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TC/03/91 
 
ADVIES  NR.  03/05 VAN 17 JUNI 2003 M.B.T. DE MEDEDELING VAN ANONIEME 
GEGEVENS AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, 
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG IN HET KADER VAN HET PROJECT 
“ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT” 
 
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 de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overgemaakt door de 
Kruispuntbank op 10 juni 2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 4 juni 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

De administratie Werkgelegenheid van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg wenst voor volgende doeleinden jaarlijks te beschikken over (anonieme) 
arbeidsmarktstatistieken aangaande de nationaliteit. 
 
Vooreerst dient België een bijdrage te leveren aan het rapport dat jaarlijks door de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt gepubliceerd in het kader 
van het SOPEMI (“système d’observation permanente des migrations”) en waarin de 
nieuwste trends en de beleidsopties inzake internationale migratie worden geanalyseerd. 
 
Vervolgens wenst de federale overheidsdienst jaarlijks een raming op te stellen van de 
beroepsbevolking, met inbegrip van tabellen waarin de binnenlandse werkgelegenheid wordt 
geëvalueerd in functie van de nationaliteit. 
 
Ten slotte dient de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
statistieken inzake migratie en arbeidsmarkt ter beschikking te stellen van Eurostat, het statistisch 
bureau van de Europese Unie, ten behoeve van de Europese migratiepolitiek. 
De gewenste arbeidsmarktstatistieken betreffen enerzijds een verdeling van de totale populatie 
van het datawarehouse-arbeidsmarkt naar nationaliteit, positie op de arbeidsmarkt (werkend1, 
werkzoekend2 of inactief) en geslacht en anderzijds een verdeling van de totale populatie van het 

                     
1 Voor de werkenden wordt tevens een verdere verdeling naar professioneel statuut doorgevoerd (werkend als 

loontrekkende, werkend als zelfstandige, werkend als helper). 
2 De werkzoekenden omvatten de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, de verplicht ingeschreven werklozen 

en de vrij ingeschreven werklozen. In de tabellen wordt evenwel geen onderscheid gemaakt tussen deze 
categorieën. 
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datawarehouse-arbeidsmarkt naar nationaliteit, positie op de arbeidsmarkt, geslacht, gewest, 
leeftijdsklasse, arbeidsregime (voltijds, deeltijds, speciaal of onbekend) en activiteitensector 
(NACE-code tot op twee digits). 
 
In de tweede tabel worden volgende nationaliteiten afzonderlijk vermeld: België, Denemarken, 
Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, 
Portugal, Finland, Zweden,Verenigd Koninkrijk, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, 
Slowakije, Slovenië, Hongarije, Malta, Cyprus, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Marokko, 
Tunesië, Algerije en Zaïre. De overige nationaliteiten worden als volgt gegroepeerd: de overige 
Europese landen, de overige Afrikaanse landen, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en 
Oceanië. 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, gewijzigd bij de wet van 2 augustus 2002, 
verzamelt de Kruispuntbank sociale 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 voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het 
Toezichtscomité (behoudens in een aantal uitzonderingsgevallen) vooraf een advies te verlenen. 

 
De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, die door de bestemmeling niet kunnen 
herleid worden tot persoonsgegevens. Het merendeel van de criteria wordt daartoe in 
(voldoende ruime) klassen meegedeeld: de woonplaats wordt aangeduid met een verwijzing naar 
het gewest, de leeftijd wordt weergegeven door middel van slechts drie leeftijdsklassen, weinig 
voorkomende nationaliteiten worden gegroepeerd,… 
 
De mededeling heeft tot doel de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg in staat te stellen, enerzijds, ramingen op te stellen van de beroepsbevolking en, 
anderzijds, informatie ter beschikking te stellen van de OESO en Eurostat. 

 
 
Om deze redenen verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
een gunstig advies voor voor de mededeling aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg van de onder 1. vermelde tabellen, met het oog op het opstellen van ramingen van 
de beroepsbevolking en het overmaken van relevante informatie aan de OESO en Eurostat. 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 


