
 1

SCSZ/05/103 
 

 
ADVIES NR. 05/20 VAN 19 JULI 2004 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME GEGEVENS – BERAADSLAGINGEN NR. 03/68 VAN 17 JUNI 2003 EN 
03/68BIS VAN 22 JULI 2003 – ONDERZOEK VAN HET STEUNPUNT WAV 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, tweede lid;  
 
Gelet op de aanvraag van het Steunpunt WAV van 7 juni 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 28 juni 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
  
1. Bij beraadslaging nr. 03/68 van 17 juni 2003 en beraadslaging nr. 03/68bis van 22 juli 

2003 werd de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid door het Toezichtscomité 
gemachtigd om bepaalde gecodeerde persoonsgegevens mee te delen aan het Steunpunt 
“Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming” (WAV) van de KUL, met het oog op een 
onderzoek met betrekking tot de positie van allochtonen op de Belgische arbeidsmarkt.  

 
De gecodeerde persoonsgegevens hadden betrekking op enkele duidelijk afgebakende 
groepen personen, van wie de situatie doorheen de tijd wordt opgevolgd. De 
onderzoekers wensen nu echter tevens te beschikken over bepaalde anonieme gegevens 
om de groep van allochtone Belgen te kunnen positioneren ten opzichte van de totale 
Belgische bevolking. 

 
2. Het betreft tabellen waarin voor alle in het datawarehouse arbeidsmarkt opgenomen 

personen tussen 18 en 58 jaar oud uit de arrondissementen Hasselt, Gent en Antwerpen 
en uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de spreiding van een aantal criteria wordt 
weergegeven. 

 
- tabel 1 (enkel voor het tweede kwartaal van 1998): de arbeidsmarktpositie, het 

arrondissement, het geslacht, de leeftijdsklasse en de ondernemingsgrootte van de 
belangrijkste job; 

 
- tabel 2 (enkel voor het tweede kwartaal van 1998): de arbeidsmarktpositie, het 

arrondissement, het geslacht, de leeftijdsklasse, het arbeidsregime van de 
belangrijkste job en het percentage deeltijdse arbeid; 

 
- tabel 3 (voor zeven kwartalen): de arbeidsmarktpositie, het arrondissement, het 

geslacht en de leeftijdsklasse; 
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- tabel 4 (voor zeven kwartalen): de arbeidsmarktpositie, het arrondissement, het 
geslacht, de leeftijdsklasse, de jobmobiliteitsvariabele en de activiteitssector van 
de belangrijkste job. 

 
 
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 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 heeft betrekking op anonieme gegevens, die door de bestemmeling niet 

kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. De criteria worden daartoe in (voldoende 
ruime) klassen meegedeeld. 

 
 De mededeling heeft tot doel het Steunpunt WAV in staat te stellen de groep van 

allochtone Belgen, bestudeerd in het kader van een onderzoek met betrekking tot de positie 
van allochtonen op de Belgische arbeidsmarkt, te kunnen positioneren ten opzichte van de 
totale Belgische bevolking, hetgeen nuttig lijkt voor de kennis, de conceptie en het beheer 
van de sociale zekerheid. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan het 
Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, met het oog een onderzoek met betrekking tot 
de positie van allochtonen op de Belgische arbeidsmarkt 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


