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TC/03/83 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/68 VAN 17 JUNI 2003 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN GECODEERDE SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE 
AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN HET STEUNPUNT WAV EN HET POINT 
D’APPUI TEF MET HET OOG OP EEN ONDERZOEK MET BETREKKING TOT 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, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 april 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

Met het oog op een door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg voorgesteld onderzoek met betrekking tot de positie van allochtonen op de 
Belgische arbeidsmarkt wensen het Steunpunt “Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming” 
(WAV) van de KUL en het Point d’Appui “Travail, Emploi et Formation” (TEF) van de 
ULB te beschikken over bepaalde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard 
afkomstig uit het datawarehouse-arbeidsmarkt. Deze gecodeerde sociale gegevens van 
persoonlijke aard zouden daarenboven door het Steunpunt WAV worden aangewend voor 
het opstellen van een rapport aangaande de diversiteitsproblematiek en de evenredige 
arbeidsdeelname in het kader van het Programma “Vlaams Interuniversitair 
Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering” (VIONA) van de Vlaamse Regering. 
 
De aanvraag van het Steunpunt WAV en het Point d’Appui TEF bevat twee luiken. 
 
Enerzijds wordt voor de steekproefgroep die in 1998 werd getrokken in het kader van het 
VIONA-onderzoeksvoorstel “Arbeidsmarkt, sociale ongelijkheid en doelgroepenbeleid” 
(zie het advies nr. 98/07 van 7 juli 1998 en het advies nr. 00/01 van 19 januari 2000 van 
het Toezichtscomité) een actualisering van de arbeidsmarktsituatie voor de periode van 30 
juni 1998 tot en met 30 juni 2001 gevraagd. 
 
Anderzijds wordt voor de Waalse arrondissementen Luik, Charleroi, Bergen, Nijvel en 
Soignies gevraagd om gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking 
tot alle op 30 juni 1998 in de geselecteerde arrondissementen wonende werknemers, 
werklozen en zelfstandigen van vreemde nationaliteit tussen 18 en 55 jaar oud, alle op 30 
juni 1998 in de geselecteerde arrondissementen wonende werknemers, werklozen en 
zelfstandigen van vreemde origine tussen 18 en 55 jaar oud, een vijfduizendtal op 30 juni 
1998 in de geselecteerde arrondissementen wonende werkenden van Belgische origine 
tussen 18 en 55 jaar oud en een vijfduizendtal op 30 juni 1998 in de geselecteerde 
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arrondissementen wonende werklozen van Belgische origine tussen 18 en 55 jaar oud. De 
mee te delen gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard hebben betrekking op de 
periode van 30 juni 1998 tot en met 30 juni 2001. 
 
In beide gevallen zouden de gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard per 
semester uit de voormelde periode worden overgemaakt, met een gecodeerd 
identificatienummer dat onderlinge koppelingen tussen de gecodeerde sociale gegevens 
van persoonlijke aard van de diverse semesters mogelijk maakt. 
 
Het Steunpunt WAV en het Point d’Appui TEF wensen de meegedeelde gecodeerde 
sociale gegevens van persoonlijke aard te bewaren tot en met eind 2006. 
 
 

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Positie van allochtonen op de Belgische arbeidsmarkt – Vlaams luik 
 

Bij advies nr. 98/07 van 7 juli 1998 verleende het Toezichtscomité een gunstig advies voor 
de mededeling door de Kruispuntbank aan de KUL van gecodeerde sociale gegevens van 
persoonlijke aard met betrekking tot een twintigduizendtal autochtone Belgen (dit zijn 
personen die steeds Belg zijn geweest) die op 30 juni 1997 in het Vlaams Gewest woonden 
en tussen 18 en 55 jaar oud waren, een tienduizendtal autochtone Belgen die op 30 juni 
1997 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonden 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) die op 30 juni 1997 in het 
arrondissement Gent, Antwerpen, Hasselt of Brussel woonden en tussen 18 en 55 jaar oud 
waren en alle vreemdelingen (dit zijn de personen met een andere nationaliteit dan de 
Belgische) die op 30 juni 1997 in het arrondissement Gent, Antwerpen, Hasselt of Brussel 
woonden en tussen 18 en 55 jaar oud waren. Het betrof met name volgende gecodeerde 
sociale gegevens van persoonlijke aard: 

 
- het geslacht van betrokkene; 
- de nationaliteitsklasse van betrokkene; 
- het arrondissement van de woonplaats van betrokkene; 
- de leeftijdsklasse van betrokkene; 
- het opleidingsniveau van betrokkene; 
- de NACE-code van de bedrijfssector waarin betrokkene actief is; 
- de aard van de onderneming waarin betrokkene tewerkgesteld is; 
- de grootte van de onderneming waarin betrokkene tewerkgesteld is; 
- het statuut van betrokkene; 
- het arbeidsregime van betrokkene; 
- het gemiddeld dagloon van betrokkene (in loonklassen van 250 Bfr.); 
- de duur van de huidige werkloosheid van betrokkene; 
- het jaar van de eerste uitkeringsaanvraag van betrokkene (enkel voor allochtone 

Belgen). 
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Het Toezichtscomité oordeelde terzake dat de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens 
van persoonlijke aard niet van die aard waren om heridentificatie van de betrokkenen 
mogelijk te maken – de persoonskenmerken (het geslacht, de nationaliteit, het 
arrondissement van de woonplaats, de leeftijd en het opleidingsniveau) worden in klassen 
meegedeeld – en dat er zich bijgevolg geen problemen stelden op het vlak van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. 

 
De voorliggende aanvraag heeft betrekking op volgende gecodeerde sociale gegevens van 
persoonlijke aard: 
 
- het gecodeerd INSZ van betrokkene; 
- het geslacht van betrokkene; 
- de leeftijdsklasse van betrokkene; 
- de arrondissementscode van de woonplaats van betrokkene; 
- de socio-economische positie van betrokkene; 
- het gecodeerd RSZ- of RSZPPO-nummer van de werkgever van betrokkene; 
- de activiteitssector van de werkgever van betrokkene de NACE-code1; 
- de ondernemingsgrootte van de werkgever van betrokkene; 
- het statuut van de werkgever van betrokkene (publiek/privaat); 
- het arbeidsregime van betrokkene (voltijds/deeltijds/speciaal/onbekend); 
- de percentageklasse deeltijdse tewerkstelling van betrokkene; 
- de dagloonklasse van betrokkene2; 
- het aantal gewerkte dagen van betrokkene; 
- de aard van de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen van betrokkene; 
- de nationaliteit van betrokkene op 30 juni 19973; 
- de nationaliteit van betrokkene op 31 december 1998; 
- de nationaliteit van betrokkene op 31 december 2001; 
- de herkomst van betrokkene (enkel voor allochtone Belgen). 

 
2.2. Positie van allochtonen op de Belgische arbeidsmarkt – Waals luik 
 

De voorliggende aanvraag heeft betrekking op dezelfde gecodeerde sociale gegevens van 
persoonlijke aard als vermeld onder 2.1. evenwel met volgende bijzonderheden. 
 
Vooreerst bestaat de steekproefgroep uit sociaal verzekerden die op 30 juni 1998 aan 
bepaalde voorwaarden voldeden (in het Vlaams luik geldt 30 juni 1997 als bepalende 
datum). 

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

digits meegedeeld. Het betreft immers een sector waarbinnen traditioneel veel allochtonen tewerkgesteld 
worden. 

2 Volgende loonklassen worden gebruikt: € 50 of minder, € 50,01-60, € 60,01-70, € 70,01-80, € 80,01-90, € 
90,01-100, € 100,01-110, € 110,01-125, € 125,01-150 en € 150,01 of meer. 

3 Volgende nationaliteitsklassen worden gebruikt: 1) België, 2) Italië, 3) Marokko, 4) Turkije, 5) Griekenland, 
Portugal of Spanje, 6) Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Luxemburg of Duitsland, 7) Zweden, Noorwegen, 
Finland, Denemarken, Zwitserland of Oostenrijk, 8) Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, Rusland, 
Oekraïne, Moldavië, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Roemenië of Bulgarije, 9) Bosnië-Herzegovina, 
Joegoslavië, Albanië, Slovenië, Kroatië, Macedonië, 10) Aziatische landen, 11) andere Afrikaanse landen, 12) 
andere landen en 13) allochtone Belgen. 
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Voorts dient enkel de nationaliteit van betrokkene op 30 juni 1998 en op 31 december 2001 
te worden meegedeeld (in het Vlaams luik dient tevens de nationaliteit op 30 juni 1997 te 
worden meegedeeld). 
 
Ten slotte dient de herkomst te worden meegedeeld voor alle personen die op 30 juni 1998 
tot de nationaliteitsgroep “allochtone Belgen” behoorden (in het Vlaams luik dient de 
herkomst te worden meegedeeld voor alle personen die op 30 juni 1997 tot deze 
nationaliteitsgroep behoorden). 

 
2.3. Beoordeling 
 

De gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard worden door de Kruispuntbank 
gekoppeld en op individueel niveau meegedeeld, maar op een wijze die de eventuele 
(her)identificatie van de betrokkenen in hoge mate bemoeilijkt. Als identificatienummer van 
de betrokkenen wordt een gecodeerd INSZ gebruikt. 
 
De mededeling gebeurt voor een wettig doeleinde, met name een onderzoek met 
betrekking tot 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 meeste variabelen 
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 
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 euro tot 
gevolg kan hebben. 
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De KUL en de ULB mogen de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke 
aard bewaren zolang hun verwerking noodzakelijk is in het kader van het voormelde 
onderzoek en maximaal tot december 2006; daarna dienen zij te worden vernietigd. 
 

 
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
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 een onderzoek 
met betrekking tot 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 onderzoek en maximaal tot december 
2006; 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 F. Ringelheim 
 Voorzitter 


