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SCSZG/17/082 

 

 

BERAADSLAGING NR. 17/040 VAN 2 MEI 2017 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS EN VAN ANONIEME 

GEGEVENS UIT HET DATAWAREHOUSE ARBEIDSMARKT EN SOCIALE 

BESCHERMING DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN 

DE NATIONALE BANK VAN BELGIË IN HET KADER VAN HET JAARVERSLAG 

2018 VAN DE HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID OVER DE 

INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN VREEMDE AFKOMST 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 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van de Nationale Bank van België van 16 februari 2017; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 3 april 2017; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.  

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het team “Labour market, prices and costs” van de studieafdeling van de Nationale Bank 

van België is onder meer belast met een uitvoerige studie van de arbeidsmarkt en van de 

transities tussen socio-economische statuten (werk, werkloosheid, inactiviteit) van de 

Belgische bevolking en binnen de drie Gewesten. Het team staat in voor het opstellen van 

het jaarverslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW). Dit verslag zal voor 

het jaar 2018 betrekking hebben op personen van buitenlandse afkomst op de arbeidsmarkt.  

 

2. Op basis van gegevens die zowel afkomstig zijn van de enquête naar de arbeidskrachten, de 

enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (SILC), de PISA-gegevens van de 
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OESO over opleiding en als van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, wenst de 

HRW een gedetailleerd beeld te schetsen van de situatie van de personen met een vreemde 

afkomst op de arbeidsmarkt.  

 

3. Op basis van de anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming kunnen de kenmerken worden bepaald die een betere integratie van deze 

personen op de arbeidsmarkt mogelijk maken (reden van aankomst in België, leeftijd bij 

aankomst, geslacht, opleidingsniveau, ...), kunnen de activiteitensectoren worden bepaald 

waarin zij het meest vertegenwoordigd zijn alsook de aard van hun job (statuut, soort 

contract voor de loontrekkenden, gewoonlijke arbeidsduur), hun loon, de gewesten waarin 

zij het meest vertegenwoordigd zijn, enz., volgens hun land van herkomst en het land van 

herkomst van hun ouders eerder dan op basis van hun nationaliteit. 

 

4. Parallel met deze analyse zal er een meer uitvoerig onderzoek plaatsvinden met betrekking 

tot het specifieke geval van de asielzoekers in België. Deze studie zal worden verricht op 

basis van gecodeerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming die zullen worden gekoppeld aan de gegevens uit de enquêtes naar de 

arbeidskrachten. Op basis van die gegevens kunnen de verschillende cohorten van 

vluchtelingen worden bepaald (ofwel op basis van de variabele met betrekking tot de reden 

van hun verblijf, ofwel op basis van hun land van herkomst en het jaar van hun aankomst in 

België) en kan op die manier hun beroepsloopbaan worden opgevolgd ten opzichte van 

andere soorten immigranten met dezelfde individuele kenmerken en ten opzichte van de 

autochtone bevolking. Deze studie zal bijdragen tot een beter integratiebeleid van deze 

personen op de arbeidsmarkt. 

 

 Globale en anonieme gegevens 

 

5. Het eerste deel van de studie heeft betrekking op globale gegevens. De KSZ deelt 

geaggregeerde gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming mee 

voor de hele bevolking tussen 15 en 64 jaar voor de periode 2008-2014 in het 4
de

 kwartaal 

2008 (2009, 2010, ...). Deze gegevensbank maakt een gedetailleerde analyse mogelijk van 

de verschillende subgroepen van immigranten volgens hun kenmerken en hun socio-

economisch statuut alsook een vergelijking met de resultaten voor de autochtone bevolking. 

De gevraagde gegevens zullen in de vorm van 4 tabellen worden overgemaakt. 

 

6. De eerste tabel bevat het aantal personen in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, 2010, ...) 

opgesplitst volgens de jaren van verblijf (het aantal jaren sinds de aankomst in België van 1 

tot 10, 10 duidt de personen aan die sedert 10 jaar of langer in België zijn), de leeftijd 

(tussen 15 en 64 jaar in klassen), het jaar van de beslissing van regularisatie of van 

erkenning als asielzoeker, de reden van het verblijf, het gewest, de geboorteplaats (per 

groep van landen), de geboorteplaats van de ouders (per groep), de nationaliteit per grote 

groep van landen, het jaar waarin de Belgische nationaliteit werd verkregen, het geslacht, 

het opleidingsniveau, de soort opleiding, de socio-economische positie. 

 

7. De tweede tabel bevat het aantal personen in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, 2010, ...) 

opgesplitst volgens de jaren van verblijf (het aantal jaren sinds de aankomst in België van 1 

tot 10, 10 duidt de personen aan die sedert 10 jaar of langer in België zijn), de leeftijd 
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(tussen 15 en 64 jaar in klassen), het jaar van de beslissing van regularisatie of van 

erkenning als asielzoeker, de reden van het verblijf, het gewest, de geboorteplaats (per 

groep van landen), de geboorteplaats van de ouders (per groep van landen), de nationaliteit 

per grote groep van landen, het jaar waarin de Belgische nationaliteit werd verkregen, het 

geslacht, de NACE-code van de voornaamste activiteitensector van de werkgever, het 

gewest waarin de lokale vestigingseenheid is gelegen, de socio-economische positie. 

 

8. De derde tabel bevat het aantal personen in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, 2010, ...) 

opgesplitst volgens de jaren van verblijf (het aantal jaren sinds de aankomst in België van 1 

tot 10, 10 duidt de personen aan die sedert 10 jaar of langer in België zijn), de leeftijd 

(tussen 15 en 64 jaar in klassen), het jaar van de beslissing van regularisatie of van 

erkenning als asielzoeker, de reden van het verblijf, het gewest, de geboorteplaats (per 

groep van landen), de geboorteplaats van de ouders (per groep van landen), de nationaliteit 

per grote groep van landen, het jaar waarin de Belgische nationaliteit werd verkregen, het 

geslacht, de socio-economische positie, de werkloosheidsduur. 

 

9. De vierde tabel bevat het aantal personen in het 4
de

 kwartaal 2008 (2009, 2010, ...) 

opgesplitst volgens de jaren van verblijf (het aantal jaren sinds de aankomst in België van 1 

tot 10, 10 duidt de personen aan die sedert 10 jaar of langer in België zijn), de leeftijd 

(tussen 15 en 64 jaar in klassen), het jaar van de beslissing van regularisatie of van 

erkenning als asielzoeker, de reden van het verblijf, het gewest, de geboorteplaats (per 

groep van landen), de geboorteplaats van de ouders (per groep van landen), de nationaliteit 

per grote groep van landen, het jaar waarin de Belgische nationaliteit werd verkregen, het 

geslacht, de socio-economische positie, de NACE-code van de voornaamste 

activiteitensector van de werkgever, het arbeidsstelsel, het gecumuleerd percentage 

deeltijds werk, de kwartaalbezoldiging, de gecumuleerde jobs, het dagloon. 

 

 Gecodeerde gegevens die aan de enquêtes naar de arbeidskrachten werden gekoppeld 

 

10. Het tweede deel van de enquête heeft betrekking op gegevens die aan de enquêtes naar de 

arbeidskrachten werden gekoppeld. De KSZ levert tevens de gecodeerde individuele 

kwartaalgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming voor de 

periode 2008-2014 (de code laat de identificatie van de personen toe gedurende de hele 

onderzochte periode) voor de bevolking vanaf 15 jaar op basis van de steekproeven die 

werden geselecteerd door de ad hoc modules 2008 en 2014 van de enquêtes naar de 

arbeidskrachten. Deze informatie wordt door “Statistics Belgium” meegedeeld aan de KSZ. 

Voor de personen die voorkomen in de ad hoc module 2008 deelt de Kruispuntbank de 

gegevens uit het datawarehouse voor die personen mee voor alle toekomstige kwartalen 

(2008 tot 2014). Voor de personen die voorkomen in de ad hoc module 2014 deelt de 

Kruispuntbank de gegevens uit het datawarehouse voor die personen mee voor alle 

vroegere kwartalen (2008 tot 2014). 

 

11. De aldus geleverde database moet een longitudinale opvolging van de personen gedurende 

de hele betrokken periode mogelijk maken (2008-2014) om hun beroepsloopbaan te kunnen 

bepalen. Deze koppeling is onder meer noodzakelijk om het opleidingsniveau van de 

bevolking te achterhalen, het integratietraject van de geselecteerde personen te kunnen 
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opvolgen en om de redenen van hun immigratie te achterhalen. Deze koppeling moet enkel 

in het kader van deze specifieke aanvraag worden verricht. 

 

12. De Kruispuntbank deelt voor elke persoon en voor elk kwartaaleinde van de jaren 2008 tot 

2014 de volgende informatie uit de enquêtes naar de arbeidskrachten mee: 

 - HATLEVEL – Highest educational attainment level 

 - HATFIELD – Field of the highest educational attainment level 

 - ILOSTAT – ILO work status 

 

 alsook de volgende specifieke gegevens uit de ad hoc modules: 

 - PARHAT – Level of educational attainment of parents 

 - MIGREAS – Reason for migrating 

 - OVERQUAL – Overqualified for job 

 - JOBOBST1 – Main obstacle to getting suitable job 

 - JOBOBST2 – Second obstacle to getting suitable job 

 - LANGHOST – Skills in host country language 

 - LANGCOUR – Participation in language course 

 - FINDMETH – Method finding current job 

 

13. De KSZ deelt voor elke persoon et voor elk kwartaaleinde van de betrokken jaren de 

volgende variabelen uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming mee: het 

aantal jaren sinds de aankomst in België, de leeftijd (15 jaar en ouder) in klassen, het 

gewest van de verblijfplaats, het geboorteland (per groep van landen), het geboorteland van 

de ouders (per groep van landen), de nationaliteit per grote groep van landen, het jaar 

waarin de Belgische nationaliteit werd verkregen, het geslacht, de NACE-code van de 

voornaamste activiteitensector van de werkgever, het gewest waarin de lokale 

vestigingseenheid is gelegen, de sector (privé of overheid), de socio-economische positie 

van de persoon op de arbeidsmarkt, de werkloosheidsduur, het arbeidsstelsel, het 

arbeidsduurpercentage van de deeltijdse werknemers, de kwartaalbezoldiging per schijf van 

500 €, de gecumuleerde jobs, het gemiddeld dagloon in klassen. 

 

14. De koppeling van de gegevens uit de enquêtes naar de arbeidskrachten met de gegevens 

van de KSZ wordt door de KSZ verricht op basis van het rijksregisternummer van de 

persoon voor alle personen van 15 jaar of ouder die voorkomen in de ad hoc module 2008 

of in de ad hoc module 2014. Het identificatienummer van de personen in de enquêtes naar 

de arbeidskrachten zal door de Directie-generaal Statistiek enkel aan de KSZ worden 

meegedeeld. Deze variabele zal niet voorkomen in de versie van de gegevens die in fine aan 

het onderzoeksteam zullen worden overgemaakt. 

 

15. De gegevens zullen door het team “Labour market, prices and cost” van de studieafdeling 

van de Nationale Bank van België worden verwerkt. Het verrichte onderzoek zal enkel 

samenvattende tabellen, grafieken en analyses bevatten zodat er in geen geval een 

mogelijkheid tot heridentificatie is. 

 

16. De onderzoekers zullen de gegevens bewaren tot in 2021, ofwel gedurende drie jaar vanaf 

de publicatie van het onderzoek (2018), en zullen de gegevens daarna vernietigen. De KSZ 

zal de gegevens een jaar langer bewaren, namelijk tot in 2022. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

17. 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 en op 

gecodeerde gegevens dient de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens in enkele uitzonderingsgevallen vooraf 

een advies te verlenen. 

 

18. Het betreft tevens een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, van 

de wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid 

van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist. 

 

19. Voor het eerste deel van de studie heeft de mededeling betrekking op anonieme gegevens 

uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, dat wil zeggen gegevens die 

door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens.  

 

20. Het tweede deel van de studie heeft betrekking op gecodeerde gegevens betreffende de hele 

bevolking tussen 15 en 64 jaar voor de periode 2008 - 2014 die in de ad hoc modules 2008 

en 2014 is opgenomen. De persoonsgegevens worden door de KSZ meegedeeld op een 

individueel niveau. Aangezien er maar weinig studies daarover zijn verricht en gelet op het 

belang ervan sinds de aankomst van talrijke vluchtelingen in Europa, kan deze studie leiden 

tot een nieuwe visie over het soort te implementeren beleid teneinde de integratie van deze 

personen op de arbeidsmarkt te bevorderen. De koppeling van gegevensbanken is 

noodzakelijk om het opleidingsniveau van de onderzochte bevolking te achterhalen, om het 

integratietraject van de geselecteerde personen te kunnen opvolgen en om de redenen van 

hun immigratie te achterhalen. Een mededeling van anonieme gegevens volstaat niet.  

 

21. De mededeling beantwoordt aan een wettig doeleinde, namelijk het verrichten van een 

studie over de socio-economische positie van personen met een vreemde afkomst op de 

Belgische arbeidsmarkt. De resultaten van deze studie zullen worden gepubliceerd in het 

jaarverslag 2018 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. 

 

22. De Nationale Bank van België moet zich er contractueel toe verbinden om alle mogelijke 

middelen in te zetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de 

meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald. In 

elk geval is het overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter 

uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verboden om 

handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om 

te zetten in niet-gecodeerde persoonsgegevens. 

 

23. De Nationale Bank van België mag de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens bewaren 

gedurende de periode die noodzakelijk is voor de verwerking ervan, in het kader van de 
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voormelde studie en tot uiterlijk 31 december 2021. Na die datum moeten deze gegevens 

worden vernietigd, behalve wanneer een nieuwe machtiging van het Sectoraal Comité van 

de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid wordt verkregen. De Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid zal voormelde persoonsgegevens bewaren tot 31 december 2022. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 

 

een positief advies aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de mededeling van de 

voormelde anonieme gegevens onder de voormelde voorwaarden aan de Nationale Bank van 

België in het kader van het jaarverslag 2018 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid over de 

integratie van personen met een vreemde afkomst op de arbeidsmarkt.  

 

de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de mededeling van de 

gecodeerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming en 

voor de koppeling van deze gegevens met gegevens uit de enquêtes naar de arbeidskrachten, in 

het kader van een studie over de integratie van asielzoekers op de Belgische arbeidsmarkt in 

vergelijking met andere migranten en met de allochtone bevolking. 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 

83 11). 


