
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
 

 

 

SCSZG/18/192 

 

 

ADVIES NR. 18/30 VAN 4 SEPTEMBER 2018 OVER DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN DE AFDELING STUDIËN VAN DE NATIONALE BANK VAN 

BELGIË VOOR HET VERRICHTEN VAN EEN ONDERZOEK OVER DE 

ECONOMISCHE IMPACT VAN IMMIGRATIE IN BELGIË 
 

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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de aanvraag van de Nationale Bank van België; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De groepen “labour market, prices and costs” en “public finances” van de afdeling Studiën 

van de Nationale Bank van België wensen een onderzoek te verrichten over de economische 

impact van immigratie in België aan de hand van anonieme gegevens uit het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming met betrekking tot de Belgische bevolking voor de 

periode 2008-2016 (situatie in het vierde kwartaal van elk betrokken jaar). 

 

2. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de volgende variabelen gebruiken voor het 

samenstellen van de gevraagde tabellen: het aantal verblijfsjaren in België, de reden van het 

verblijf, de regio van de verblijfplaats, het geboorteland (in klassen), het geboorteland van de 

ouders (in klassen), de nationaliteit (in klassen), het jaar waarin de huidige nationaliteit werd 

verkregen, de leeftijdsklasse (tenzij anders bepaald), het geslacht, het type gezin, het aantal 

kinderen, het hoogst behaald opleidingsniveau, het land waarin het diploma werd behaald (in 

klassen), het type studies, de NACE-code (werknemers en zelfstandigen), de regio van de 

lokale vestigingseenheid, de sector, de socio-economische positie, de werkloosheidsduur, het 

arbeidsstelsel, het gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid, het totaal aantal betrekkingen, 

het kwartaalloon (in klassen), het dagloon (in klassen) en het jaarinkomen van de zelfstandige 

(in klassen). 
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3. Ze zou tevens een dertigtal soorten inkomens verwerken: de (belastbare) bruto-uitkering per 

betrokken instelling van sociale zekerheid, de (belastbare) vergoeding per betrokken instelling 

van sociale zekerheid, de (belastbare) bruto-bezoldiging, het inkomen als zelfstandige, het 

(belastbare) bruto-totaalinkomen en de inkomens per deciel. 

 

4. De volgende tabellen zouden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de 

Nationale Bank van België worden meegedeeld (per jaar, voor de jaren 2009-2015, situatie in 

het vierde kwartaal). 

 

5. Tewerkstellingstabellen 

 

 Tabel “details van de socio-economische positie”: het aantal betrokken personen voor elke 

combinatie van aantal verblijfsjaren in België, reden van het verblijf, regio van de 

verblijfplaats,  geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, nationaliteit, jaar waarin de 

nationaliteit werd verkregen, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en socio-economische 

positie. 

 

 Tabel “niveau en type studies volgens het sociaal-economisch statuut”: het aantal betrokken 

personen voor elke combinatie van aantal verblijfsjaren in België, reden van het verblijf, regio 

van de verblijfplaats, geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, nationaliteit, jaar waarin 

de nationaliteit werd verkregen, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, soort studies en socio-

economische positie. 

 

 Tabel “niveau en land van de studies volgens het sociaal-economisch statuut”: het aantal 

betrokken personen voor elke combinatie van aantal verblijfsjaren in België, reden van het 

verblijf, regio van de verblijfplaats, geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, nationaliteit, 

jaar waarin de nationaliteit werd verkregen, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, land waarin 

het diploma werd behaald en socio-economische positie. 

 

 Tabel “ type gezin en aantal kinderen volgens het sociaal-economisch statuut”: het aantal 

betrokken personen voor elke combinatie van aantal verblijfsjaren in België, reden van het 

verblijf, regio van de verblijfplaats, geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, nationaliteit, 

jaar waarin de nationaliteit werd verkregen, leeftijd, geslacht, type gezin, aantal kinderen, 

opleidingsniveau en  socio-economische positie. 

 

 Tabel “activiteitensector en tewerkstellingsregio van de loontrekkenden”: het aantal betrokken 

personen voor elke combinatie van aantal verblijfsjaren in België, reden van het verblijf, regio 

van de verblijfplaats, geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, nationaliteit, jaar waarin 

de nationaliteit werd verkregen, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, socio-economische 

positie,  NACE-code, regio van de onderneming en sector. 

 

 Tabel “werkloosheidsduur en opleidingsniveau”: het aantal betrokken personen voor elke 

combinatie van aantal verblijfsjaren in België, reden van het verblijf, regio van de 

verblijfplaats,  geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, nationaliteit, jaar waarin de 

nationaliteit werd verkregen, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, socio-economische positie 

en werkloosheidsduur. 
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 Tabel “dagloon van de loontrekkenden per activiteitensector”: het aantal betrokken personen 

voor elke combinatie van aantal verblijfsjaren in België, reden van het verblijf, regio van de 

verblijfplaats, geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, nationaliteit, jaar waarin de 

nationaliteit werd verkregen, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, socio-economische positie,  

NACE-code, privésector (de tabel verwijst in feite enkel naar de privésector), gecumuleerd 

percentage deeltijdse arbeid en dagloon. 

 

 Tabel “kwartaalloon van de loontrekkenden per activiteitensector”: het aantal betrokken 

personen voor elke combinatie van aantal verblijfsjaren in België, reden van het verblijf, regio 

van de verblijfplaats, geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, nationaliteit, jaar waarin 

de nationaliteit werd verkregen, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, socio-economische 

positie,  NACE-code, privésector (de tabel verwijst in feite enkel naar de privésector), 

gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid, arbeidsstelsel, totaalaantal betrekkingen en 

kwartaalloon. 

 

 Tabel “geografische mobiliteit tussen arbeidsplaats en verblijfplaats”: het aantal betrokken 

personen voor elke combinatie van aantal verblijfsjaren in België, reden van het verblijf, regio 

van de verblijfplaats (detail per gemeente), geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, 

nationaliteit, jaar waarin de nationaliteit werd verkregen, leeftijd, geslacht, socio-economische 

positie en gemeente van de onderneming (detail per gemeente). 

 

 Tabel “inkomens van de zelfstandigen per activiteitensector”: het aantal betrokken personen 

voor elke combinatie van aantal verblijfsjaren in België, reden van het verblijf, regio van de 

verblijfplaats,  geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, nationaliteit, jaar waarin de 

nationaliteit werd verkregen, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, socio-economische positie, 

NACE-code van de zelfstandige en jaarinkomen van de zelfstandige. 

 

6. Inkomenstabellen 

 

 Tabel “aantal personen per groepering (voor elke leeftijd, niet per leeftijdsklasse)”: het aantal 

betrokken personen voor elke combinatie van aantal verblijfsjaren in België, reden van het 

verblijf, regio van de verblijfplaats, geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, nationaliteit, 

exacte leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en socio-economische positie. 

 

 Tabel “gemiddelde van de bedragen verschillend van nul en aantal personen voor wie het 

bedrag verschillend van nul is, per groepering en per voormeld soort inkomen”: per 

inkomenscomponent het gemiddeld bedrag (van de niet-nulwaarden) en het aantal personen 

(voor wie het bedrag niet nul is) voor  elke combinatie van aantal verblijfsjaren in België, 

reden van het verblijf, regio van de verblijfplaats, geboorteplaats, geboorteplaats van de 

ouders, nationaliteit, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, socio-economische positie en soort 

inkomen. 

 

 Tabel “gemiddelde van de bedragen verschillend van nul en aantal personen voor wie het 

bedrag verschillend van nul is, per groepering, voor de variabele totale bruto-inkomen”: het 

gemiddeld bedrag van het totale bruto-inkomen (van de niet-nulwaarden) en het aantal 

personen (voor wie het bedrag niet nul is) voor  elke combinatie van aantal verblijfsjaren in 
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België, reden van het verblijf, regio van de verblijfplaats, geboorteplaats, geboorteplaats van 

de ouders, nationaliteit, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en socio-economische positie. 

 

 Tabel “gemiddelde van de bedragen verschillend van nul en aantal personen voor wie het 

bedrag verschillend van nul is, per groepering, voor de variabele totale bruto belastbaar 

inkomen”:  het gemiddeld bedrag van het totale bruto belastbaar inkomen (van de niet-

nulwaarden) en het aantal personen (voor wie het bedrag niet nul is) voor  elke combinatie van 

aantal verblijfsjaren in België, reden van het verblijf, regio van de verblijfplaats, 

geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, nationaliteit, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau 

en socio-economische positie. 

 

 Tabel “aantal personen in elk deciel, per groepering”:  per inkomensdeciel van het totale 

gezinsinkomen het aantal betrokken personen voor elke combinatie van aantal verblijfsjaren 

in België, reden van het verblijf, regio van de verblijfplaats, geboorteplaats, geboorteplaats 

van de ouders, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en socio-economische positie. 

 

 Tabel “gemiddelde van de bedragen verschillend van nul en aantal personen voor wie het 

bedrag verschillend van nul is, per groepering, voor de variabele verschil tussen het bruto-

totaalinkomen en het belastbaar bruto-inkomen”:  het gemiddeld verschil tussen het bruto-

inkomen en bruto belastbaar inkomen (niet-nulwaarden) en het aantal personen (voor wie dit 

verschil niet nul is) voor  elke combinatie van aantal verblijfsjaren in België, reden van het 

verblijf, regio van de verblijfplaats, geboorteplaats, geboorteplaats van de ouders, nationaliteit, 

leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en socio-economische positie.. 

 

 Tabel “aantal niet-werkende personen tussen 18 en 25 jaar die kinderbijslag krijgen”: het 

aantal niet-werkenden die kinderbijslag krijgen voor elke combinatie van aantal verblijfsjaren 

in België, reden van het verblijf, regio van de verblijfplaats, geboorteplaats, geboorteplaats 

van de ouders, nationaliteit, exacte leeftijd voor de bevolking tussen 18 en 25 jaar en geslacht. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

7. 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, na advies van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, 

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. 

 

8. In dit geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil 

zeggen gegevens die de bestemmeling niet kan herleiden tot persoonsgegevens. 

 

9. De mededeling beoogt het verrichten van een onderzoek over de economische impact van 

immigratie in België door de afdeling Studiën van de Nationale Bank van België. Het betreft 

een wettig doeleinde. 
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10. Bij de verwerking van de anonieme gegevens moet de Nationale Bank van België rekening 

houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere reglementering tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

 

 

Om deze redenen verleent 

 

het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
 

een gunstig advies voor de mededeling van voormelde anonieme gegevens aan de afdeling Studiën 

van de Nationale Bank van België met als doel het verrichten van een onderzoek over de 

economische impact van immigratie in België. 

 

 

 

 

 

 

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). 


