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ADVIES NR. 04/05 VAN 6 JANUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN ANONIEME 
SOCIALE GEGEVENS AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG MET HET OOG OP HET 
PUBLICEREN VAN EEN BROCHURE MET BETREKKING TOT DE LONEN EN DE 
ARBEIDSDUUR EN HET BEPALEN VAN EEN INDICATOR INZAKE DE KWALITEIT 
VAN DE TEWERKSTELLING TEN BEHOEVEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE 
 
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 van 1 december 
2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 1 december 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1. Het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verleende op 15 oktober 

2002 een gunstig advies met betrekking tot de eenmalige mededeling van bepaalde anonieme 
sociale gegevens aan het voormalige Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (nu: federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), met het oog op de publicatie van 
een brochure over lonen en arbeidsduur (advies nr. 02/14). 
 

2.1.   De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wenst nu echter 
jaarlijks mededeling te bekomen van de trajecttabel waarin alle personen opgenomen in het 
datawarehouse-arbeidsmarkt worden ingedeeld volgens hun socio-economisch statuut over de 
verschillende trimesters en waarin de loontrekkenden verder worden ingedeeld volgens de 
criteria “dagloonklasse”, “geslacht” en “leeftijdsklasse”. Deze trajecttabel wordt gevraagd, 
enerzijds, voor de periode 1997-1998-1999 en, anderzijds, voor de periode 1999-2000-2001 
en volgende. 

 
In een trajecttabel worden sociaal-economische criteria (gemiddeld dagloon, gemiddelde gewone 
bezoldiging,…) ingedeeld volgens andere sociaal-economische en demografische criteria (sector, 
leeftijd, woonplaats,…), wordt per indeling een aanduiding gegeven van het aantal entiteiten dat 
aan de combinatie van de betrokken criteria beantwoordt en wordt de evolutie van de 
betrokkenen aangetoond. 
 

2.2.  De bovenvermelde trajecttabel zal door de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg worden aangewend voor het vaststellen van een indicator inzake de kwaliteit van 
de tewerkstelling, ten behoeve van de Europese Commissie.  
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 De Europese Commissie heeft namelijk indicatoren uitgewerkt voor een tiental thema’s die 

betrekking hebben op de kwaliteit van de tewerkstelling (gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
gezondheid en veiligheid op de werkplaats,…). De lidstaten zijn ertoe gehouden om jaarlijks een 
indicator aangaande de evolutie van de positie van betrokkenen op de arbeidsmarkt aan de 
Europese Commissie mee te delen.  

 
 De trajecttabel zal echter tevens worden gebruikt met het oog op de publicatie van een brochure 

over lonen en arbeidsduur. 
 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. 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 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 sectoraal 

comité van de sociale zekerheid vooraf een advies te verlenen, behalve indien de mededeling 
wordt verricht aan de Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de 
Wetgevende Kamers, de openbare instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, 
de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het 
Planbureau. 

 
4. De mededeling aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

beoogt het publiceren van een brochure met betrekking tot de lonen en de arbeidsduur en het 
bepalen van een indicator inzake de kwaliteit van de tewerkstelling ten behoeve van de Europese 
Commissie. 

 
 Bovendien heeft de mededeling betrekking op anonieme gegevens, die op generlei wijze door de 

bestemmeling kunnen herleid worden tot persoonsgegevens.  
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Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid, 
 
een gunstig advies voor voormelde mededeling van anonieme sociale gegevens aan de federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met het oog op het publiceren van een 
brochure met betrekking tot de lonen en de arbeidsduur en het bepalen van een indicator inzake de 
kwaliteit van de tewerkstelling ten behoeve van de Europese Commissie. 
 
 

 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


