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SCSZG/15/168 

 

 

ADVIES NR. 15/46 VAN 6 OKTOBER 2015 OVER DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET VLAAMS DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE 

VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE INTEGRATIE VAN GEREGULARISEERDE 

VREEMDELINGEN OP DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder op artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. In 2009 besliste de federale regering om over te gaan tot een regularisatiecampagne om 

bepaalde categorieën van vreemdelingen die zonder papieren in België verbleven toch toe te 

laten, op basis van humanitaire redenen, mits een duurzame lokale verankering. Het ging 

onder meer om personen die een verblijf van tweeënhalf jaar en een tewerkstelling konden 

aantonen. Bij tewerkstelling in Vlaanderen moest hun werkgever daartoe een aanvraag tot 

arbeidsvergunning indienen bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale 

Economie, waarvan de taken inmiddels werden overgenomen door het Departement Werk en 

Sociale Economie. Dat laatste wil, om een beter inzicht te krijgen in de sociaal-economische 

en maatschappelijke integratie van de geregulariseerden, eenmalig gebruik maken van 

anonieme gegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid. 
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2. Het Departement Werk en Sociale Economie zou aan de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid een lijst bezorgen van de personen aan wie in het kader van de lokale duurzame 

verankering een arbeidskaart werd toegekend, met vermelding van hun identificatienummer 

van de sociale zekerheid en de toegepaste maatregel. 

 

3. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou deze persoonsgegevens koppelen met eigen 

persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming en het geheel 

verwerken tot louter anonieme gegevens. 

 

4. De aanvraag betreft aldus drie tabellen (telkens situatie op 30 juni 2013, 31 december 2013, 

30 juni 2014 en 31 december 2014) waarin het aantal betrokkenen wordt ingedeeld in functie 

van de volgende criteria. 

 

- tabel 1 – indeling naar sector: leeftijdsklasse, geslacht, kwartaal van de beslissing, 

socio-economische positie, geboortelandklasse, nationaliteitsklasse, paritair comité en 

NACE-sectorcode; 

 

- tabel 2 – indeling naar gezinspositie: leeftijdsklasse, geslacht, kwartaal van de 

beslissing, socio-economische positie, geboortelandklasse, nationaliteitsklasse en 

LIPRO-gezinspositie; 

 

- tabel 3 – indeling naar dimensiecode van de werkgever: leeftijdsklasse, geslacht, 

kwartaal van de beslissing, socio-economische positie, geboortelandklasse, 

nationaliteitsklasse en dimensiecode van de werkgever. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. 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 – mits toestemming van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid – 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. 

 

6. In dit geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil 

zeggen gegevens die de bestemmeling niet kan herleiden tot persoonsgegevens. 

 

7. De mededeling beoogt het onderzoeken van de integratie van geregulariseerde 

vreemdelingen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde. 

 

8. Vermits het Departement Werk en Sociale Economie in dit geval zowel leverancier van niet-

gecodeerde persoonsgegevens (input) als bestemmeling van anonieme gegevens (output) is, 

dient het een organisatorische scheiding van functies te voorzien tussen de betrokken 

afdelingen. 
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9. Bij de verwerking van de anonieme gegevens moet het Departement Werk en Sociale 

Economie 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, hun respectieve uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgevende 

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 voor het onderzoeken van de 

integratie van geregulariseerde vreemdelingen op de Vlaamse 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 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 

 


