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SCSZ/2008/094 
 
 
ADVIES NR. 08/12 VAN 6 MEI 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN HET STEUNPUNT WERK EN SOCIALE ECONOMIE 
EN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VAN DE VLAAMSE 
OVERHEID MET HET OOG OP HET MONITOREN EN HET ANALYSEREN VAN DE 
VLAAMSE ARBEIDSMARKT EN HET VLAAMS ARBEIDSMARKTBELEID 
 
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 16 april 2008; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 22 april 
2008; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. De opdracht inzake het monitoren en het analyseren van de Vlaamse arbeidsmarkt en het 

Vlaams arbeidsmarktbeleid 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. 

 
Met het oog op het verwezenlijken van deze opdracht wensen het Steunpunt Werk en 
Sociale Economie en het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse 
Overheid te kunnen beschikken over bepaalde anonieme gegevens uit het datawarehouse 



 

arbeidsmarkt en sociale bescherming. 
 

Het betreft thematische tabellen waarin diverse aspecten van de arbeidsmarkt en het 
arbeidsmarktbeleid aan bod komen, zoals de lokale en subregionale dimensie, de 
vergelijking met andere gewesten, het diversiteitsgehalte, de socio-economische mobiliteit, 
de jobmobiliteit,… 

 
In deze tabellen wordt de populatie in kwestie telkens ingedeeld volgens bepaalde sociaal-
economische en demografische criteria en wordt vervolgens per indeling aangeduid hoeveel 
entiteiten aan de betrokken combinatie van criteria beantwoorden. 

 
1.2. Tabel Arbeidsrekening 

 
In deze tabel wordt het aantal personen die op 30 juni 2006 werkzaam waren verder 
ingedeeld in functie van volgende criteria. 
 
Situatie tijdens het tweede kwartaal van 2006: het geslacht, de gemeente van de 
woonplaats, de nationaliteitsklasse, de leeftijdsklasse, het arbeidsregime, het al dan niet 
bezitten van een studentencontract, de situatie ten opzichte van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening op het einde van de maand, het statuut bij de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening en het al dan niet gekend zijn bij het Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen (als zelfstandige in hoofdberoep, als zelfstandige na 
pensionering, als zelfstandige in bijberoep, als helper in hoofdberoep, als helper na 
pensionering of als helper in bijberoep), bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (als 
loontrekkende), bij de Rijksdienst voor Sociale zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten (als loontrekkende) dan wel bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

 
1.3. Tabel Mobiliteit (algemeen) 
 

In deze tabel wordt het aantal personen die minstens voor één kwartaal van de periode van 
het vierde kwartaal van 2005 tot en met het vierde kwartaal van 2006 in het datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming voorkomen verder ingedeeld in functie van volgende 
criteria. 
 
Situatie tijdens het vierde kwartaal van 2005: het geslacht, het gewest van de woonplaats 
en de nationaliteitsklasse. 
 
Situatie tijdens het vierde kwartaal van 2005 en het vierde kwartaal van 2006: de 
gezinspositie en de leeftijdsklasse van het jongste kind 
 
Situatie tijdens de vijf betrokken kwartalen: het al dan niet overleden zijn, de 
leeftijdsklasse, de socio-economische positie, het al dan niet gekend zijn bij het Fonds voor 
Arbeidsongevallen, het Fonds voor de Beroepsziekten, het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering dan wel het Nationaal Intermutualistisch College, het zich al dan 
niet in een systeem van activering van de werkloosheidsuitkering bevinden, het zich al dan 
niet in een systeem van deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet bevinden, het al dan 
niet actief zijn in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, het al dan niet 



 

oudere werkzoekende zijn, het al dan niet als pensioentrekkende werkzaam zijn, het al dan 
niet als rechtgevend kind werkzaam zijn, het arbeidsregime, de NACE-code, de 
werknemersklasse, het al dan niet actief zijn in een systeem van uitzendarbeid, de 
dagloonklasse, de jobmobiliteit, het gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid, het type 
pensioen en het pensioenstelsel. 
 

1.4. Tabel Mobiliteit (paritaire comités) 
 
In deze tabel wordt het aantal personen die minstens voor één kwartaal van de periode van 
het vierde kwartaal van 2005 tot en met het vierde kwartaal van 2006 in het datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming voorkomen verder ingedeeld in functie van volgende 
criteria. 
 
Situatie tijdens het vierde kwartaal van 2005: het geslacht, het gewest van de woonplaats 
en de nationaliteitsklasse. 
 
Situatie tijdens de vijf betrokken kwartalen: het al dan niet overleden zijn, de 
leeftijdsklasse, de socio-economische positie, het zich al dan niet in een systeem van 
activering van de werkloosheidsuitkering bevinden, het zich al dan niet in een systeem van 
deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet bevinden, het al dan niet actief zijn in het 
kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, het al dan niet oudere 
werkzoekende zijn, het al dan niet als pensioentrekkende werkzaam zijn, de 
werknemersklasse, het arbeidsregime, het paritair (sub)comité, de dagloonklasse, de 
jobmobiliteit, het type pensioen en het pensioenstelsel. 

 
1.5. Tabel Ouderen en uittrede 

 
In deze tabel wordt het aantal personen tussen vijftig en negenenzestig jaar oud die 
werkend zijn op 31 december 2004 verder ingedeeld in functie van volgende criteria. 
 
Situatie tijdens het vierde kwartaal van 2004: het geslacht, het gewest van de woonplaats, 
de nationaliteitsklasse, de NACE-code, de werknemersklasse, het arbeidsregime, het zich al 
dan niet in een systeem van deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet bevinden, het al 
dan niet als pensioentrekkende werkzaam zijn, de dagloonklasse, het type pensioen en het 
pensioenstelsel. 
 
Situatie tijdens het vierde kwartaal van 2004, het vierde kwartaal van 2005 en het vierde 
kwartaal van 2006: het al dan niet overleden zijn, de leeftijd, de gezinspositie, de socio-
economische positie en het al dan niet gekend zijn bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, 
het Fonds voor de Beroepsziekten, het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering dan wel het Nationaal Intermutualistisch College. 

 
1.6. Tabel Jongeren en intrede 
 

In deze tabel wordt het aantal personen tussen vijftien en negenentwintig jaar oud die 
minstens voor één van de acht kwartalen van 2005 en 2006 in het datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming voorkomen verder ingedeeld in functie van volgende 



 

criteria. 
 
Situatie tijdens het vierde kwartaal van 2005: het geslacht en het gewest van de 
woonplaats. 
 
Situatie tijdens alle kwartalen vanaf het tweede kwartaal van 2004 tot en met het vierde 
kwartaal van 2006: het al dan niet overleden zijn, de leeftijdsklasse, de socio-economische 
positie, het al dan niet als rechtgevend kind werkzaam zijn, het al dan niet als rechtgevend 
kind leefloontrekker zijn, het aantal jobs, het prestatietype, de code van de klasse deeltijdse 
arbeid, de dagloonklasse, de NACE-code, de jobmobiliteit, het al dan niet actief zijn in een 
systeem van uitzendarbeid, het zich al dan niet in een systeem van activering van de 
werkloosheidsuitkering bevinden, het zich al dan niet in een startbaan bevinden, het zich al 
dan niet in een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming bevinden, het type 
leerling, het al dan niet bezitten van een studentencontract en de werknemersklasse. 
 

1.7. Tabel Intredeleeftijd 
 
In deze tabel wordt het aantal personen tussen vijftien en negenentwintig jaar oud die 
minstens voor één van de acht kwartalen van 2005 en 2006 in het datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming voorkomen verder ingedeeld in functie van volgende 
criteria. 
 
Situatie tijdens het vierde kwartaal van 2005: het geslacht en het gewest van de 
woonplaats. 
 
Situatie tijdens alle kwartalen vanaf het tweede kwartaal van 2004 tot en met het vierde 
kwartaal van 2006: het al dan niet overleden zijn, de leeftijd, de socio-economische positie, 
het al dan niet als rechtgevend kind werkzaam zijn, het al dan niet als rechtgevend kind 
leefloontrekker zijn, het zich al dan niet in een Individuele Beroepsopleiding in de 
Onderneming bevinden, het type leerling en het al dan niet bezitten van een 
studentencontract. 

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

wensen de voormelde anonieme gegevens bij te houden gedurende een periode van twee 
jaar vanaf het ogenblik dat zij ter beschikking worden gesteld. 

 
 
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 doorgaans in voldoende ruime klassen meegedeeld. 
 
 Weliswaar wordt in de tabel “Arbeidsrekening” (1.2.) de precieze gemeente van de 

woonplaats gehanteerd en wordt in de tabellen “Ouderen en uittrede” (1.5.) en 
“Intredeleeftijd” (1.7.) wordt de precieze leeftijd (het aantal jaren) gehanteerd, maar dat 
lijkt, gelet op de aard van de overige in de betrokken tabellen gebruikte criteria en het feit 
dat deze overige criteria in voldoende ruime klassen worden ingedeeld, geen risico’s met 
zich te brengen voor de heridentificatie van de betrokkenen. In de tabellen in kwestie 
vormen de precieze gemeente en de precieze leeftijd essentiële indicatoren, die niet in 
klassen kunnen worden 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 de Vlaamse arbeidsmarkt en het Vlaams 
arbeidsmarktbeleid te monitoren en te analyseren, 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 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 van de Vlaamse 
Overheid. 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 
 
 

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-
741 83 11)  

 


