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TC/03/118 
 
 
ADVIES NR. 03/11 VAN 2 SEPTEMBER 2003 AANGAANDE DE MEDEDELING 
DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN DE 
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN BELGIE (CES) VAN ANONIEME GEGEVENS 
M.B.T. DE ARBEIDSMARKT EN PENSIONERING IN DE DUITSTALIGE 
GEMEENSCHAP  
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap van 
België (CES) overgemaakt door de Kruispuntbank op 18 augustus 2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 8 augustus 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
De Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap (CES) heeft een 
gegevensaanvraag ingediend bij de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid voor het 
bekomen van statistieken over de arbeidsmarkt m.b.t. haar grondgebied. De gevraagde 
statistieken baseren zich op de basistoepassingen, maar dan toegespitst op de Duitstalige 
Gemeenschap.  Daarnaast wenst de CES statistieken te bekomen omtrent gepensioneerden.   

 
Concreet wenst de onderzoeker onderstaande statistieken te bekomen, voor personen die 
woonachtig zijn in de negen gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap. Alle statistieken 
worden gevraagd voor ieder jaar dat opgenomen is of zal worden opgenomen in het 
datawarehouse arbeidsmarkt.   

 
Naar analogie met basistoepassing 1 (trimestriële statistiek van de Belgische bevolking naar 
socio-economische positie) :  
 
ü verdeling van de populatie in het datawarehouse arbeidsmarkt volgens geslacht en socio-

economische positie (4 posities) op 30 september van het jaar X; 
ü verdeling van de populatie in het datawarehouse arbeidsmarkt volgens geslacht, 

leeftijdsklasse (3 klassen) en socio-economische positie (3 posities) op 30 september van 
het jaar X. 

 
Naar analogie met basistoepassing 2 (trimestriële statistiek van de werkende Belgische 
bevolking naar activiteitssector) :  
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ü verdeling van de zelfstandigen volgens geslacht, leeftijdsklasse (3 klassen) en socio-

economische positie (3 posities) op 30 september van het jaar X; 
ü verdeling van de zelfstandigen volgens geslacht, leeftijdsklasse (3 klassen) en 

beroepscode op 30 september van het jaar X; 
ü verdeling van de loontrekkenden volgens geslacht, leeftijdsklasse (3 klassen) en 

activiteitssector op 30 september van het jaar X; 
ü verdeling van de loontrekkenden volgens geslacht, arbeidsregime en activiteitssector op 

30 september van het jaar X. 
 

Naar analogie met basistoepassing 8 (trimestriële statistiek over de mobiliteit tussen socio-
economische posities) :  

 
ü verdeling van de populatie volgens geslacht en socio-economische positie (3 posities)  

op 30 september van het jaar X en de socio-economische positie (1 positie) op 30 
september van het jaar X-1, met aanduiding of de persoon overleden is.   

 
Pensioenstatistieken :  

 
ü verdeling van het aantal gepensioneerden volgens het geslacht op 30 september van het 

jaar X en de socio-economische positie (3 posities) op 30 september van het jaar X-1;  
ü verdeling volgens geslacht van de personen die wel in het pensioenkadaster terug te 

vinden zijn op 30 september van het jaar X, maar niet in het datawarehouse 
arbeidsmarkt.   

 
 

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. De mededeling heeft tot doel een beter zicht te krijgen op de sociaal-economische toestand 

(arbeidsmarkt en pensionering) in de Duitstalige Gemeenschap.  Volgens de termen van de 
aanvraag is “Het doel van het onderzoek in het kader van het project “geïntegreerd 
onderzoekssysteem van de arbeidsmarkt en de vakbekwaamheid” een beter inzicht te 
krijgen in de dynamiek van de arbeidsmarkt in zijn geheel enerzijds en de aard en de 
omvang van de mobiliteit te begrijpen anderzijds (…).  Ter ondersteuning van de aanvraag 
wordt daarenboven onderstreept dat “de statistieken die momenteel door de verschillende 
instellingen van sociale zekerheid ter beschikking worden gesteld, slechts een 
gefragmenteerd beeld van deze dynamiek geven en dat er “in de enquête naar de 
arbeidskrachten geen gegevens bestaan voor de Duitstalige Gemeenschap doordat de DG 
niet over een eigen identiteit beschikt in de nomenclatuur van de statistische territoriale 
eenheden”. 

 
2.2. Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, gewijzigd bij de wet van 2 
augustus 2002, verzamelt de Kruispuntbank 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 
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beheer van de sociale zekerheid. Voor zover voormelde mededeling betrekking heeft op 
anonieme gegevens dient het Sectoraal comité (behoudens in een aantal 
uitzonderingsgevallen) vooraf een advies te verlenen. 

 
De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, die door de bestemmeling niet 
kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. Het merendeel van de criteria wordt daartoe 
in (voldoende ruime) klassen meegedeeld : de leeftijd wordt weergegeven door middel van 
slechts drie leeftijdsklassen, de socio-economische positie wordt gegroepeerd, … 
 

 
 
 

Om deze redenen verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een gunstig advies. 
 
 
 
 
 
 
 Michel PARISSE 
 Voorzitter 


