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SCSZ/07/148 
 
 
 
ADVIES NR. 07/21 VAN 2 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE MEDEDELING 
VAN ANONIEME GEGEVENS AAN HET STEUNPUNT WERK EN SOCIALE 
ECONOMIE EN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE MET 
HET OOG OP HET MONITOREN VAN ARBEIDSMARKTGEGEVENS EN HET 
ONTWIKKELEN VAN EEN VLAAMSE ARBEIDSREKENING 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 1; 
 
Gelet op de aanvraag van het Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Departement Werk 
en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid van 5 september 2007; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 13 
september 2007; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. De opdracht inzake monitoring en analyse van de Vlaamse arbeidsmarkt werd door de 

Vlaamse Regering toegewezen aan een samenwerkingsverband van het Steunpunt Werk 
en Sociale Economie en het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse 
Overheid. 

 
De opdracht behelst twee centrale aspecten. 

 
Enerzijds het monitoren van arbeidsmarktgegevens op maat van de sectoren die een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten hebben met de Vlaamse Regering in het kader van 
de sectorconvenanten. Via de sectorconvenanten geven de sectorale sociale partners aan in 
welke mate en op welke wijze (informeren, sensibiliseren, activeren) ze diverse 
ondersteunende beleidsmaatregelen en overheidsinitiatieven ingang zullen doen vinden in 
de sector. 
 
Anderzijds het ontwikkelen van een Vlaamse arbeidsrekening. Een arbeidsrekening kan 
beschouwd worden als een raamwerk voor het integreren van arbeidsmarktstatistieken in 
functie van het monitoren van de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid in alle dimensies. 
 

1.2. Met het oog op het realiseren van deze opdrachten wensen het Steunpunt Werk en 
Sociale Economie en het Departement Werk en Sociale Economie te beschikken over 
enige anonieme gegevens, beschikbaar in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 
bescherming. 
 

1.3. Vooreerst wensen de onderzoekers een overzicht te bekomen van de volledige populatie, 
op 30 juni 2003 en 30 juni 2004, verder ingedeeld volgens het gewest van de woonplaats, 
het geslacht, de leeftijdsklasse, de nationaliteitsklasse, de socio-economische positie, het 
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paritair (sub)comité, het werknemersstatuut, de NACE-code, het arbeidsregime en de 
jobmobiliteit in de tussenliggende periode. 
 
Voorts vragen de onderzoekers om een tabel die bestaat uit een overzicht van het aantal 
werkenden voor de vier kwartalen van 2004 en 2005, verder ingedeeld volgens het jaar en 
kwartaal, het gewest van de woonplaats, de leeftijdsklasse, het geslacht, de 
nationaliteitsklasse evenals de instelling waar de betrokkene gekend is en zijn 
hoedanigheid. 
 
Ten slotte verzoeken de onderzoekers om de mededeling van de populatie werkenden, op 
30 juni 2004, 31 december 2004, 30 juni 2005 en 31 december 2005, verder ingedeeld 
volgens het jaar en kwartaal, de gemeente van de woonplaats, de leeftijdsklasse, het 
geslacht, de nationaliteitsklasse evenals de instelling waar de betrokkene gekend is en zijn 
hoedanigheid. 

 
1.4. Het Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Departement Werk en Sociale Economie 

wensen de voormelde anonieme gegevens te behouden tot en met 31 december 2008. 
 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. 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 en van de gezondheid 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. 

 
2.2. 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. 

 
2.3. De mededeling heeft tot doel het Steunpunt Werk en Sociale Economie en het 

Departement Werk en Sociale Economie in staat te stellen na te gaan in welke mate de 
verbintenissen vervat in diverse sectorakkoorden werden gerealiseerd, hetgeen nuttig lijkt 
voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 

 
Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming bij de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid zal in het kader van deze opdrachten gebruikt worden voor 
arbeidsmarktmonitoring op niveau van de sectoren en in het kader van de arbeidsrekening 
met betrekking tot de nationaliteit, de socio-economische mobiliteit en de jobmobiliteit. 
 
De verdeling van de populatie naar nationaliteit, geslacht en leeftijd is een belangrijk 
element om het diversiteitsgehalte van de arbeidsmarkt en van de sectoren in kaart te 
brengen en engagementen hieromtrent na te gaan. 
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Voor een correcte benchmark in een ruime geografische context is het noodzakelijk om de 
gegevens voor Vlaanderen te kunnen vergelijken met de gegevens voor de andere 
gewesten en voor België. 
 
De gegevens op niveau van de gemeenten zijn essentieel voor de raming van de lokale 
arbeidsrekening in functie van het organiseren van een lokaal en subregionaal 
arbeidsmarktbeleid. 
 
Met de indicatoren rond socio-economische mobiliteit krijgen de onderzoekers een zicht 
op het profiel van de intredende en uittredende werknemers in de sectoren en kan de 
arbeidsrekening worden verrijkt met dynamische gegevens. Dit geeft een indicatie van de 
stromen die plaatsvinden op en rond de arbeidsmarkt en van de verscheidenheid aan 
bevolkingsgroepen waaruit de bedrijven werven enerzijds en van de belangrijkste 
uitstroomcategorieën anderzijds.  
 
De indicatoren rond jobmobiliteit geven een zicht op de omvang en het profiel van de 
werknemers die van job veranderen. De jobmobiliteit van werknemers geeft een indicatie 
van de mate waarin kennis en knowhow verspreid worden tussen de sectoren en tussen 
welke sectoren dit proces van fysieke mobiliteit plaatsvindt. Met de jobmobiliteit kan de 
dynamische structuur van de arbeidsrekening verder worden verfijnd. 
 
Daarnaast worden de gegevens uit het datawarehouse ook gebruikt voor het doorvoeren 
van een aantal correcties bij het opstellen van de arbeidsrekeningen. De voornaamste 
correcties betreffen het ramen van de zelfstandigen en de helpers in bijberoep die geen 
loontrekkende job uitoefenen, het uitzuiveren van de dubbeltellingen tussen de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 
Plaatselijke Overheidsdiensten en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen en het ramen van de tewerkstelling naar nationaliteit. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan het 
Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Departement Werk en Sociale Economie en 
wijst erop dat deze gegevens tot 31 december 2008 mogen worden bewaard. 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 


