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SCSZG/16/158 

 

 

ADVIES NR. 16/39 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME 

GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN 

HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VAN DE VLAAMSE 

OVERHEID, HET STEUNPUNT WERK EN DE VLAAMSE DIENST VOOR 

ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING VOOR HET ONDERZOEKEN 

VAN DE AANWEZIGHEID VAN KANSENGROEPEN OP DE ARBEIDSMARKT EN DE 

EFFECTEN VAN BELEIDSMAATREGELEN 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid, 

het Steunpunt Werk en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van de Vlaamse Overheid, het 

Steunpunt Werk en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB) willen de vertegenwoordiging van de kansengroepen op de arbeidsmarkt en de 

effecten van de beleidsmaatregelen op de ondervertegenwoordigde werkzoekenden en 

werkenden in kaart brengen. Zij vragen om de verwerking van anonieme gegevens, die ook 

de mogelijkheid moeten bieden om beleidsopties te beoordelen, te evalueren en bij te sturen 

en een beleid op maat te voeren volgens de specifieke behoeften van de doelgroepen. 

 



 

 

2 

2. Er worden drie tabellen gevraagd, waarbij gegevens afkomstig van het DWSE en de VDAB 

gekoppeld worden aan gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

Deze tabellen blijven bewaard bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De betrokken 

onderzoekers komen deze tabellen verwerken in het gebouw van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, onder haar toezicht, en krijgen alleen verder geaggregeerde resultaten 

mee (in de vorm van tabellen, parameters,…). Er zal voorafgaandelijk een extract van enkele 

duizenden records van de tabellen aan de onderzoekers worden meegedeeld zodat zij hun 

voorziene verwerkingen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kunnen 

voorbereiden. Omdat het DWSE en de VDAB zowel gegevens leveren als gegevens 

analyseren, wordt er bij deze instanties dienaangaande een scheiding van functies voorzien. 

 

3. De inputgegevens bevatten het type/subtype maatregel, het opleidingsniveau en de 

aanduiding van het wel/niet hebben van een arbeidshandicap (sommige maatregelen kunnen 

worden afgebakend op basis van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming). 

Het opleidingsniveau wordt bepaald deels op basis van gegevens van het DWSE en de 

VDAB en deels op basis van gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming. De sector wordt bepaald op basis van de NACE-code en het paritair 

comité/subcomité. 

 

4. De eerste tabel brengt per maatregel de profielkenmerken van de begunstigden in kaart 

(situatie op 30 juni 2015 en op 31 december 2015) en bevat het totaal aantal personen per 

type/subtype maatregel, opleidingsniveau, wel/niet hebben van een arbeidshandicap, 

leeftijdsklasse, herkomst (in klassen), nationaliteit (in klassen), geboorteland (in klassen), 

geslacht, wel/niet erkend zijn van de handicap of de invaliditeit, wel/niet behoren tot een 

gezin met lage werkintensiteit, type huishouden, dagloonklasse, sector, arbeidsregime, 

aandeel deeltijdse arbeid, statuut en ondernemingsgrootte van de werkgever. 

 

5. De tweede tabel heeft betrekking op de maatregelen die niet gericht zijn op de werkenden en 

geeft weer uit welke sociaal-economische positie de begunstigden instromen. Het gaat om de 

instroom die heeft plaatsgehad in één van de vier kwartalen van 2015 en de gegevens hebben 

betrekking op de twee kwartalen vóór de instroom in de maatregel. Per kwartaal van 

instroom wordt gevraagd om het totaal aantal personen volgens type/subtype maatregel, 

opleidingsniveau, wel/niet hebben van een arbeidshandicap, socio-economische positie, 

leeftijdsklasse, herkomst (in klassen), nationaliteit (in klassen), geboorteland (in klassen), 

geslacht, wel/niet erkend zijn van de handicap of de invaliditeit en wel/niet behoren tot een 

gezin met lage werkintensiteit. 

 

6. De derde tabel heeft betrekking op de maatregelen die niet gericht zijn op de werkenden en 

geeft weer naar welke sociaal-economische positie de begunstigden uitstromen. Het gaat om 

de uitstroom die heeft plaatsgehad in één van de vier kwartalen van 2015 en de gegevens 

hebben betrekking op de twee kwartalen na de uitstroom uit de maatregel. Per kwartaal van 

uitstroom wordt gevraagd om het totaal aantal personen volgens type/subtype maatregel, 

opleidingsniveau, wel/niet hebben van een arbeidshandicap, socio-economische positie, 

leeftijdsklasse, herkomst (in klassen), nationaliteit (in klassen), geboorteland (in klassen), 

geslacht, wel/niet erkend zijn van de handicap of de invaliditeit, wel/niet behoren tot een 

gezin met lage werkintensiteit, type huishouden, dagloonklasse, sector, arbeidsregime, 

aandeel deeltijdse arbeid, statuut en ondernemingsgrootte van de werkgever. 
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B. BEHANDELING 

 

7. 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 

de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens moet de afdeling sociale zekerheid 

van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens in enkele 

uitzonderingsgevallen vooraf een advies verlenen. 

 

8. Het DWSE, het Steunpunt Werk en de VDAB willen de vertegenwoordiging van de 

kansengroepen op de arbeidsmarkt en de effecten van de beleidsmaatregelen op de 

ondervertegenwoordigde werkzoekenden en werkenden in kaart brengen. Het betreft een 

gerechtvaardigd doeleinde. 

 

9. De basistabellen mogen de onderzoekers enkel verwerken bij en onder het toezicht van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Zij mogen die bewerken tot verder geaggregeerde 

gegevens en die vervolgens op een elektronische drager meenemen. De Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid moet er in het bijzonder op toezien dat de onderzoekers enkel 

anonieme gegevens buiten haar gebouw brengen. 

 

10. Bij de verwerking van de anonieme gegevens moeten het DWSE, het Steunpunt Werk en de 

VDAB rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, hun respectieve uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgevende 

bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

  



 

 

4 

Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde anonieme gegevens op de 

hogervermelde wijze mee te delen aan het Departement Werk en Sociale Economie van de 

Vlaamse Overheid, het Steunpunt Werk en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding, voor het onderzoeken van de aanwezigheid van kansengroepen op de 

arbeidsmarkt en de effecten van beleidsmaatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


