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ADVIES NR. 04/13 VAN 2 MAART 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING 
VAN ANONIEME SOCIALE GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID AAN HET STEUNPUNT WERKGELEGENHEID, ARBEID EN 
VORMING IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK AANGAANDE DE POSITIE VAN 
ALLOCHTONEN 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, § 2; 
 
Gelet op de aanvraag van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming van 10 februari 2004; 
 
Gelet op de brief van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 februari 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Bij beraadslaging nr. 03/68 van 17 juni 2003 werd de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

door het Toezichtscomité gemachtigd om, in het kader van een onderzoek met betrekking tot de 
positie van allochtonen op de Belgische arbeidsmarkt, aan het Steunpunt Werkgelegenheid, 
Arbeid en Vorming bepaalde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen 
met betrekking tot de steekproefgroepen bedoeld in advies nr. 98/07 van 7 juli 1998 
(loontrekkenden en werklozen) en in advies nr. 00/01 van 19 januari 2000 (zelfstandigen). 

 
2. Het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming wenst nu tevens te beschikken over 

anonieme sociale gegevens, met name een tabel die voor het tweede kwartaal van 1998 de 
spreiding van de populatie opgenomen in het datawarehouse arbeidsmarkt met woonplaats in 
Gent, Antwerpen, Hasselt of Brussel weergeeft in functie van hun nomenclatuurpositie (zeven 
groepen), geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteit (Belg of niet-Belg). De tabel zou met name 
worden gebruikt om de representativiteit van de steekproef te controleren. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. 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 sociale 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 dient het sectoraal comité van 

de sociale zekerheid vooraf een advies te verlenen. 
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4. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, die op generlei wijze door de 

bestemmeling kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. De criteria worden daartoe in 
klassen meegedeeld. 

 
 De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name het controleren van het representatief 

karakter van de steekproeven die in het kader van de sub 1 vermelde situatie worden gebruikt. 
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een gunstig advies voor de hogervermelde mededeling van anonieme sociale gegevens door de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming 
met het oog op een onderzoek met betrekking tot de positie van allochtonen op de Belgische 
arbeidsmarkt. 
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