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SCSZ/07/010 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/52 VAN 6 MEI 2003, GEWIJZIGD OP 9 JANUARI 2007, 
M.B.T. DE MEDEDELING VAN GECODEERDE SOCIALE GEGEVENS VAN 
PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE KUL EN DE ULB 
MET HET OOG OP HET INSTELLEN VAN EEN SYSTEEM VAN PERMANENTE 
MONITORING VAN DE POSITIE VAN ALLOCHTONEN OP DE BELGISCHE 
ARBEIDSMARKT 
  
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 
de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2e lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 april 2003; 
 
Gelet op de brief van de Kruispuntbank van 18 december 2006; 
 
Gelet op het verslag van de voorzitter. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

De federale Minister van Werkgelegenheid heeft de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 
en de Université Libre de Bruxelles (ULB) verzocht om hun medewerking bij het instellen 
van een systeem van permanente monitoring van de positie van allochtonen op de Belgische 
arbeidsmarkt. Daartoe wensen beide universiteiten te beschikken over bepaalde gecodeerde 
sociale gegevens van persoonlijke aard. 
 
De meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard, die betrekking hebben 
op Vlaanderen, Wallonië en Brussel, zullen worden geanalyseerd door respectievelijk de 
KUL, de ULB en beide onderzoeksteams samen. Het Centrum voor Gelijke Kansen en 
Racismebestrijding zal worden belast met de coördinatie van deze analyses en de rapportering 
terzake. 
 
Er wordt opgemerkt dat de meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard niet enkel 
zullen worden aangewend als instrument voor het bestrijden van werkloosheid bij 
allochtonen en hun integratie op de Belgische arbeidsmarkt, maar ook als instrument voor 
het vaststellen van eventuele discriminatie bij het tewerkstellingsbeleid van werkgevers. 
Wanneer een slachtoffer van discriminatie voor het bevoegde gerecht feiten (waaronder 
statistische gegevens) aanvoert die het bestaan van een directe of indirecte discriminatie 
kunnen doen vermoeden, valt de bewijslast, krachtens artikel 19, § 3, van de wet van 25 
februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 
1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding, immers ten laste van de verweerder. 
 
De gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard hebben betrekking op volgende 
sociaal verzekerden: 
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- alle vreemdelingen (dit zijn de personen met een andere nationaliteit dan de Belgische) 
die op 30 juni 2001 bij de RSZ, de RSZPPO of de RVA ingeschreven waren en tussen 18 
en 55 jaar oud waren; 

 
- alle allochtone Belgen (dit zijn personen die als niet-Belg zijn geboren maar in de loop van 

hun leven de Belgische nationaliteit hebben verworven) behorend tot een steekproef van 
50% van de sociaal verzekerden die op 30 juni 2001 bij de RSZ, de RSZPPO of de RVA 
ingeschreven waren en tussen 18 en 55 jaar oud waren – de steekproef wordt ingedeeld 
naar regio, geslacht en leeftijd en de historiek van de nationaliteit wordt onderzocht door 
het Rijksregister; 

 
- een steekproef van tweeduizend autochtone Belgen (dit zijn personen die steeds Belg zijn 

geweest) die op 30 juni 2001 bij de RSZ, de RSZPPO of de RVA ingeschreven waren en 
tussen 18 en 55 jaar oud waren – de steekproef wordt ingedeeld naar arrondissement, 
geslacht, leeftijd en nomenclatuur. 

 
Voor elke sociaal verzekerde behorende tot de onderzoekspopulatie worden volgende 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard meegedeeld (telkens wordt melding 
gemaakt van de situatie op 30 juni 1998, op 30 juni 1999, op 30 juni 2000 en op 30 juni 
2001). 

 
Beschrijving gegeven Mogelijke waarden 

het uniek identificatienummer het gecodeerd INSZ 
de status de nomenclatuurcode 
het geslacht [1] man [2] vrouw 

[1] 18-25 [5] 41-45 
[2] 26-30 [6] 46-50 
[3] 31-35 [7] 51-55 de leeftijd op 30 juni 2001 

[4] 36-40  
de woonplaats op 31 december de arrondissementscode 

[1] België [7] buurland van België 
[2] (niet gebruikt) [8] ander (Europa) 
[3] Italië [9] ander (Oost-Europa) 
[4] Marokko [10] ander (Azië) 
[5] Turkije [11] ander (Afrika) 

de nationaliteit op 31 december 

[6] Zuid-Europa [12] ander 
[1] België [7] buurland van België 
[2] (niet gebruikt) [8] ander (Europa) 
[3] Italië [9] ander (Oost-Europa) 
[4] Marokko [10] ander (Azië) 
[5] Turkije [11] ander (Afrika) 

de herkomst (enkel voor Belgen, met 
het oog op het nagaan van de eerste 
gekende nationaliteit) 

[6] Zuid-Europa [12] ander 
[0] niet van toepassing [2] bediende het statuut [1] arbeider [3] ambtenaar 
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het gemiddeld dagloon de loonklasse 
de bedrijfssector de NACE-code1

[0] niet van toepassing [2] privé-onderneming 
het statuut van de onderneming [1] publieke 

onderneming 
 

[0] niet van toepassing [3] 50-99 werknemers 
[1] 1-9 werknemers [4] 100-499 werknemers de omvang van de onderneming 
[2] 10-49 werknemers [5] 500 werknemers of meer 
[0] niet van toepassing [4] 7-12 maanden 
[1] minder dan 1 maand [5] 13-24 maanden 
[2] 1-3maanden [6] 25 maanden of meer de duur van de huidige werkloosheid 

[3] 3-6 maanden  
[0] geen info 
beschikbaar 

[5] hoger onderwijs 

[1] geen [6] ander 
[2] lager onderwijs [7] (niet gebruikt) 
[3] lager sec. onderwijs [8] (niet gebruikt) 

het opleidingsniveau 

[4] hoger sec. onderwijs [9] betrokkene onbekend 
het jaar van de eerste aanvraag het jaartal 
 
De meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard zouden worden 
bewaard tot en met december 2008. 
 
 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waarvoor, 
krachtens artikel 15, tweede lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, een principiële machtiging 
van het Toezichtscomité vereist is. 
 
De mededeling gebeurt voor een gewettigd doeleinde, met name het instellen van een 
systeem van permanente monitoring van de positie van allochtonen op de Belgische 
arbeidsmarkt. De meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard lijken, 
uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze lijken bovendien niet 
van aard om een (her)identificatie van de betrokkenen door de onderzoekers 
waarschijnlijk te maken: het INSZ van de betrokken sociaal verzekerden wordt gecodeerd 
en de persoonskenmerken (het geslacht, de nationaliteit, het arrondissement van de 
woonplaats, de leeftijd en het opleidingsniveau) worden in klassen uitgedrukt. 
 
De Kruispuntbank mag de gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard slechts 
meedelen nadat ze, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 februari 
2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in het bezit werd 

                     
1 Er worden twee digits meegedeeld. Voor de sector 74 (allerhande dienstverlening) worden echter drie tot vijf 

digits meegedeeld. Het betreft immers een sector waarbinnen traditioneel veel allochtonen tewerkgesteld 
worden. 
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gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de door de KUL en de ULB verrichte 
aangifte van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 
 
De KUL en de ULB dienen er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te 
zullen inzetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard betrekking hebben, zou worden 
achterhaald.  
 
In elk geval is het de KUL en de ULB, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit 
van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verboden om 
handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van 
persoonlijke aard om te zetten in niet-gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard. Er 
wordt op gewezen dat het niet-naleven van dit verbod, krachtens artikel 39, 1°, van de wet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, een strafrechtelijke veroordeling tot een geldboete van 
honderd tot honderdduizend frank tot gevolg kan hebben. 
 
De KUL en de ULB mogen de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke 
aard bewaren zolang hun verwerking noodzakelijk is in het kader van voormeld doeleinde 
en maximaal tot december 2008; daarna dienen zij te worden vernietigd. 

 
 

Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan de Kruispuntbank om aan de KUL en de ULB de onder punt 2. vermelde 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen, met het oog op het instellen 
van een systeem van permanente monitoring van de positie van allochtonen op de Belgische 
arbeidsmarkt. 
 
Tussen de Kruispuntbank en beide universiteiten dient een contract te worden gesloten waarin 
de nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien. 
 
De meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard mogen worden bewaard 
zolang dit noodzakelijk is in het kader van voormeld doeleinde en maximaal tot december 2008; 
daarna dienen zij te worden vernietigd. 
 
De KUL en de ULB dienen er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te zullen 
inzetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde gecodeerde 
sociale gegevens van persoonlijke aard betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is 
het voor hen verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde 
sociale gegevens van persoonlijke aard om te zetten in niet-gecodeerde sociale gegevens van 
persoonlijke aard. 
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De Kruispuntbank mag de gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard slechts meedelen 
nadat ze, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter 
uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in het bezit werd gesteld van het door de 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs 
van de door de KUL en de ULB verrichte aangifte van de verwerking voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden. 
 
 
  
 
 
 
 

Willem DEBEUCKELAERE 
Voorzitter 


