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SCSZ/14/040 

 

 

ADVIES NR. 14/12 VAN 4 MAART 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME 

GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN 

HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VAN DE VLAAMSE 

OVERHEID EN HET STEUNPUNT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VOOR HET 

OPVOLGEN VAN PERSONEN MET EEN VREEMDE HERKOMST IN HET KADER 

VAN DE THEMATISCHE BOORDTABELLEN 

 

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 Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid 

en het Steunpunt Werk en Sociale Economie van 11 februari 2014; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 12 februari 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Met het oog op het monitoren en het analyseren van de arbeidsmarkt en het 

arbeidsmarktbeleid – en in het bijzonder het opvolgen van personen met een vreemde 

herkomst in het kader van de thematische boordtabellen – verzoeken het Departement Werk 

en Sociale Economie van de Vlaamse overheid en het Steunpunt Werk en Sociale Economie 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om bepaalde anonieme gegevens uit het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 
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2. Voor het bepalen van de vreemde herkomst en het opdelen van personen in verschillende 

herkomstgroepen zou worden gewerkt met een cascadesysteem. Er wordt eerst gekeken naar 

de eerste nationaliteit van de vader. Is dat een buitenlandse nationaliteit, dan wordt de 

persoon ingedeeld in de herkomstgroep die met die buitenlandse nationaliteit overeenkomt. 

Is de eerste nationaliteit van de vader blanco of Belgisch dan wordt gekeken naar de eerste 

nationaliteit van de moeder. Is dat een buitenlandse nationaliteit, dan wordt de persoon 

ingedeeld in de herkomstgroep die met die buitenlandse nationaliteit overeenkomt. Is ook de 

eerste nationaliteit van de moeder blanco of Belgisch dan wordt gekeken naar de eerste 

nationaliteit van de persoon zelf. Is dat een buitenlandse nationaliteit, dan wordt de persoon 

ingedeeld in de herkomstgroep die met die buitenlandse nationaliteit overeenkomt. Is ook de 

eerste nationaliteit van de persoon zelf blanco of Belgisch dan wordt gekeken naar de 

huidige nationaliteit van de persoon. De persoon wordt dan ingedeeld in de herkomstgroep 

die met die buitenlandse nationaliteit overeenkomt. 

 

3. Op grond van deze werkwijze wordt er inzake de regio van herkomst een onderscheid 

gemaakt tussen de volgende categorieën personen: personen met een Belgische herkomst 

(personen met een Belgische huidige nationaliteit en een Belgische eerste nationaliteit van 

wie ook de beide ouders een Belgische eerste nationaliteit hebben), personen van wie geen 

vreemde herkomst gekend is maar die een onvolledige nationaliteitshistoriek hebben, 

personen met een herkomst uit één van de buurlanden, personen met een herkomst uit een 

West- of Noord-Europees land, personen met een herkomst uit een Zuid-Europees land, 

personen met een herkomst uit een Oost-Europees land, personen met een herkomst uit een 

ander Europees land, personen met een herkomst uit Turkije, personen met een herkomst uit 

Marokko, personen met een herkomst uit Afrika (uitgezonderd Marokko), personen met een 

herkomst uit een Aziatisch land (uitgezonderd Turkije) en personen met een andere herkomst 

dan de hiervoor vermelde (inclusief de bijzondere categorieën, zoals vluchteling, 

vaderlandsloze,…). 

 

4. Daarnaast voorzien de onderzoekers een aparte variabele die de eerste nationaliteit van de 

grootouders weergeeft in de volgende klassen: (1) de eerste nationaliteit van de vier 

grootouders is Belg, (2) de eerste nationaliteit van minstens twee grootouders is van buiten 

de Europese Unie van 27 lidstaten, (3) de eerste nationaliteit van één grootouder is van 

buiten de Europese Unie van 27 lidstaten, (4) geen enkele grootouder heeft een eerste 

nationaliteit van buiten de Europese Unie van 27 lidstaten maar minstens één grootouder 

heeft een buitenlandse eerste nationaliteit van binnen de Europese Unie van 27 lidstaten, (5) 

van geen enkele grootouder is een buitenlandse eerste nationaliteit gekend en de eerste 

nationaliteit van minstens één grootouder in elke lijn is gekend en Belgisch, (6) van geen 

enkele grootouder is een buitenlandse eerste nationaliteit gekend en de eerste nationaliteit 

van minstens één grootouder is gekend en Belgisch en (7) de eerste nationaliteit van de vier 

grootouders is blanco. Klasse 1 heeft telkens voorrang op klasse 2, klasse 2 op klasse 3,… 

 

5. De volgende tabellen zouden aldus ter beschikking worden gesteld, op gewestelijk niveau, 

telkens met betrekking tot de situatie op 31 december van de jaren 2008-2012. De meeste 

variabelen worden daarbij in ruime klassen ingedeeld. 

 

 Tabel 1: het aantal personen opgedeeld naar gewest, herkomstregio, geboorteland, geslacht, 

leeftijd en socio-economische positie 
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 Tabel 2: het aantal personen opgedeeld naar gewest, herkomstregio, geboorteland, geslacht, 

leeftijd, socio-economische positie en verblijfsduur 

 

 Tabel 3: het aantal personen op arbeidsleeftijd opgedeeld naar gewest, herkomstregio, 

geboorteland, geslacht, leeftijd en socio-economische positie 

 

 Tabel 4: het aantal personen op arbeidsleeftijd opgedeeld naar gewest, herkomstregio, 

geboorteland, geslacht, leeftijd, gezinspositie, socio-economische positie en arbeidsintensiteit 

 

 Tabel 5: het aantal niet-werkende werkzoekenden (15-64 jaar) opgedeeld naar gewest, 

herkomstregio, geboorteland, geslacht, leeftijd en socio-economische positie 

 

 Tabel 6: het aantal werklozen (15-64 jaar) opgedeeld naar gewest, herkomstregio, 

geboorteland, geslacht, leeftijd en werkloosheidsduur 

 

 Tabel 7: het aantal zelfstandigen (15-64 jaar) opgedeeld naar gewest, herkomstregio, 

geboorteland, geslacht, leeftijd en sector 

 

 Tabel 8: het aantal zelfstandigen (15-64 jaar) opgedeeld naar gewest, herkomstregio, 

geboorteland, geslacht, leeftijd en beroep 

 

 Tabel 9: het aantal loontrekkenden opgedeeld naar gewest, herkomstregio, geboorteland, 

geslacht, regime en sector 

 

 Tabel 10: het aantal loontrekkenden opgedeeld naar gewest, globale herkomstregio, 

geboorteland, geslacht en paritair (sub)comité 

 

 Tabel 11: het aantal loontrekkenden opgedeeld naar gewest, globale herkomstregio, 

geboorteland, geslacht en dimensiecode van de werkgever 

 

 Tabel 12: het aantal loontrekkenden opgedeeld naar gewest, herkomstregio, geboorteland, 

geslacht, leeftijd en arbeidsregime 

 

 Tabel 13: het aantal loontrekkenden opgedeeld naar gewest, herkomstregio, geboorteland, 

geslacht, leeftijd en loon 

 

 Tabel 14: het aantal loontrekkenden in uitzendarbeid opgedeeld naar gewest, herkomstregio, 

geboorteland, geslacht en leeftijd 

 

 Tabel 15: het aantal personen van Belgische/onbekende herkomst naar gewest, herkomst-

regio, geslacht, leeftijd, socio-economische positie en eerste nationaliteit van de grootouders 

 

6. De anonieme gegevens zouden maximaal gedurende twee jaren bewaard worden. 
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B. BEHANDELING 

 

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 mededeling beoogt het monitoren en het analyseren van de arbeidsmarkt en het 

arbeidsmarktbeleid en het opvolgen van personen met een vreemde herkomst en lijkt aldus 

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

 

9. In dit geval betreft de mededeling wel degelijk anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens 

die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

10. Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid en het Steunpunt 

Werk en Sociale Economie dienen bij de verwerking van de anonieme gegevens rekening te 

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, hun 

uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

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 

Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid en het Steunpunt Werk en 

Sociale Economie voor het monitoren en het analyseren van de arbeidsmarkt en het 

arbeidsmarktbeleid en het opvolgen van personen met een vreemde herkomst. 

 

 

 

 

 

 

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). 


