 
eindbeslissing. 

 
6. De moederbestanden hebben betrekking op volgende tabellen. 
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6.1. In de tabellen “arbeidsrekening sectoren 2007” en “arbeidsrekening sectoren 2008” wordt 
het aantal personen die op 30 juni 2007 respectievelijk 30 juni 2008 in het datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming voorkomen als loontrekkende verder ingedeeld 
volgens volgende criteria (situatie op 30 juni 2007 respectievelijk 30 juni 2008): het 
geslacht, de gemeente van de woonplaats, de nationaliteitsklasse, de nace-code (drie digits) 
en de leeftijdsklasse. 

 
6.2. In de tabel “mobiliteit (per jaar)” wordt het aantal personen die op 31 december 2007 en/of 

31 december 2008 in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming voorkomen 
verder ingedeeld volgens volgende criteria (situatie op 31 december 2007 en 31 december 
2008): het geslacht, het gewest of de gemeenschap van de woonplaats, de leeftijdsklasse, de 
aanduiding van overlijden, de nationaliteitsklasse, de gezinspositie, de leeftijdsklasse van 
het jongste kind, de socio-economische positie van de partner, de socio-economische 
positie, de aanduiding ingeschreven bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling, 
de categorie werkzoekende bij deze diensten, het opleidingsniveau en opleidingsdomein 
geregistreerd bij deze diensten, het al dan niet werkend zijn en het statuut hebben van 
arbeidsongeschikte omwille van primaire arbeidsongeschiktheid of vaderschaps-, 
zwangerschaps-, adoptie- en borstvoedingsverlof of werkverwijdering wegens 
borstvoeding, zwangerschap en besmettelijke ziekten, invaliditeit, beroepsziekte of 
arbeidsongeval, het al dan niet werkend en langdurig ziek zijn, het al dan niet in 
zwangerschapsverlof zijn, het zich al dan niet in een systeem van activering van de 
werkloosheidsuitkering bevinden, het zich al dan niet in een systeem van deeltijdse 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet bevinden, het al dan niet actief zijn in het kader van 
een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, het al dan niet oudere werkzoekende zijn, het 
al dan niet vrijgestelde werkzoekende omwille van een beroepsopleiding zijn, het al dan 
niet als pensioentrekkende werkzaam zijn, de aanduiding rust- of overlevingspensioen in 
het stelsel van de werknemers, zelfstandigen of ambtenaren, de aanduiding buitenlands 
pensioen, de aanduiding inkomensgarantie voor ouderen, de aanduiding tegemoetkoming 
voor mindervaliden, de aanduiding afgeleid pensioen, het al dan niet als rechtgevend kind 
werkzaam zijn, het al dan niet werkend zijn en steun krijgen van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, de aanduiding of de werkgever tot de publieke of de private sector 
behoort, het arbeidsregime, de nace-code, de werknemersklasse, het al dan niet actief zijn 
in een systeem van uitzendarbeid, de dagloonklasse, het gecumuleerd percentage deeltijdse 
arbeid en de jobanciënniteit. Voor de jobmobiliteit wordt de situatie vanaf het vierde 
kwartaal van 2007 tot en met het vierde kwartaal van 2008 geviseerd. 

 
6.3. In de tabel “mobiliteit (per kwartaal)” wordt het aantal personen die op 31 december 2007 

in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming voorkomen verder ingedeeld 
volgens volgende criteria (situatie op 31 december 2007, 31 maart 2008, 30 juni 2008, 30 
september 2008 en 31 december 2008): het geslacht, het gewest of de gemeenschap van de 
woonplaats, de leeftijdsklasse, de aanduiding van overlijden, de nationaliteitsklasse, de 
socio-economische positie, de aanduiding gekend bij de gewestelijke diensten voor 
arbeidsbemiddeling, het al dan niet werkend en langdurig ziek zijn, het al dan niet in 
zwangerschapsverlof zijn, het zich al dan niet in een systeem van deeltijdse 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet bevinden, het arbeidsregime, het al dan niet actief zijn 
in een systeem van uitzendarbeid, de dagloonklasse en de jobmobiliteit. 
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6.4. In de tabel “mobiliteit en paritaire comités” wordt het aantal personen die op 31 december 
2007 en/of 31 december 2008 in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 
voorkomen als werkende verder ingedeeld volgens volgende criteria (situatie op 31 
december 2007, 31 maart 2008, 30 juni 2008, 30 september 2008 en 31 december 2008): 
het geslacht, de leeftijdsklasse, het gewest of de gemeenschap van de woonplaats, de 
nationaliteitsklasse, de aanduiding van overlijden, de socio-economische positie, de 
aanduiding ingeschreven bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling, de 
categorie werkzoekende bij deze diensten, het opleidingsniveau en opleidingsdomein 
geregistreerd bij deze diensten, het al dan niet werkend zijn en het statuut hebben van 
arbeidsongeschikte omwille van primaire arbeidsongeschiktheid of vaderschaps-, 
zwangerschaps-, adoptie- en borstvoedingsverlof of werkverwijdering wegens 
borstvoeding, zwangerschap en besmettelijke ziekten, invaliditeit, beroepsziekte of 
arbeidsongeval, het al dan niet werkend en langdurig ziek zijn, het al dan niet in 
zwangerschapsverlof zijn, het zich al dan niet in een systeem van activering van de 
werkloosheidsuitkering bevinden, het zich al dan niet in een systeem van deeltijdse 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet bevinden, het al dan niet actief zijn in het kader van 
een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, het al dan niet oudere werkzoekende zijn, het 
al dan niet vrijgestelde werkzoekende omwille van een beroepsopleiding zijn, het al dan 
niet als pensioentrekkende werkzaam zijn, het al dan niet als rechtgevend kind werkzaam 
zijn, het al dan niet werkend zijn en steun krijgen van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, de aanduiding of de werkgever tot de publieke of de private sector 
behoort, de werknemersklasse, het paritair (sub)comité, de jobmobiliteit, de dagloonklasse 
en de jobanciënniteit. 

 
6.5. In de tabel “ouderen en uittrede” wordt het aantal personen tussen vijftig en negenenzestig 

jaar oud op 31 december 2006 en/of 31 december 2007 die op 31 december 2006 en/of 31 
december 2007 voorkomen als werkende in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 
bescherming verder ingedeeld volgens volgende criteria (situatie op 31 december 2006, 31 
december 2007 en 31 december 2008): het geslacht, de leeftijd (in jaren), het gewest of de 
gemeenschap van de woonplaats, de aanduiding van overlijden, de nationaliteitsklasse, de 
nace-code (twee digits), de aanduiding of de werkgever tot de publieke of de private sector 
behoort, de werknemersklasse, het arbeidsregime, de socio-economische positie van de 
partner, de socio-economische positie, de aanduiding ingeschreven bij de gewestelijke 
diensten voor arbeidsbemiddeling, de categorie werkzoekende bij deze diensten, het 
opleidingsniveau geregistreerd bij deze diensten, het al dan niet werkend zijn en het statuut 
hebben van arbeidsongeschikte omwille van primaire arbeidsongeschiktheid of 
vaderschaps-, zwangerschaps-, adoptie- en borstvoedingsverlof of werkverwijdering 
wegens borstvoeding, zwangerschap en besmettelijke ziekten, invaliditeit, beroepsziekte of 
arbeidsongeval, het al dan niet werkend en langdurig ziek zijn, het zich al dan niet in een 
systeem van deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet bevinden, het al dan niet 
oudere werkzoekende zijn, het al dan niet als pensioentrekkende werkzaam zijn, de 
aanduiding rust- of overlevingspensioen in het stelsel van de werknemers, zelfstandigen of 
ambtenaren, de aanduiding buitenlands pensioen, de aanduiding inkomensgarantie voor 
ouderen, de aanduiding tegemoetkoming voor mindervaliden, de aanduiding afgeleid 
pensioen, het al dan niet werkend zijn en steun krijgen van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, de dagloonklasse, het gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid, 
de gezinspositie en de jobanciënniteit. 

 



 5

6.6. In de tabel “jongeren en intrede” wordt het aantal personen tussen vijftien en 
negenentwintig jaar oud die op 31 maart 2007, 30 juni 2007, 30 september 2007, 31 
december 2007, 31 maart 2008, 30 juni 2008, 30 september 2008 of 31 december 2008 
voorkomen in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming verder ingedeeld 
volgens volgende criteria: enerzijds (situatie op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 
december van de jaren 2005 tot en met 2008) de socio-economische positie, de aanduiding 
ingeschreven bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling, de categorie 
werkzoekende bij deze diensten, het al dan niet als rechtgevend kind werkzaam zijn, het 
zich al dan niet in een individuele beroepsopleiding in de onderneming bevinden en het al 
dan niet bezitten van een studentencontract, anderzijds (situatie op 31 maart 2007, 30 juni 
2007, 30 september 2007, 31 december 2007, 31 maart 2008, 30 juni 2008, 30 september 
2008 en 31 december 2008) het geslacht, het gewest of de gemeenschap van de woonplaats, 
de aanduiding van overlijden, de leeftijdsklasse, het al dan niet rechtgevend kind en 
begunstigde van het (equivalent) leefloon zijn, het al dan niet vrijgestelde werkzoekende 
zijn omwille van een beroepsopleiding, het arbeidsregime, het gecumuleerd percentage 
deeltijdarbeid, de dagloonklasse, de nace-code, de jobmobiliteit, het al dan niet actief zijn 
in een systeem van uitzendarbeid, het zich al dan niet in een systeem van activering van de 
werkloosheidsuitkering bevinden, de aanduiding of er een bijdragevermindering voor jonge 
werknemers van kracht is, het zich al dan niet in een startbaan bevinden, de 
werknemersklasse, de aanduiding of de werkgever tot de publieke of de private sector 
behoort en het opleidingsniveau en opleidingsdomein. 

 
6.7. In de tabel “intredeleeftijd (deel 1)” wordt het aantal personen van vijftien tot en met 

negenentwintig jaar oud die op 31 maart 2007, 30 juni 2007, 30 september 2007 of 31 
december 2007 voorkomen in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 
verder ingedeeld volgens volgende criteria: enerzijds (situatie op 31 maart, 30 juni, 30 
september en 31 december van de jaren 2005 tot en met 2007) de socio-economische 
positie, de aanduiding ingeschreven bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling, 
de categorie werkzoekende bij deze diensten, het al dan niet als rechtgevend kind 
werkzaam zijn, het zich al dan niet in een individuele beroepsopleiding in de onderneming 
bevinden en het al dan niet bezitten van een studentencontract, anderzijds (situatie op 31 
maart 2007, 30 juni 2007, 30 september 2007, 31 december 2007, 31 maart 2008, 30 juni 
2008, 30 september 2008 en 31 december 2008) het geslacht, het gewest of de 
gemeenschap van de woonplaats, de aanduiding van overlijden, de leeftijd in jaren, de 
aanduiding of er een bijdragevermindering voor jonge werknemers van kracht is, het zich al 
dan niet in een startbaan bevinden, het zich al dan niet in een systeem van activering van de 
werkloosheidsuitkering bevinden, het opleidingsniveau geregistreerd bij de gewestelijke 
diensten voor arbeidsbemiddeling en het arbeidsregime. 

 
6.8. In de tabel “intredeleeftijd (deel 2)” wordt het aantal personen van vijftien tot en met 

negenentwintig jaar oud die op 31 maart 2008, 30 juni 2008, 30 september 2008 of 31 
december 2008 voorkomen in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 
verder ingedeeld volgens dezelfde criteria als vermeld onder 6.7. met dien verstande dat 
voor de eerstgenoemde criteria de situatie op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 
december van de jaren 2005 tot en met 2008 wordt beschouwd en voor de laatstgenoemde 
criteria de situatie op 31 maart 2008, 30 juni 2008, 30 september 2008 en 31 december 
2008 wordt beschouwd. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

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

 
8. De afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid stelt vast dat bijzondere maatregelen werden getroffen om de anonimiteit van 
de gegevens te verzekeren. Enerzijds ontvangen de onderzoekers slechts fragmenten van de 
hogerbeschreven moederbestanden en wordt indien het aantal individuen dat beantwoordt 
aan een bepaalde combinatie van criteria gelijk is aan één, twee of drie dit aangeduid als 
“één tot drie”. Anderzijds voeren de onderzoekers de door hen ontwikkelde toepassingen 
uit op de moederbestanden in de lokalen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
9. De mededeling heeft aldus betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die 

door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
 
10. De mededeling lijkt nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

zekerheid. 
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan het Steunpunt 
WSE en het Departement WSE met het oog op het monitoren en het analyseren van de Vlaamse 
arbeidsmarkt en het Vlaams 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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-
741 83 11)  
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