
 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
 

 

SCSZG/18/199 

 

 

ADVIES NR. 18/31 VAN 4 SEPTEMBER 2018 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET DATAWAREHOUSE 

ARBEIDSMARKT EN SOCIALE BESCHERMING DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID (KSZ) AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG (FOD WASO) VOOR HET 

VERRICHTEN VAN HET ONDERZOEK “INDICATOREN BETREFFENDE DE 

DIVERSITEIT OP DE ARBEIDSMARKT - SOCIO-ECONOMISCHE MONITORING” 

 

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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

(FOD WASO); 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ); 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

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 in het bijzonder. Hij zou 

hiertoe - opnieuw (zie het advies nr. 11/19 van 6 december 2011, het advies nr. 14/05 van 4 

februari 2014 en het advies nr. 16/52 van 4 oktober 2016) - anonieme gegevens uit het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid (KSZ) gebruiken. 

 

2. Voor het verrichten van het onderzoek zou de FOD WASO de variabelen “afkomst” (een 

combinatie van de huidige nationaliteit, de eerste nationaliteit en de eerste nationaliteit van 

de ouders) en “migratiehistoriek” (een combinatie van de vorige variabelen met het 

geboorteland, de inschrijvingsdatum in het Rijksregister en de datum van naturalisatie) 

verwerken voor de personen tussen 18 en 64 jaar alsook de variabele “studieniveau” 

(samengesteld op basis van een koppeling van gegevens uit de CENSUS 2011, uit het 
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datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming en van gegevens van de instellingen van 

de deelstaten die bevoegd zijn voor onderwijs). 

 

3. 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 

afkomst en de migratiehistoriek. De tabellen worden gevraagd voor de periode 2008 tot 2017. 

 

4. De eerste tabel met betrekking tot de socio-economische positie bevat het aantal personen in 

het vierde kwartaal van het betrokken jaar, ingedeeld volgens de afkomst, de 

migratiehistoriek, het geslacht, de regio, het studieniveau, het studiedomein, het land van 

uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse en de socio-economische positie. 

 

5. De tweede tabel met betrekking tot de socio-economische positie volgens het type 

huishouden bevat het aantal personen in het vierde kwartaal van het betrokken jaar, ingedeeld 

volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, de regio, het studieniveau, het 

studiedomein, het land van uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse, de LIPRO-

gezinspositie en de socio-economische positie. 

 

6. De derde tabel met betrekking de mobiliteit volgens het beroepsstatuut en de loonklasse 

bestaat uit vier subtabellen: drie subtabellen met het aantal werknemers / werklozen / niet-

werkenden in het vierde kwartaal van het betrokken jaar, ingedeeld volgens de afkomst, de 

migratiehistoriek, het geslacht, de regio, het studieniveau, het studiedomein,  het land van 

uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse, de socio-economische positie (op 

verschillende momenten) en de loonklasse in decielen (op verschillende momenten), een 

subtabel met het aantal werknemers in het vierde kwartaal van het betrokken jaar, ingedeeld 

volgens de loonklasse in decielen en de sector. 

 

7. De vierde tabel met betrekking tot de activiteitsgraad over tien jaar bevat het aantal personen 

die in de afgelopen tien jaar aan het werk, werkloos of niet-werkend waren en die in België 

woonachtig waren in het vierde kwartaal van het betrokken jaar, ingedeeld volgens de 

afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, de regio, het studieniveau, het studiedomein, het 

land van uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse en het totaal aantal kwartalen (in 

klassen) dat de personen hebben gewerkt tijdens de periode van tien jaar. 

 

8. De vijfde tabel met betrekking tot de uitstroom uit de werkloosheid bevat het aantal personen 

die werkloos waren in het vierde kwartaal van het betrokken jaar, ingedeeld volgens de 

afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, de regio, het studieniveau, het studiedomein, het 

land van uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse en de socio-economische positie 

in het eerste en het vierde kwartaal van het volgende jaar. 

 

9. De zesde tabel met betrekking tot de arbeidssector bevat het aantal personen die aan het werk 

waren in het vierde kwartaal van het betrokken jaar, ingedeeld volgens de afkomst, de 

migratiehistoriek, het geslacht, de regio van de tewerkstelling, het studieniveau, het 

studiedomein, het land van uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse en de NACE-

sector. 
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10. De zevende tabel met betrekking tot het paritair comité bevat het aantal personen die aan het 

werk waren in het vierde kwartaal van het betrokken jaar, ingedeeld volgens de afkomst, de 

migratiehistoriek, het geslacht, de regio van de tewerkstelling, het studieniveau, het 

studiedomein, het land van uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse en het paritair 

comité. 

 

11. De achtste tabel met betrekking tot de overheidssector bevat het aantal personen die aan het 

werk waren in de overheidssector in het vierde kwartaal van het jaar, ingedeeld volgens de 

afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, de regio, de werknemersklasse, het 

beleidsniveau, de NACE-sector, het studieniveau, het studiedomein, het land van uitreiking 

van het getuigschrift en de leeftijdsklasse. 

 

12. De negende tabel met betrekking tot de arbeidsovereenkomst bevat het aantal personen die 

aan het werk waren in het betrokken jaar, ingedeeld volgens de afkomst, de migratiehistoriek, 

het geslacht, de regio, het studieniveau, het studiedomein, het land van uitreiking van het 

getuigschrift, de leeftijdsklasse en het statuut van uitzendkracht, seizoenarbeider, PWA, 

dienstencheques en de werknemersklasse. 

 

13. De tiende tabel met betrekking tot het arbeidsstelsel bevat het aantal personen die als 

loontrekkende aan het werk waren in het vierde kwartaal van het betrokken jaar, ingedeeld 

volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, de regio, het studieniveau, het 

studiedomein, het land van uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse, de LIPRO-

gezinspositie, het arbeidsstelsel en het gecumuleerd percentage deeltijds werk (in klassen). 

 

14. De elfde tabel met betrekking tot de socialezekerheidsbijdragevermindering bevat het aantal 

personen in het vierde kwartaal van het betrokken jaar, ingedeeld volgens de afkomst, de 

migratiehistoriek, het geslacht, de regio, het studieniveau, het studiedomein, het land van 

uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse, de verminderingscode (op verschillende 

momenten) en de socio-economische positie (op verschillende momenten). 

 

15. De twaalfde tabel met betrekking tot de werkloosheidsduur bevat het aantal personen die 

werkloos waren in het vierde kwartaal van het betrokken jaar, ingedeeld volgens de afkomst, 

de migratiehistoriek, het geslacht, de regio, het studieniveau, het studiedomein, het land van 

uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse, de werkloosheidsduur (in klassen) en de 

socio-economische positie. 

 

16. De dertiende tabel met betrekking tot de grote steden bevat het aantal personen in het vierde 

kwartaal van het betrokken jaar per grootstad, ingedeeld volgens de afkomst, de 

migratiehistoriek, het geslacht, het studieniveau, het studiedomein, het land van uitreiking 

van het getuigschrift, de leeftijdsklasse en de socio-economische positie. 

 

17. De veertiende tabel met betrekking tot de integratie op de arbeidsmarkt en de redenen van 

het verblijf (van 2008 tot het laatst beschikbare jaar) bevat acht subtabellen. Elke subtabel 

bevat het aantal personen tussen 18 en 64 jaar met een registratiedatum van de verblijfsreden 

in een bepaald jaar (2010-2017) en een onderzoek van hun socio-economisch statuut in het 

vierde kwartaal van alle volgende beschikbare jaren. Elke subtabel bevat het aantal betrokken 

personen ingedeeld volgens de afkomst, de migratiehistoriek, de code 



 

 

4 

TI_202verblijfssituatie van vreemdelingen), het jaar van de TI_202 (verblijfssituatie van 

vreemdelingen), het jaar van de beslissing, het jaar van de inschrijving in het Rijksregister, 

het geslacht, de regio, de LIPRO-gezinspositie, het studieniveau, het studiedomein, het land 

van uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse en de socio-economische positie in het 

vierde kwartaal van alle daaropvolgende jaren. 

 

18. De vijftiende tabel met betrekking tot de socio-economische positie van jongeren in 

beroepsinschakelingstijd bevat het aantal personen tussen 18 en 29 jaar die in de loop van 

een bepaald kwartaal (van het eerste kwartaal 2012 tot het vierde kwartaal van 2016, met een 

subtabel per kwartaal) zijn ingestroomd in de categorie van werkzoekende 

“beroepsinschakelingstijd” en een onderzoek van hun socio-economisch statuut één, twee, 

drie of vier kwartalen later. Elke subtabel bevat het aantal betrokken personen, ingedeeld 

volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, de regio, het studieniveau, het 

studiedomein, het land van uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse in het betrokken 

kwartaal en de socio-economische positie (op verschillende momenten). 

 

19. De zestiende tabel met betrekking tot de personen afkomstig uit de Europese Unie bevat het 

aantal betrokken personen, ingedeeld volgens van het land van de Europese Unie, de 

migratiehistoriek, het geslacht, de regio, het studieniveau, het studiedomein, het land van 

uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse, de LIPRO-gezinspositie en de socio-

economische positie. 

 

20. De zeventiende tabel met betrekking tot de personen afkomstig uit een Afrikaans land bevat 

het aantal betrokken personen, ingedeeld volgens het land (Congo, Kameroen, Guinee, 

Rwanda, Burundi, andere), de migratiehistoriek, het geslacht, de regio, het studieniveau, het 

studiedomein, het land van uitreiking van het getuigschrift, de leeftijdsklasse, de LIPRO-

gezinspositie en de socio-economische positie. 

 

21. De achttiende tabel met betrekking tot de tweede generatie bevat het aantal personen van de 

tweede generatie (variabele aangemaakt op basis van de migratiehistoriek), ingedeeld 

volgens de klasse van de tweede generatie, de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, de 

regio, het studieniveau, het studiedomein, het land van uitreiking van het getuigschrift, de 

leeftijdsklasse en de socio-economische positie. 

 

22. De negentiende tabel met betrekking tot de personen die vallen onder artikel 60 (tussenkomst 

OCMW) bevat het aantal personen die vallen onder het artikel 60 in het derde kwartaal van 

het betrokken jaar maar die in het vierde kwartaal van het betrokken jaar niet meer vallen 

onder artikel 60, ingedeeld volgens de afkomst, de migratiehistoriek, het geslacht, de regio, 

het studieniveau, het studiedomein, het land van uitreiking van het getuigschrift, de 

leeftijdsklasse, de plaats van de tewerkstelling in het derde kwartaal van het betrokken jaar 

en de socio-economische positie (op verschillende momenten). 

 

23. Het gaat om een eenmalige aanvraag. 

 

24. De gegevens worden intern verwerkt bij de FOD WASO. De resultaten zullen in 

samenwerking met UNIA worden bekendgemaakt in de vorm van een verslag dat zal worden 

gebruikt om de beleidsvoerders, de andere actoren en het publiek te informeren over de 
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diversiteit op de Belgische arbeidsmarkt. Dat verslag zal enkel samenvattende tabellen, 

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

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

25. 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 moet het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens in enkele uitzonderingsgevallen vooraf 

een advies verlenen. 

 

26. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dit wil zeggen gegevens die door de 

bestemmeling niet omgezet kunnen worden in persoonsgegevens. 

 

27. De FOD WASO wenst in samenwerking met Unia een socio-economische monitoring te 

verrichten van personen met een vreemde nationaliteit of van personen met een vreemde 

afkomst in de Belgische samenleving in het algemeen en op de arbeidsmarkt in het bijzonder 

(onderzoek “indicatoren betreffende de diversiteit op de arbeidsmarkt - socio-economische 

monitoring”. Het betreft een wettig doeleinde. 

 

28. Bij de verwerking van anonieme gegevens moeten de verzoekers rekening houden met iedere 

bepaling betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de 

Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG. 
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Om deze redenen verleent 

 

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), in het kader van de publicatie van 

een 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 in het bijzonder (onderzoek “indicatoren betreffende de diversiteit op de arbeidsmarkt 

- socio-economische monitoring”). 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


