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TC/03/49 
 
 
 
BERAADSLAGING NR.  03/36 VAN 1 APRIL 2003 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
GECODEERDE SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE 
KRUISPUNTBANK AAN HET «CENTRE DE SOCIOLOGIE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI 
ET DE LA FORMATION» (ULB) EN HET STEUNPUNT WAV (KUL) MET HET OOG OP 
EEN ONDERZOEK NAAR DE PROFESSIONELE MOBILITEIT – UITBREIDING VAN DE 
MACHTIGING VERVAT IN BERAADSLAGING NR. 02/26 VAN 5 MAART 2002 
  
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV) van 21 februari 
2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 maart 2003; 
  
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Bij beraadslaging nr. 02/26 van 5 maart 2002, gewijzigd bij beraadslaging nr. 02/26bis van 4 
februari 2003, werd de Kruispuntbank door het Toezichtscomité gemachtigd om de hierna volgende 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard afkomstig uit het datawarehouse-arbeidsmarkt 
mee te delen aan het “Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation” (ULB) 
en het Steunpunt WAV (KUL), met het oog op een onderzoek naar de professionele mobiliteit.  
 
Gegevens met betrekking tot de achtergrondkenmerken: het gewest van de woonplaats, het 
arrondissement van de woonplaats, het geslacht, de leeftijdsklasse, de nationaliteit (Belg, niet-Belg 
met EU-burgerschap of niet-Belg zonder EU-burgerschap) en de socio-economische positie. 
 
Gegevens met betrekking tot de tewerkstelling: de activiteitssector, de grootte van de 
onderneming, het aantal verschillende betrekkingen, het al dan niet behoren tot een bijzondere 
categorie (artiesten, seizoensarbeiders,…), het statuut (arbeider, bediende, ambtenaar,…), het 
arbeidsregime (voltijds, deeltijds met vermelding van het percentage, speciaal of onbekend), het 
deeltijds tewerkgesteld zijn met inkomenswaarborg (RVA-statuut), het dagloon (uitgedrukt in 
klassen) en het arbeidsvolume (het aantal dagen gewerkt tijdens het trimester). 
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Gegevens met betrekking tot de werkgever: het gecodeerd identificatienummer, het al dan niet 
bezitten van meerdere vestigingen, het gewest van de voornaamste vestiging, de sector (publiek of 
privaat) en de categorieën van tewerkgestelde werknemers. 
 
De ULB/KUL mag de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard bewaren 
zolang hun verwerking noodzakelijk is in het kader van het voormelde onderzoek en maximaal tot 
eind 2003; na deze datum dienen zij te worden vernietigd. 
 
De onderzoekers wensen de meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard – meer bepaald 
de hogervermelde sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de 
achtergrondkenmerken en de tewerkstelling – nu tevens aan te wenden in het kader van andere 
onderzoeksprojecten en verzoeken ook om een verlenging van de bewaarduur van deze sociale 
gegevens van persoonlijke aard tot eind 2005. 
 
Het eerste onderzoeksproject kadert in het Agora-programma van de Federale Diensten voor 
Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC) en betreft “allochtonen op 
de arbeidsmarkt”. De onderzoekers wensen een inzicht te bekomen aangaande de positie van 
inwoners van vreemde nationaliteit op de arbeidsmarkt.  
 
Een tweede Agora-project, “kwaliteit van de arbeid” getiteld, beoogt een onderzoek van de 
arbeidsmarkt- en jobmobiliteit en de veranderingen die dit met zich brengt op het vlak van de 
verloning.  
 
Voorts wenst het Steunpunt WAV de meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard met 
betrekking tot de achtergrondkenmerken en de tewerkstelling aan te wenden voor de uitgave van 
het “jaarboek over de arbeidsmarkt in Vlaanderen”, waarin de arbeidsmarktmobiliteit bijzondere 
aandacht krijgt. 
 
Het “European Network on Mobility” (ENMOB), vervolgens, bestudeert op internationaal 
vergelijkende wijze de arbeidsmarktmobiliteit in een aantal landen. Ten behoeve van het eindrapport 
willen de onderzoekers de arbeidsmarktmobiliteit in België, zoals gemeten aan de hand van 
administratieve bronnen, gedifferentieerd rapporteren in functie van leeftijd, geslacht, sector,… 
 
Een vijfde onderzoek, dat eveneens op Europees niveau wordt gevoerd, betreft de “Statistical 
Indicators on the Labour Market in the E-economy” (STILE), waarbij de nadruk ligt op de 
arbeidsmarktmobiliteit naar en tussen sectoren. 
 
Ten slotte zouden de hogervermelde sociale gegevens van persoonlijke aard worden aangewend in 
het kader van het Internationaal Europees Onderzoeksnetwerk “Transitional Labour Markets” 
(TLM). 
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2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

De bijkomende doeleinden waarvoor de meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard door 
de onderzoekers zullen worden aangewend, vertonen nauwe banden met het initieel doeleinde van 
de mededeling, met name een onderzoek naar de professionele mobiliteit. Er lijken geen bezwaren te 
bestaan om de machtiging vervat in beraadslaging nr. 02/26 van 5 maart 2002 tot deze doeleinden 
uit te breiden. 
 
De onderzoekers mogen de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard 
bewaren zolang hun verwerking noodzakelijk is in het kader van voormelde onderzoeken en 
maximaal tot eind 2005; daarna dienen zij te worden vernietigd. 
 
De overige voorwaarden vermeld in beraadslaging nr. 02/26 van 5 maart 2002 blijven onverkort 
van toepassing. 
 

 
 
Om deze redenen verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
de uitbreiding van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 02/26 van 5 maart 2002 tot volgende 
doeleinden: 
 
- een onderzoek m.b.t. allochtonen op de arbeidsmarkt; 
- een onderzoek m.b.t. kwaliteit van de arbeid; 
- de publicatie van het “jaarboek over de arbeidsmarkt in Vlaanderen”; 
- medewerking aan het Internationaal Europees Onderzoeksnetwerk ENMOB; 
- medewerking aan het Internationaal Europees Onderzoeksnetwerk STILE; 
- medewerking aan het Internationaal Europees Onderzoeksnetwerk TLM. 
 
De meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard aard mogen worden bewaard zolang hun 
verwerking noodzakelijk is in het kader van deze doeleinden en maximaal tot eind 2005, waarna zij 
vernietigd dienen te worden. 
 
De voorgestelde machtigingsuitbreiding doet op generlei wijze afbreuk aan de voorwaarden vervat in 
beraadslaging nr. 02/26 van 5 maart 2002. 
 
 
  
 
 

 F. Ringelheim 
 Voorzitter 


