
  
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/10/065 
 
 
ADVIES NR 10/14 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT HET MEEDELEN 
VAN ANONIEME GEGEVENS AAN CEVORA IN HET KADER VAN DE ANALYSE 
VAN DE TEWERKSTELLINGSKANSEN VAN RISICOGROEPEN 
 
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 CEVORA van 12 april 2010; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 april 
2010; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP 
 
1. CEVORA, het opleidings- en vormingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair 

Comité voor de Bedienden dat opleidingen en vormingen organiseert voor werknemers, 
werkzoekenden en deeltijds studerende jongeren, brengt momenteel de 
tewerkstellingskansen van risicogroepen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder in 
bediendenberoepen, in kaart en wil daarvoor een beroep doen op anonieme gegevens 
gecreëerd aan de hand van persoonsgegevens van de gewestelijke diensten voor 
arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB, FOREM, Actiris en ADG) en 
persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 
2. Er zou meer bepaald gebruik worden gemaakt van persoonsgegevens aangaande de 

werkzoekenden die als eerste beroepsambitie één van de door CEVORA gedefinieerde 
bediendenberoepen hebben vermeld en op het einde van het vierde kwartaal van het jaar 
in kwestie – met als eerste jaar het jaar 2007 – in de persoonsgegevensbanken van de 
gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding voorkomen. Er zou 
daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de werkzoekenden die op het 
referentiemoment nog geen werk gevonden hebben en anderzijds de werkzoekenden die 
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op het referentiemoment werk gevonden hebben als loontrekkende binnen een 
onderneming ressorterend onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de 
Bedienden. 

 
3. Aangaande de eerste groep werkzoekenden wordt gevraagd naar de 

arbeidsmarktsituatie, gecombineerd met een aantal kenmerken als werkzoekende en een 
aantal persoons- en gezinskenmerken. De kenmerken als werkzoekende en de persoons- 
en gezinskenmerken hebben betrekking op de situatie op het einde van het vierde 
kwartaal van het jaar in kwestie. De arbeidsmarktsituatie heeft betrekking op de situatie 
op het einde van het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar. 

 
 Het betreft meer bepaald een tabel waarin het aantal betrokkenen wordt vermeld, verder 

onderverdeeld in functie van de betrokken gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling 
en beroepsopleiding, de provincie van de woonplaats (met een afzonderlijke code voor 
de Duitstalige Gemeenschap), de beroepsambitie, het geslacht, de leeftijdsklasse, de 
gezinssamenstelling, de leeftijd van het jongste kind, het opleidingsniveau, de 
studierichting, de talenkennis, de duur van de inschrijving bij de gewestelijke dienst 
voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, de totale beroepservaring, de 
arbeidsmarktstituatie en de sector van tewerkstelling. 

 
4. Aangaande de tweede groep werkzoekenden wordt gevraagd naar de 

tewerkstellingskenmerken aangaande de belangrijkste job in een onderneming 
ressorterend onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden, 
gecombineerd met een aantal kenmerken als werkzoekende en een aantal persoons- en 
gezinskenmerken. De kenmerken als werkzoekende en de persoons- en 
gezinskenmerken hebben betrekking op de situatie op het einde van het vierde kwartaal 
van het jaar in kwestie. De arbeidsmarktsituatie heeft betrekking op de situatie op het 
einde van het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar. 

 
 Het betreft enerzijds een tabel waarin het aantal betrokkenen wordt vermeld, verder 

onderverdeeld in functie van de betrokken gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling 
en beroepsopleiding, de provincie van de woonplaats (met een afzonderlijke code voor 
de Duitstalige Gemeenschap), de beroepsambitie, het geslacht, de leeftijdsklasse, de 
gezinssamenstelling, de leeftijd van het jongste kind, het opleidingsniveau, de 
studierichting, de talenkennis, de duur van de inschrijving bij de gewestelijke dienst 
voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, de totale beroepservaring, de 
beroepsopleiding, de activiteitssector van de onderneming, de ondernemingsgrootte en 
de provincie van de vestiging (met een afzonderlijke code voor de Duitstalige 
Gemeenschap). 

 
 Het betreft anderzijds een tabel waarin het aantal betrokkenen wordt vermeld, verder 

onderverdeeld in functie van de betrokken gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling 
en beroepsopleiding, de provincie van de woonplaats (met een afzonderlijke code voor 
de Duitstalige Gemeenschap), de beroepsambitie, het geslacht, de leeftijdsklasse, de 
gezinssamenstelling, de leeftijd van het jongste kind, het opleidingsniveau, de 
studierichting, de talenkennis, de duur van de inschrijving bij de gewestelijke dienst 
voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, de totale beroepservaring, de 
beroepsopleiding, de activiteitssector van de vestiging van de onderneming, de 
ondernemingsgrootte en de provincie van de vestiging (met een afzonderlijke code voor 
de Duitstalige Gemeenschap). 
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5. De mededeling zou om de twee jaar worden verwezenlijkt. 
 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
6. 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 voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vooraf een advies te 
verlenen, behalve indien de mededeling wordt verricht aan de Ministers die de sociale 
zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare 
instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de 
Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau. 

 
7. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die 

door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
 
 Niettemin stelt het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid voor 

dat, wanneer bepaalde cellen slechts één individu bevatten, bepaalde variabelen worden 
weggelaten of in grotere categorieën worden ingedeeld zodat het aantal per cel 
toeneemt. Voor de cellen die dan nog minder dan drie personen bevatten wordt het 
aantal vervangen door de melding 1 à 3. 

 
8. De mededeling beoogt het analyseren van de tewerkstellingskansen van risicogroepen 

op de arbeidsmarkt, in het bijzonder in bediendenberoepen, hetgeen nuttig lijkt voor de 
kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 
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Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan 
CEVORA. 
 
 
 
 
 
 

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11)  
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