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SCSZ/14/098 

 

 

ADVIES NR. 14/24 VAN 1 JULI 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME 

GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL 

OVERLEG VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE ARBEIDSMARKTSITUATIE VAN 

TWEEDEGENERATIEMIGRANTEN 
 

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; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Met het oog op het onderzoeken van de arbeidsmarktsituatie van tweedegeneratiemigranten 

vraagt de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bepaalde anonieme gegevens uit het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 

2. Het betreft anonieme gegevens, voor elk kwartaal van 2012, aangaande alle personen 

geboren in België die op 31 december 2011 tussen 0 en 35 jaar oud waren, telkens opgedeeld 

in functie van (onder meer) hun migratieachtergrond. 

 

 Voor de migratieachtergrond worden zes categorieën gebruikt: 
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- personen van wie de beide ouders buiten België geboren zijn; 

- personen van wie één ouder in België geboren is en één ouder buiten België geboren is; 

- personen van wie de beide ouders in België geboren zijn; 

- personen van wie één ouder buiten België geboren is en één ouder in de restgroep zit; 

- personen van wie één ouder in België geboren is en één ouder in de restgroep zit; 

- personen van wie de beide ouders in de restgroep zitten. 

 

 Met de restgroep wordt bedoeld de personen van wie het geboorteland onbepaald of blanco 

is of van wie de nationaliteitscode niet naar een land verwijst (vluchteling, SHAPE, NAVO, 

vaderlandsloze, op zee, geschrapt voor het buitenland,…). 

 

3. De herkomst van de betrokkenen wordt op twee verschillende manieren opgedeeld: enerzijds 

volgens de rijkdom van het land van herkomst, anderzijds volgens de geografische ligging 

van het land van herkomst. 

 

 Bij de opdeling volgens de rijkdom worden twee klassen gebruikt: de klasse van de landen 

met hoge inkomens (een vijftigtal) en de klasse van de landen met lage inkomens (de 

andere). 

 

 Bij de opdeling volgens de geografische ligging worden tien klassen gebruikt: België, de 

andere zevenentwintig landen van de Europese Unie, de andere Europese landen, Afrika, 

Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben, Noord-Amerika en Oceanië, andere nationaliteit, 

onbepaalde nationaliteit en blanco nationaliteit. 

 

4. De volgende tabellen zouden ter beschikking worden gesteld, voor elk kwartaal van 2012. 

 

 Tabel 1: het aantal personen tussen 0 en 35 jaar oud, verder ingedeeld volgens de 

migratieachtergrond, het geslacht, de leeftijdsklasse, de herkomst uit een land met hoge 

inkomens (minstens één ouder geboren in een land met hoge inkomens), de herkomst uit een 

land met lage inkomens (beide ouders geboren in een land met lage inkomens), de herkomst 

uit de Europese Unie (minstens één ouder geboren in een lidstaat van de Europese Unie), de 

regio van het geboorteland van de vader en (enkel voor de personen van wie één ouder in 

België geboren is en één ouder buiten België geboren is) de regio van het geboorteland van 

de ouder die niet in België geboren is. 

 

 Tabel 2: het aantal personen tussen 15 en 35 jaar oud, verder ingedeeld volgens de 

migratieachtergrond, het geslacht, de leeftijdsklasse, de nomenclatuur van de socio-

economische positie, de langdurige werkloosheid, de deeltijdse tewerkstelling en de 

tewerkstelling bij de overheid. 
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B. BEHANDELING 

 

5. 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 

de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens moet het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf een advies verlenen. 

 

6. De mededeling beoogt het onderzoeken van de arbeidsmarktsituatie van 

tweedegeneratiemigranten en lijkt aldus nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer 

van de sociale zekerheid. 

 

7. In dit geval betreft de mededeling wel degelijk anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens 

die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

8. De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dient bij de 

verwerking van de anonieme gegevens rekening te houden met de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet 

van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens aan de federale 

overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het onderzoeken van de 

arbeidsmarktsituatie van tweedegeneratiemigranten. 

 

 

 

 

 

 

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 : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


