
 

 

  
 
 
 

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

 

 
 
SCSZ/11/144 
 
 
ADVIES NR 11/19 VAN 6 DECEMBER 2011 BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG MET HET OOG OP HET 
BEREKENEN VAN INDICATOREN OVER DIVERSITEIT OP DE ARBEIDSMARKT 
 
 
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 de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg van 24 november 2011;  
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 28 november 
2011; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) 

wenst bepaalde anonieme gegevens te bekomen met het oog op het berekenen van 
indicatoren over diversiteit op de arbeidsmarkt. 

 
2. Personen met een vreemde nationaliteit of personen van vreemde oorsprong zouden zich in 

een ongunstige positie bevinden op de arbeidsmarkt. Om de doeltreffendheid van het beleid 
ter zake te verhogen en om de uitgevoerde maatregelen te evalueren, zou het noodzakelijk 
zijn de situatie beter te vatten.  
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3. Om dit te kunnen verwezenlijken, zou de FOD WASO, in samenwerking met het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, een jaarverslag willen publiceren 
op basis van de gegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 
4. Om dit mogelijk te maken, zouden de volgende gegevens, die door de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid vooraf aan het Rijksregister worden gevraagd, aan het datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming worden toegevoegd, voor de volledige Belgische 
bevolking: 

 
- de huidige nationaliteit van de betrokkene en de begindatum hiervan;  
- de inschrijvingsdatum in het Rijksregister;  
- de eerste nationaliteit en de geboorteplaats van de betrokkene;  
- het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de ouders;  
- de eerste nationaliteit en de geboorteplaats van de ouders;  
- de huidige nationaliteit van de ouders en de begindatum hiervan;  
- de inschrijvingsdatum in het Rijksregister van de ouders; 
- het INSZ van de grootouders; 
- de eerste nationaliteit en de geboorteplaats van de grootouders; 
- de huidige nationaliteit van de grootouders en de begindatum hiervan; 
- de inschrijvingsdatum in het Rijksregister van de grootouders; 
- de beslissingsdatum van regularisatie (alleen definitieve beslissingen); 
- de reden van verblijf; 
- de historiek van de burgerlijke staat van de betrokkenen. 

 
Er wordt gestart met de populatie van het jaar 2008. Deze bestanden worden ieder jaar 
hernieuwd voor de nieuwkomers in het Rijksregister. 

 
5. Om de situatie van de personen van vreemde origine te kunnen bestuderen, is het 

noodzakelijk twee nieuwe variabelen te creëren die de bestaande variabelen combineren om 
zo de bevolking te kunnen categoriseren volgens de origine van de personen en hun 
integratiegraad. 

 
6. De variabele “origine” is een combinatie van de variabelen nationaliteit, nationaliteit bij de 

geboorte en nationaliteit bij de geboorte van de ouders. Er worden elf categorieën 
gedefinieerd: 

 
1) België: Belgische nationaliteit en Belgische nationaliteit bij de geboorte en Belgische 

nationaliteit van de twee ouders bij de geboorte; 
2) land van de EU-15: nationaliteit van de EU-15 of nationaliteit van de EU-15 bij de 

geboorte of nationaliteit van de EU-15 van één van de twee ouders bij de geboorte; 
3) ander land van de EU-27 (EU-12): nationaliteit van de EU-12 of nationaliteit van de 

EU-12 bij de geboorte of nationaliteit van de EU-12 van één van de twee ouders bij de 
geboorte; 

4) kandidaten voor de toetreding (Kroatië, Turkije, IJsland, voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië): nationaliteit van een kandidaat-lidstaat of nationaliteit van een 
kandidaat-lidstaat bij geboorte of nationaliteit van een kandidaat-lidstaat van één van 
de twee ouders bij geboorte; 
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5) andere Europese landen: nationaliteit van een ander Europees land of nationaliteit van 
een ander Europees land bij geboorte of nationaliteit van een ander Europees land van 
één van de twee ouders bij geboorte; 

6) Maghreb-land: nationaliteit van een Maghreb-land (Marokko, Algerije, Tunesië, 
Mauritanië, Libië) of nationaliteit van een Maghreb-land bij geboorte of nationaliteit 
van een Maghreb-land van één van de twee ouders bij geboorte; 

7) andere Afrikaanse landen: nationaliteit van een ander Afrikaans land of nationaliteit 
van een ander Afrikaans land bij geboorte of nationaliteit van een ander Afrikaans land 
van één van de twee ouders bij geboorte; 

8) Noord-Amerika: nationaliteit van Noord-Amerika of nationaliteit van Noord-Amerika 
bij geboorte of nationaliteit van Noord-Amerika van één van de twee ouders bij 
geboorte; 

9) Zuid-Amerika: nationaliteit van Zuid-Amerika of nationaliteit van Zuid-Amerika bij 
geboorte of nationaliteit van Zuid-Amerika van één van de twee ouders bij geboorte; 

10) Azië: nationaliteit van Azië of nationaliteit van Azië bij geboorte of nationaliteit van 
Azië van één van de twee ouders bij geboorte; 

11) Oceanië: nationaliteit van Oceanië of nationaliteit van Oceanië bij geboorte of 
nationaliteit van Oceanië van één van de twee ouders bij geboorte. 

 
In de veronderstelling dat de twee ouders bij de geboorte verschillende vreemde 
nationaliteiten zouden hebben, wordt gekozen voor de nationaliteit van de vader. 

 
7. De variabele “integratie” is een combinatie van de vorige variabelen met de variabelen 

geboorteland, de datum van inschrijving in het Rijksregister en de datum van naturalisatie. 
Er worden zeventien categorieën bepaald: 

 
1) Belgische nationaliteit en Belgische nationaliteit bij de geboorte en Belgische 

nationaliteit van de twee ouders bij de geboorte en Belgische nationaliteit van de vier 
grootouders bij de geboorte;  

2) Belgische nationaliteit en Belgische nationaliteit bij de geboorte en Belgische 
nationaliteit van de twee ouders bij de geboorte en nationaliteit van een EU-land van 
één van de vier grootouders bij geboorte of geboorteland EU van één van de vier 
grootouders;  

3) Belgische nationaliteit en Belgische nationaliteit bij de geboorte en Belgische 
nationaliteit van de twee ouders bij de geboorte en nationaliteit van een niet-EU-land 
van één van de vier grootouders bij geboorte of geboorteland niet-EU van één van de 
vier grootouders;  

4) Belgische nationaliteit en Belgische nationaliteit bij de geboorte en Belgische 
nationaliteit van de twee ouders en nationaliteit van een EU-land van één van de twee 
ouders bij geboorte of geboorteland EU van één van de twee ouders;  

5) Belgische nationaliteit en Belgische nationaliteit bij de geboorte en Belgische 
nationaliteit van de twee ouders en nationaliteit van een niet-EU-land van één van de 
twee ouders bij geboorte of geboorteland niet-EU van één van de twee ouders;  

6) Belgische nationaliteit en Belgische nationaliteit bij de geboorte en nationaliteit van 
een EU-land van één van de twee ouders; 

7) Belgische nationaliteit en Belgische nationaliteit bij de geboorte en nationaliteit van 
een niet-EU-land van één van de twee ouders;  
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8) Belgische nationaliteit en nationaliteit van een EU-land bij de geboorte en datum van 
naturalisatie > 5 jaar;  

9) Belgische nationaliteit en nationaliteit van een EU-land bij de geboorte en datum van 
naturalisatie =< 5 jaar;  

10) Belgische nationaliteit en nationaliteit van een niet-EU-land bij de geboorte en datum 
van naturalisatie > 5 jaar;  

11) Belgische nationaliteit en nationaliteit van een niet-EU-land bij de geboorte en datum 
van naturalisatie =< 5 jaar;  

12) nationaliteit van een EU-land en geboorteland België;  
13) nationaliteit van een niet-EU-land en geboorteland België;  
14) nationaliteit van een EU-land en geboorteland buiten België en datum van inschrijving 

in het Rijksregister > 5 jaar;  
15) nationaliteit van een EU-land EN geboorteland buiten België en datum van 

inschrijving in het Rijksregister =< 5 jaar;  
16) nationaliteit van een niet-EU-land en geboorteland buiten België en datum van 

inschrijving in het Rijksregister > 5 jaar;  
17) nationaliteit van een niet-EU-land en geboorteland buiten België en datum van 

inschrijving in het Rijksregister =< 5 jaar.  
 

In geval van conflict tussen “EU” en “niet-EU” moet gekozen worden voor “niet-EU”. 
 
8. De aanvraag betreft een aantal tabellen over het profiel, de tewerkstellingskenmerken en de 

loopbaan van personen, enerzijds op basis van de variabele “origine” en anderzijds op basis 
van de variabele “integratie”. In één tabel wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens 
betreffende de regularisatieprocedures. 

 
9. Concreet worden volgende tabellen gevraagd: 
 

- tabel 1: het aantal personen in het vierde kwartaal van 2008 volgens origine, integratie, 
geslacht, gewest en leeftijdsklasse;  

- tabel 2a: het aantal personen in het vierde kwartaal van 2008 volgens origine, geslacht, 
gewest, leeftijdsklasse, huishoudtype en socio-economische positie;  

- tabel 2b: het aantal personen in het vierde kwartaal van 2008 volgens integratie, 
geslacht, gewest, leeftijdsklasse, huishoudtype en socio-economische positie;  

- tabel 3a: het aantal personen in het vierde kwartaal van 2008 volgens origine, geslacht, 
gewest, leeftijdsklasse, gezinssituatie (nieuwe variabele op basis van burgerlijke staat: 
minder dan 5 jaar gehuwd en met kinderen, minder dan 5 jaar gehuwd en zonder 
kinderen, meer dan 5 jaar gehuwd en met kinderen, meer dan 5 jaar gehuwd en zonder 
kinderen, ongehuwd met kinderen, ongehuwd zonder kinderen, eenoudergezin, 
eenpersoonshuishouden, andere, collectief huishouden) en socio-economische positie;  

- tabel 3b: het aantal personen in het vierde kwartaal van 2008 volgens integratie, 
geslacht, gewest, leeftijdsklasse, gezinssituatie (nieuwe variabele op basis van 
burgerlijke staat: minder dan 5 jaar gehuwd en met kinderen, minder dan 5 jaar 
gehuwd en zonder kinderen, meer dan 5 jaar gehuwd en met kinderen, meer dan 5 jaar 
gehuwd en zonder kinderen, ongehuwd met kinderen, ongehuwd zonder kinderen, 
eenoudergezin, eenpersoonshuishouden, andere, collectief huishouden) en socio-
economische positie;  
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- tabel 4a: het aantal personen in het vierde kwartaal van 2008 volgens origine, geslacht, 
gewest, leeftijdsklasse, studieniveau en socio-economische positie;  

- tabel 4b: het aantal personen in het vierde kwartaal van 2008 volgens integratie, 
geslacht, gewest, leeftijdsklasse, studieniveau en socio-economische positie;  

- tabel 5a: het aantal personen in het vierde kwartaal van 2008 volgens origine, geslacht, 
gewest, leeftijdsklasse en socio-economische positie in het vierde kwartaal van 2006 en 
2008;  

- tabel 5b: het aantal personen in het vierde kwartaal van 2008 volgens integratie 
geslacht, gewest, leeftijdsklasse en socio-economische positie in het vierde kwartaal 
van 2006 en 2008;  

- tabel 6a: het aantal personen die in de loop van 1998 tot 2008 tewerkgesteld, werkloos 
of niet-actief waren en zich in het vierde kwartaal van 2008 in België bevonden, 
volgens origine, gewest, geslacht, leeftijdsklasse en het totaal aantal kwartalen dat de 
betrokkenen tewerkgesteld waren in de periode 1998-2008;  

- tabel 6b: het aantal personen die in de loop van 1998 tot 2008 tewerkgesteld, werkloos 
of niet-actief waren en zich in het vierde kwartaal van 2008 in België bevonden, 
volgens integratie, gewest, geslacht, leeftijdsklasse en het totaal aantal kwartalen dat de 
betrokkenen tewerkgesteld waren in de periode 1998-2008; 

- tabel 7a: het aantal personen die in het vierde kwartaal van 2007 werkzoekend waren 
volgens origine, geslacht, gewest, leeftijdsklasse, studieniveau en socio-economische 
positie in het eerste en in het vierde kwartaal van 2008;  

- tabel 7b: het aantal personen die in het vierde kwartaal van 2007 werkzoekend waren 
volgens integratie, geslacht, gewest, leeftijdsklasse, studieniveau en socio-economische 
positie in het eerste en in het vierde kwartaal van 2008;  

- tabel 8a: het aantal personen die in het vierde kwartaal van 2008 tewerkgesteld waren 
volgens origine, gewest van tewerkstelling, geslacht en activiteitssector (NACE-code 
op 2 posities);  

- tabel 8b: het aantal personen die in het vierde kwartaal van 2008 tewerkgesteld waren 
volgens integratie, gewest van tewerkstelling, geslacht en activiteitssector (NACE-code 
op 2 posities);  

- tabel 9a: het aantal personen die in de loop van 2008 werkend waren volgens origine, 
gewest, geslacht, leeftijdsklasse, de aanduiding uitzendarbeid, de notie seizoensarbeid, 
de aanduiding of de betrokkenen arbeid verrichten in het kader van het Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap (PWA)-stelsel, de aanduiding of de betrokkenen werken 
in het stelsel van de dienstencheques en de werknemersklasse;  

- tabel 9b: het aantal personen die in de loop van 2008 werkend waren volgens 
integratie, gewest, geslacht, leeftijdsklasse, de aanduiding uitzendarbeid, de notie 
seizoensarbeid, de aanduiding of de betrokkenen arbeid verrichten in het kader van het 
PWA-stelsel, de aanduiding of de betrokkenen werken in het stelsel van de 
dienstencheques en de werknemersklasse.;  

- tabel 10a: het aantal personen die in het vierde kwartaal van 2008 werkend in 
loondienst waren volgens origine, gewest, geslacht, leeftijdsklasse, gezinssituatie, 
arbeidsregime en gecumuleerd percentage deeltijdarbeid (in klassen);  

- tabel 10b: het aantal personen die in het vierde kwartaal van 2008 werkend in 
loondienst waren volgens integratie, gewest, geslacht, leeftijdsklasse, gezinssituatie, 
arbeidsregime en gecumuleerd percentage deeltijdarbeid (in klassen);  
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- tabel 11a: het aantal personen die in de loop van 2008 werkend in loondienst waren 
volgens origine, gewest, geslacht, leeftijdsklasse, loonklasse (in 2006 en 2008) en 
socio-economische positie;  

- tabel 11b: het aantal personen die in de loop van 2008 werkend in loondienst waren 
volgens integratie, gewest, geslacht, leeftijdsklasse, loonklasse (in 2006 en 2008) en 
socio-economische positie;  

- tabel 12a: het aantal personen die in het vierde kwartaal van 2008 werkend in 
loondienst waren volgens origine, gewest, geslacht, leeftijdsklasse en 
verminderingscode;  

- tabel 12b: het aantal personen die in het vierde kwartaal van 2008 werkend in 
loondienst waren volgens integratie, gewest, geslacht, leeftijdsklasse en 
verminderingscode;  

- tabel 13a: het aantal personen die in het vierde kwartaal van 2008 werkzoekend waren 
volgens origine, gewest, geslacht, leeftijdsklasse, studieniveau, werkloosheidsduur en 
socio-economische positie;  

- tabel 13b: het aantal personen die in het vierde kwartaal van 2008 werkzoekend waren 
volgens integratie, gewest, geslacht, leeftijdsklasse, studieniveau, werkloosheidsduur 
en socio-economische positie;  

- tabel 14: het aantal personen in het vierde kwartaal van 2008 volgens origine, jaar van 
regularisatie, reden van regularisatie, geslacht, gewest, leeftijdsklasse en socio-
economische positie. 

 
Wanneer in de tabellen combinaties van variabelen voorkomen waaraan slechts 1, 2 of 3 
individuen voldoen, dan wordt in plaats van het exacte aantal de vermelding “1-3” gebruikt, 
om op die manier de identificatie van personen te voorkomen. De totalen worden wel exact 
vermeld.  
 
De gevraagde tabellen zullen pas aan de FOD WASO worden meegedeeld nadat de 
hogervermelde gegevens van het Rijksregister met betrekking tot de herkomst ingeladen 
zijn in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.  
 
Het weze opgemerkt dat in het datawarehouse gecodeerde persoonsgegevens worden 
opgeslagen maar dat de mededeling aan de FOD WASO betrekking heeft op anonieme 
gegevens. 

 
 
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 
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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. 
 
13. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werd door het sectoraal comité van het 

Rijksregister gemachtigd om mededeling van bepaalde persoonsgegevens te bekomen met 
het oog op de structurele integratie ervan in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 
bescherming (beraadslaging nr. 55/2011 van 16 november 2011). 

 
 Vermits de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid door diverse onderzoeksinstanties 

werd verzocht om naast sociaal-economische persoonsgegevens ook persoonsgegevens 
over de nationaliteit en de herkomst ter beschikking te stellen, zal zij bepaalde 
persoonsgegevens uit het Rijksregister structureel opslaan om ze dan verder aan derden 
mee te delen hetzij als gecodeerde persoonsgegevens (na machtiging van het sectoraal 
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid) hetzij als anonieme gegevens (na 
advies van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid). 

 
 Het sectoraal comité van het Rijksregister oordeelde dat het gepast is dat de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid kan beschikken over persoonsgegevens met betrekking tot de 
herkomst. Dit vereist een aantal bewerkingen met als gevolg dat de persoonsgegevens 
momenteel niet door middel van dienstenintegratie uit het Rijksregister kunnen worden 
gefilterd om vervolgens, telkens wanneer nodig, met het oog op een specifiek 
onderzoeksdoeleinde, te worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die reeds in het 
datawarehouse aanwezig zijn. 

 
 Bijgevolg wordt er vooralsnog tot persoonsgegevensintegratie en niet tot dienstenintegratie 

overgegaan. Rekening houdende met de snelle technologische evolutie oordeelde het 
sectoraal comité van het Rijksregister het gepast zijn machtiging in de tijd te beperken, met 
name voor een periode van vijf jaar. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dient vóór 
het verstrijken van deze periode verslag uit te brengen met betrekking tot de eventuele 
haalbaarheid van dienstenintegratie, waarna het sectoraal comité van het Rijksregister zal 
oordelen over de wenselijkheid van het handhaven van de machtiging. 
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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 de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met het oog op het berekenen van 
indicatoren over diversiteit op de arbeidsmarkt. 
 
 
 
 
 
 

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)  


