
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/18/052 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/031 VAN 6 MAART 2018 OVER DE MEDEDELING VAN 

GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID (CSB) 

HERMAN DELEECK VAN DE FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE 

ARBEIDSMARKTINTEGRATIE EN DE SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE VAN 

MIGRANTEN 

 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder de artikelen 5 en 15; 

 

Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) Herman Deleeck van de faculteit 

Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen; 

 

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. Voor het onderzoeken van de arbeidsmarktintegratie en de socio-economische positie van 

migranten wil het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) Herman Deleeck van de faculteit 

Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen gebruik maken van bepaalde 

gecodeerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

(beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) en uit de enquête naar de 

arbeidskrachten (beheerd door het Belgisch Statistiekbureau STATBEL). 

 

2. Het betreft gecodeerde persoonsgegevens van de respondenten van de vermelde bevraging, 

voor de steekproeven van de jaren 2008 tot en met 2015 en voor de steekproeven van de ad 
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hoc modules van de jaren 2008 en 2014. Een gecomprimeerde set van persoonsgegevens (op 

basis van de steekproeven van de jaren 2008, 2009, 2014 en 2015) zou bij de onderzoekers 

zelf worden verwerkt. De volledige set van persoonsgegevens (op basis van de steekproeven 

van de jaren 2008 tot en met 2015 en de steekproeven van de ad hoc modules van de jaren 

2008 en 2014) zou in het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden 

verwerkt. 

 

3. Voor de steekproeven van de jaren 2008 tot en met 2015 zouden de volgende 

persoonsgegevens van de enquête naar de arbeidskrachten aan de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid ter beschikking worden gesteld. 

 

 Persoonskenmerken: het enquêtejaar, het volgnummer van de betrokkene, het volgnummer 

van het gezin, het aantal personen in het gezin, het geslacht, de leeftijd, de burgerlijke staat, 

de nationaliteitsklasse, de verwantschap, het gewest/land van geboorte, het gewest/land van 

verblijf, het aantal jaar in België en de wegingsfactor. 

 

 Arbeidsstatuut: het wel of niet tijdens de referentieweek verrichten van betaalde arbeid of 

niet-betaalde arbeid in de familie, het wel of niet gewerkt hebben tijdens de referentieweek, 

het wel of niet in volledige loopbaanonderbreking of schorsing zijn, de socio-economische 

situatie, het arbeidsmarkstatuut, het netto maandloon en de andere vergoedingen (in klassen). 

 

 Aard van de hoofdactiviteit: de begindatum, het beroepsstatuut, het wel of niet zelfstandige 

met/zonder personeel zijn, het wel of niet supervisie/leiding geven, het wel of niet meer dan 

drie maanden afwezig zijn met/zonder behoud van minstens de helft van het loon, het beroep, 

de functie en de rol van de gewestelijke tewerkstellingsdienst. 

 

 Kenmerken van de hoofactiviteit: het gewest en het land van de lokale vestiging, de NACE-

code, het aantal werknemers, het type contract, het wel of niet werken met een 

dienstenchequecontract, het type tijdelijk werk (met reden en duur), het type vast werk, het 

regime, het percentage en de reden van het deeltijds werk en de reden van de zorg. 

 

 Arbeidsprestaties van de hoofdactiviteit: het aantal tijdens de referentieweek gepresteerde 

uren, de vergelijking met de gewone situatie, de reden van de afwijking, het aantal 

(betaalde/niet-betaalde) niet-gecompenseerde overuren, het aantal gewoonlijk gepresteerde 

uren per week en het aantal wekelijks te presteren uren volgens het contract. 

 

 Atypische tewerkstelling van de hoofdactiviteit tijdens de referentiemaand: het wel of niet 

beschikken over hetzelfde uurrooster, het type uurrooster, de avondwerkfrequentie, de 

nachtwerkfrequentie, de zaterdagswerkfrequentie, de zondagswerkfrequentie en de 

thuiswerkfrequentie. 

 

 Tweede betrekking: het wel of niet uitoefenen van een tweede betrekking tijdens de 

referentieweek, het aantal tijdens de referentieweek gepresteerde uren, het aantal gewoonlijk 

gepresteerde uren per week, de NACE-code van de lokale vestiging, het beroepsstatuut, het 

type contract en het soort tijdelijk werk. 
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 Vorige werkervaring: de einddatum van de vorige betrekking, de belangrijkste reden voor 

vertrek/onderbreking, het beroepsstatuut, het beroep, de functie, het gewest en het land van 

de lokale vestiging, het wel of niet ooit minstens zes maanden gewerkt hebben en het jaar 

van het eerste werk van minstens zes maanden. 

 

 Zoeken naar een betrekking: het wel of niet meer uren willen werken met proportionele 

stijging van het loon, het gewenst aantal werkuren, het wel of niet op zoek zijn naar een 

andere betrekking, de belangrijkste reden voor het zoeken naar ander werk, het wel of niet 

een andere betrekking willen, het wel of niet een andere betrekking gevonden hebben, de 

reden om niet naar een andere betrekking te zoeken, de pensioenstatus, het wel of niet een 

betrekking of een betaalde activiteit aan het zoeken zijn, het wel of niet werk gevonden 

hebben maar nog niet begonnen/hervat hebben, het wel of niet betaalde arbeid willen, de 

reden om niet naar een betrekking te zoeken of er geen te wensen, de reden van de zorg, het 

statuut van het gezochte werk, het wel of niet willen aanvaarden van deeltijds/voltijds werk, 

het statuut van de gevonden betrekking, de diverse mogelijkheden om werk te zoeken, de 

duur van het zoeken naar werk, de situatie vóór het zoeken naar werk, het wel of niet 

beschikbaar zijn om binnen de twee weken te beginnen, de reden om niet binnen de twee 

weken te beginnen, het gewenst aantal werkuren per week, de inschrijving bij een 

plaatsingsbureau, de socio-economische situatie één jaar eerder, het wel of niet ooit betaalde 

arbeid hebben verricht, de einddatum van de vorige betrekking en de begindatum van de 

volledige loopbaanonderbreking. 

 

 Onderwijs en training: het wel of niet regulier onderwijs of een opleiding buiten het regulier 

onderwijssysteem gevolgd hebben tijdens de laatste twaalf maanden, het wel of niet aan 

zelfstudie hebben gedaan tijdens de laatste twaalf maanden, het wel of niet onderwijs, 

opleiding of vorming gevolgd hebben als loontrekkende met/zonder financiering door de 

werkgever, het voornaamste van gebied onderwijs, opleiding of vorming als loontrekkende 

gefinancierd door werkgever, het wel of niet student of leerling in het regulier onderwijs zijn 

tijdens de referentiemaand, het aantal onderwezen uren in het regulier onderwijs, het niveau 

van het regulier onderwijs, het voornaamste gebied van het regulier onderwijs, het wel of niet 

een opleiding buiten het regulier onderwijssysteem gevolgd hebben, het aantal onderwezen 

uren buiten het regulier onderwijssysteem, het voornaamste gebied van de recentste 

opleidingsactiviteit buiten het regulier onderwijssysteem, het doel van de recentste 

opleidingsactiviteit buiten het regulier onderwijssysteem, het wel of niet een betrekking 

hebben op het ogenblik van de recentste opleidingsactiviteit buiten het regulier 

onderwijssysteem, het kader van het onderwijs / de opleiding, het hoogste diplomaniveau, 

het domein van het hoogst behaalde diploma en het jaar waarin het hoogste diploma behaald 

werd. 

 

4. Voor de steekproeven van de ad hoc modules van de jaren 2008 en 2014 (dat zijn ad hoc 

modules die specifiek gericht zijn op migranten en hun nakomelingen en dienovereenkomstig 

ook specifieke vragen over hun situatie bevatten) zouden dezelfde persoonsgegevens van de 

enquête naar de arbeidskrachten als hiervoor vermeld door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid worden verwerkt, maar aangevuld met de volgende persoonsgegevens. 

 

 Module 2008: het geboorteland van de beide ouders (in klassen), de tussenkomende instantie, 

de verblijfsduur in België, de voornaamste reden van de migratie, het wel of niet gebruik 
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hebben gemaakt van diensten voor arbeidsmarktintegratie (en de betrokken organisaties of 

de reden voor het niet gebruik hebben gemaakt van die organisaties), het wel of niet gevolgd 

hebben van taalcursussen, het wel of niet hebben laten bepalen welke kwalificatie in België 

overeenkomt met het hoogst afgesloten diploma, het wel of niet hebben moeten verbeteren 

van de kennis van de talen van het gastland, de wijze van verkrijging van het Belgisch 

staatsburgerschap, het jaar van verkrijging van het Belgisch staatsburgerschap, de 

geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, het visum of de woonplaatsverklaring en het 

wel of niet bestaan van beperkingen van de toegang tot de arbeidsmarkt. 

 

 Module 2014: het geboorteland van de ouders (in klassen), het hoogste diplomaniveau van 

de ouders, het wel of niet tijdens de laatste tien jaar gewoond en gewerkt hebben in een land 

buiten België, het wel of niet minstens zes maanden gewerkt hebben in dat land, het land in 

kwestie, de leeftijd bij de migratie naar België, de redenen voor de migratie, de voornaamste 

reden voor de migratie, het wel of niet van oordeel zijn overgekwalificeerd te zijn voor de 

huidige job rekening houdend met onderwijsniveau, ervaring en vaardigheden, de (eerste en 

tweede) reden (volgens de betrokkene) voor het niet beschikken over een job (passend bij 

kwalificaties en vaardigheden), de auto-evaluatie van de mondelinge vaardigheden met 

betrekking tot de officiële talen, het wel of niet gevolgd hebben van taalcursussen en de wijze 

waarop de huidige job gevonden werd. 

 

5. Uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming zouden de volgende 

persoonsgegevens worden betrokken., in beginsel telkens per kwartaal van de jaren 1998-

2015. 

 

 Persoons- en gezinskenmerken: de individuele LIPRO-gezinspositie (lifestyle projections), 

het gezinstype, de Low Work Intensity (de lage werkintensiteit), de historiek van de 

nationaliteit (in functie van de eerste nationaliteit en de huidige nationaliteit van de 

betrokkene en zijn ouders), het jaar en het kwartaal van het verwerven van de huidige 

nationaliteit, de historiek van de migratie (in functie van het geboorteland van de betrokkene 

en zijn ouders), de historiek van de verblijfsreden, het jaar en het kwartaal van de inschrijving 

in het Rijksregister, de verblijfsduur van de ouders bij de inschrijving in het Rijksregister, 

het jaar en het kwartaal van het overlijden en de woonplaats (gemeente of land). 

 

 Beroepsstatus: de nomenclatuurcode van de socio-economische positie, de tewerkstelling in 

een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, volgens artikel 60/61 of bij een Europese of 

internationale instantie, het type arbeidsovereenkomst, de werknemersklasse, het 

arbeidsregime, het percentage deeltijdse tewerkstelling, de NACE-code, het wel of niet met 

dienstencheques werken, de activering door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het 

statuut van de geactiveerde werkloze, de werkloosheidsduur, het statuut van de persoon met 

leefloon of maatschappelijke hulp, het dagloon (in klassen), het brutoloon (in klassen), het 

bruto belastbaar loon (in klassen) en het inkomen uit zelfstandige arbeid (in klassen). 

 

6. De onderzoekers zouden de gecodeerde persoonsgegevens bewaren tot 1 januari 2023 (de 

einddatum van het onderzoek) en ze daarna vernietigen. 
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B. BEHANDELING 
 

7. Krachtens artikel 5 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 persoonsgegevens 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. Het betreft ook een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15 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. 

 

8. Het CSB Herman Deleeck onderzoekt de arbeidsmarktintegratie en de socio-economische 

positie van migranten. Het gaat om een gerechtvaardigd doeleinde. De mee te delen 

persoonsgegevens zijn bovendien, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. 

Ze kunnen slechts door middel van een betekenisloos volgnummer in verband worden 

gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De eigenlijke 

persoonskenmerken worden beperkt en doorgaans in klassen meegedeeld. 

 

9. Overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens mogen 

persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 

relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 

toepasselijke regelgeving, onverenigbaar is met die doeleinden. Voor zover het gaat om een 

latere verwerking van persoonsgegevens waarvan het doeleinde niet op zich verenigbaar is 

met het oorspronkelijk doeleinde, is deze latere verwerking van persoonsgegevens verboden 

behalve indien zij beantwoordt aan de voorschriften van afdeling II van hoofdstuk II 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. 

 

10. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van 

anonieme gegevens omdat zij de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen. 

 

11. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens pas aan 

de onderzoekers meedelen nadat zij, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 

13 februari 2001, in het bezit werd gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming 

van de Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de aangifte van de 

verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 

12. Het CSB Herman Deleeck moet alle mogelijke middelen inzetten om te vermijden dat de 

identiteit van de betrokkenen zou worden achterhaald. In elk geval is het, overeenkomstig 

artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001, verboden om handelingen te stellen 

die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in niet-

gecodeerde persoonsgegevens. 

 

13. Overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 mogen de 

resultaten van de verwerking in beginsel niet worden bekendgemaakt in een vorm die het 
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mogelijk maakt om de betrokken personen te identificeren. De onderzoekers zijn er bijgevolg 

toe gehouden om de onderzoeksresultaten enkel op een anonieme wijze te publiceren. 

 

14. Het CSB Herman Deleeck mag de door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ter 

beschikking gestelde gecodeerde persoonsgegevens bijhouden tot 1 januari 2023 en moet ze 

na deze datum vernietigen, behoudens indien het vooraf van het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid de machtiging verkrijgt om ze ook na deze datum bij 

te houden. 

 

15. De onderzoekers moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening houden met 

de hogervermelde wetten van 15 januari 1990 en 8 december 1992, hun uitvoeringsbesluiten 

en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder 

de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG. 

 

16. Deze beraadslaging doet geenszins afbreuk aan de bevoegdheid van het Statistisch 

Toezichtscomité om zich volgens de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek 

uit te spreken over de verwerking van de persoonsgegevens uit de enquête naar de 

arbeidskrachten, beheerd door het Belgisch Statistiekbureau STATBEL. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

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

gezondheid 
 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde gecodeerde persoonsgegevens 

mee te delen aan het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) Herman Deleeck van de faculteit Sociale 

Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, uitsluitend voor het onderzoeken van de 

arbeidsmarktintegratie en de socio-economische positie van migranten. 

 

 

 

 

 

 

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). 


