
 

 

 

  
 
 
 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling  « Sociale Zekerheid » 

 
 
 
SCSZ/11/043 
 
 
ADVIES NR 10/23 VAN 5 OKTOBER 2010, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, 
BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME GEGEVENS AAN HET 
ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR ARBEID EN SAMENLEVING VAN DE 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN MET HET OOG OP DE METING VAN DE 
AANWEZIGHEID VAN KANSENGROEPEN IN HET PERSONEELSBESTAND VAN 
DE VLAAMSE OVERHEID 
 
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 het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU 
Leuven van 10 september 2010;  
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 14 september 
2010; 
 
Gelet op de aanvraag van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU 
Leuven van 24 maart 2011; 
 
Gelet op het auditoraatrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 maart 
2011; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
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A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) is gespecialiseerd in 

wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Het is een multidisciplinaire 
onderzoeksinstelling en is verbonden aan de KU Leuven. 

 
2. Het HIVA wenst bepaalde anonieme gegevens te bekomen met het oog op de meting van 

de aanwezigheid van kansengroepen in het personeelsbestand van de Vlaamse overheid. 
 
3. De Vlaamse overheid als werkgever voert een beleid van gelijke kansen en diversiteit en 

streeft ernaar in haar personeelsbestand de maatschappij zo goed mogelijk te 
weerspiegelen. Daarom wil zij een evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen in haar 
eigen personeelsbestand en een duurzaam personeelsbeleid met gelijke kansen voor alle 
personeelsleden. 
 
De Dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse overheid staat in voor de operationalisering 
van deze beleidsdoelen. Concreet wordt er binnen de dienst gewerkt rond zes thema’s en 
doelgroepen: allochtonen, personen met een arbeidshandicap, vrouwen, ervaren 
werknemers (ouder dan 45 jaar), kortgeschoolden en seksuele geaardheid. 
 

4. Met deze gegevensaanvraag willen de onderzoekers nagaan of het mogelijk is de groep van 
allochtone herkomst binnen een selectie van het personeelsbestand van de Vlaamse 
overheid af te bakenen via het gebruik van administratieve data en meer bepaald via het 
gebruik van gegevens van het Rijksregister en het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 
bescherming.  

 
5. Concreet zal voor een selectie van entiteiten, dit zijn afdelingen of departementen van de 

Vlaamse overheid, het volledige personeelsbestand overgemaakt worden aan de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, aan de hand van lijsten met het 
identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ). In het totaal zullen er vijf entiteiten 
deelnemen aan deze vergelijkende oefening. Ze omvatten samen ongeveer 13.000 
personeelsleden. 

 
6. Van de geselecteerde personen zal in eerste instantie nagegaan worden of ze de Belgische 

nationaliteit hebben of niet. Indien ze de Belgische nationaliteit niet hebben, wordt gekeken 
of hun nationaliteit behoort tot de landengroep Duitsland, Italië, Luxemburg, Frankrijk, 
Nederland, Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Portugal, Spanje, 
Finland, Oostenrijk en Zweden. Deze landen vormen (samen met België) EU15. Hierna zal 
België dus niet ondergebracht worden in EU15, maar als een afzonderlijke categorie 
behandeld worden. 

 
7. Er worden dertien groepen onderscheiden:  

 
- vreemdelingen non-EU15: de personen met een nationaliteit van buiten EU15 worden 

onmiddellijk afgezonderd; 
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- vreemdelingen EU15 met ouder non-EU15: de personen met een nationaliteit van 
buiten EU15 die één of twee ouders hebben die een vreemde nationaliteit non-EU15 
hebben of hebben gehad; 

- vreemdelingen EU15 met ouder EU15: de personen met een nationaliteit van buiten 
EU15 waarvan beide ouders steeds een nationaliteit van binnen EU15 hebben gehad; 

- vreemdelingen EU15 met ouder ongekend: restcategorie wegens het ontbreken van de 
gegevens van de ouders; 

- genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit non-EU15: de personen met een 
vroegere nationaliteit van buiten EU15 worden onmiddellijk afgezonderd; 

- genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een ouder non-EU15: de 
personen met een vroegere nationaliteit EU15 die één of twee ouders hebben die een 
vreemde nationaliteit non-EU15 hebben of hebben gehad; 

- genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een ouder EU15: de 
personen met een vroegere nationaliteit EU15 waarvan beide ouders steeds een 
nationaliteit van binnen EU15 hebben gehad; 

- genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een ouder ongekend: 
restcategorie wegens het ontbreken van de gegevens van de ouders; 

- autochtone Belgen: personen die zelf als Belg geboren zijn en van wie beide ouders 
ook als Belg geboren zijn; 

- Belgen van allochtone herkomst: personen die zelf als Belg geboren zijn maar die één 
of twee ouders hebben die een vreemde nationaliteit hebben of gehad hebben; 

- Belgen met een ouder van een ander geboorteland: personen die zelf als Belgen 
geboren zijn maar die één of twee ouders hebben die in het buitenland geboren zijn en 
waarbij voor beide ouders geen historiek van de nationaliteit kan teruggevonden 
worden; 

- Belgen waarvan de ouders in België geboren zijn: personen die zelf als Belgen geboren 
zijn en waarvan beide ouders in België geboren zijn en waarbij voor beide ouders geen 
historiek van de nationaliteit kan teruggevonden worden; 

- Belgen waarvan de herkomst niet gekend is: personen die zelf als Belgen geboren zijn 
en waarbij voor geen van beide ouders een historiek van de nationaliteit en een 
geboorteland kan teruggevonden worden. 

 
8. Concreet worden volgende tabellen gevraagd uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming:  
 

• per entiteit: 
  

- het aandeel vreemdelingen non-EU15, per nationaliteitsgroep (in klassen, op basis 
van 13 categorieën);  

- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder non-EU15, per nationaliteit (in 
klassen en op basis van de nationaliteit van de ouder); 

- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder EU15; 
- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder ongekend; 
- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit non-EU15, per regio 

van herkomst (indeling van landen in klassen en op basis van de eerste 
nationaliteit);  
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- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een 
ouder non-EU15, per regio van herkomst (indeling van landen in klassen en op 
basis van de nationaliteit van de ouder); 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een 
ouder EU15; 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een 
ouder ongekend; 

- het aandeel Belgen van allochtone herkomst, per regio van herkomst (indeling van 
landen in klassen en op basis van de nationaliteit van de ouder);  

- het aandeel Belgen met ouders van een ander geboorteland, per regio van 
herkomst (indeling van landen in klassen en op basis van nationaliteit ander 
geboorteland);  

- het aandeel Belgen waarvan de ouders in België geboren zijn;  
- het aandeel Belgen waarvan de herkomst niet gekend is;  
- het aandeel autochtone Belgen;  
- het aandeel vreemdelingen non-EU15, per nationaliteit (in klassen) en geslacht; 
- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder non-EU15, per nationaliteit (in 

klassen en op basis van de nationaliteit van de ouder) en geslacht; 
- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder EU15, naar geslacht; 
- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder ongekend, naar geslacht; 
- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit non-EU15, per regio 

van herkomst (indeling van landen in klassen en op basis van de eerste 
nationaliteit) en geslacht; 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een 
ouder EU15, naar geslacht; 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met ouder 
ongekend, naar geslacht; 

- het aandeel Belgen van allochtone herkomst, per regio van herkomst (indeling van 
landen in klassen en op basis van de nationaliteit van de ouder) en geslacht; 

- het aandeel Belgen met ouders van een ander geboorteland, per regio van 
herkomst (indeling van landen in klassen en op basis van de nationaliteit ander 
geboorteland) en geslacht; 

- het aandeel Belgen waarvan de ouders in België geboren zijn, naar geslacht; 
- het aandeel Belgen waarvan de herkomst niet gekend is, naar geslacht; 
- het aandeel autochtone Belgen, naar geslacht;  
- het aandeel vreemdelingen non-EU15, per nationaliteit (in klassen) en 

leeftijdsklasse; 
- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder non-EU15, per nationaliteit (in 

klassen en op basis van de nationaliteit van de ouder) en leeftijdsklasse; 
- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder EU15, per leeftijdsklasse; 
- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder ongekend, per leeftijdsklasse; 
- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit non-EU15, per regio 

van herkomst (indeling van landen in klassen) en leeftijdsklasse; 
- het aandeel Belgen van allochtone herkomst, per regio van herkomst (indeling van 

landen in klassen en op basis van de eerste nationaliteit) en leeftijdsklasse; 
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- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een 
ouder non-EU15, per regio van herkomst (indeling van landen in klassen en op 
basis van de nationaliteit van de ouder) en leeftijdsklasse; 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een 
ouder EU15, per leeftijdsklasse; 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met ouder 
ongekend, per leeftijdsklasse; 

- het aandeel Belgen van allochtone herkomst, per regio van herkomst (indeling van 
landen in klassen en op basis van de nationaliteit ouder); 

- het aandeel Belgen met ouders van een ander geboorteland, per regio van 
herkomst (indeling van landen in klassen en op basis van nationaliteit ander 
geboortland) en leeftijdsklasse; 

- het aandeel Belgen waarvan de ouders in België geboren zijn, naar leeftijdsklasse; 
- het aandeel Belgen waarvan de herkomst niet gekend is, naar leeftijdsklasse; 
- het aandeel autochtone Belgen, naar leeftijdsklasse; 

 
• over alle entiteiten heen, voor het totaal van de onderzochte populatie: 

 
- het aandeel vreemdelingen non-EU15, per nationaliteit (in klassen) en 

arbeidsvolume (deeltijds of voltijds en percentage deeltijdarbeid, in klassen); 
- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder non-EU15, per nationaliteit (in 

klassen en op basis van de nationaliteit van de ouder) en arbeidsvolume (deeltijds 
of voltijds en percentage deeltijdarbeid, in klassen); 

- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder EU15, naar arbeidsvolume (deeltijds 
of voltijds en percentage deeltijdarbeid, in klassen); 

- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder ongekend, naar arbeidsvolume 
(deeltijds of voltijd en percentage deeltijdarbeid, in klassen); 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit non-EU15, per regio 
van herkomst (indeling van landen in klassen en op basis van eerste nationaliteit) 
en naar arbeidsvolume (deeltijds of voltijds en percentage deeltijdarbeid, in 
klassen); 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een 
ouder non-EU15, per regio van herkomst (indeling van landen in klassen en op 
basis van de nationaliteit van de ouder) en per arbeidsvolume (deeltijds of voltijds 
en percentage deeltijdarbeid, in klassen); 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een 
ouder EU15, naar arbeidsvolume (deeltijds of voltijds en percentage 
deeltijdarbeid, in klassen); 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met ouder 
ongekend, naar arbeidsvolume (deeltijds of voltijds en percentage deeltijdarbeid, 
in klassen); 

- het aandeel Belgen van allochtone herkomst, per regio van herkomst (indeling van 
landen in klassen), en per arbeidsregime (deeltijds of voltijds en percentage 
deeltijdarbeid, in klassen); 

- het aandeel Belgen met ouders van een ander geboorteland, per regio van 
herkomst (indeling van landen in klassen en op basis van nationaliteit ander 
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geboorteland), en per arbeidsvolume (deeltijds en voltijds en percentage 
deeltijdarbeid, in klassen); 

- het aandeel Belgen waarvan de ouders in België geboren zijn, naar arbeidsvolume 
(deeltijds of voltijds en percentage deeltijdarbeid, in klassen); 

- het aandeel Belgen waarvan de herkomst niet gekend is, naar arbeidsvolume 
(deeltijds of voltijds en percentage deeltijdarbeid, in klassen); 

- het aandeel autochtone Belgen, naar arbeidsvolume (deeltijds of voltijds en 
percentage deeltijdarbeid, in klassen);  

- het aandeel vreemdelingen non-EU15, per nationaliteit (in klassen) en gemiddeld 
dagloon (in klassen);  

- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder non-EU15, per nationaliteit (op basis 
van de nationaliteit van de ouder) en gemiddeld dagloon (in klassen); 

- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder EU15, naar gemiddeld dagloon (in 
klassen); 

- het aandeel vreemdelingen EU15 met ouder ongekend, naar gemiddeld dagloon (in 
klassen); 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit non-EU15, per regio 
van herkomst (indeling van landen in klassen en op basis van eerste nationaliteit) 
en gemiddeld dagloon (in klassen); 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een 
ouder non-EU15, per regio van herkomst (indeling van landen in klassen en op 
basis van de nationaliteit van de ouder) en naar gemiddeld dagloon (in klassen); 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met een 
ouder EU15, naar gemiddeld dagloon (in klassen); 

- het aandeel genaturaliseerden met een vroegere nationaliteit EU15 en met ouder 
ongekend, naar gemiddeld dagloon (in klassen); 

- het aandeel Belgen van allochtone herkomst, per regio van herkomst (indeling van 
landen in klassen) en gemiddeld dagloon (in klassen); 

- het aandeel Belgen met ouders van een ander geboorteland, per regio van 
herkomst (indeling van landen in klassen en op basis van de nationaliteit ander 
geboorteland) en gemiddeld dagloon (in klassen); 

- het aandeel Belgen waarvan de ouders in België geboren zijn, naar gemiddeld 
dagloon (in klassen); 

- het aandeel Belgen waarvan de herkomst niet gekend is, naar gemiddeld dagloon 
(in klassen); 

- het aandeel autochtone Belgen, naar gemiddeld dagloon (in klassen). 
 
9. Het HIVA vraagt dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zowel de tabellen als het 

volledige personeelsbestand van de vijf entiteiten van de Vlaamse overheid zou willen 
bijhouden tot september 2011. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

10. 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. 

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

de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
 
12. De mededeling lijkt nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

zekerheid. 
 
 
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 het 
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. 
 
 
 
 
 
 
 

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)  


