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

SCSZ/08/134
BERAADSLAGING NR. 08/040 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING
VAN
GECODEERDE
PERSOONSGEGEVENS
DOOR
DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET HOGER INSTITUUT
VOOR DE ARBEID MET HET OOG OP HET ONTWIKKELEN VAN EEN
INTEGRATIEMONITOR EN HET ANALYSEREN VAN DE SOCIO-ECONOMISCHE
SITUATIE VAN NIEUWE MIGRANTEN IN BELGIË
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op de artikelen 5 en 15, § 1;
Gelet op de aanvraag van het Hoger Instituut voor de Arbeid van 9 juni 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 juni 2008;
Gelet op het verslag van de voorzitter.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het Hoger Instituut voor de Arbeid verricht momenteel een onderzoek dat uit twee luiken
bestaat, enerzijds een analyse van de socio-economische positie van nieuwkomers in
Vlaanderen met het oog op het ontwikkelen van een integratiemonitor (in samenwerking
met het Steunpunt Gelijkekansenbeleid), anderzijds een analyse van de socio-economische
situatie van nieuwe migranten in België (in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid).
Het eerste luik van het onderzoek beoogt een zicht te bieden op de integratie van personen
met een vreemde herkomst in Vlaanderen, aan de hand van een analyse van profielen van
bepaalde groepen nieuwkomers, die meer inzichten verschaffen in hun motieven, hun
inbedding in het sociaal netwerk en hun socio-economische positie, zowel in het land van

herkomst als in België. Om deze posities op een systematische manier te kunnen opvolgen,
heeft het Steunpunt Gelijkekansenbeleid de opdracht gekregen een integratiemonitor te
ontwikkelen, een instrument dat de mogelijkheid biedt om op regelmatige tijdstippen een
stand van zaken te maken van de integratie van allochtonen.
Het tweede luik van het onderzoek beoogt een analyse van de tendensen en een overzicht
van de nieuwe migraties in België.
1.2. Voor het verrichten van het onderzoek wenst het Hoger Instituut voor de Arbeid een beroep
te doen op gecodeerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming. Een mededeling van louter anonieme gegevens kan in voorliggend geval niet
volstaan vermits de situatie van individuele personen dient te kunnen worden opgevolgd.
1.3. De mededeling zou betrekking hebben op de “nieuwkomers” die de laatste tien jaar het land
binnengekomen zijn en nog steeds in het land verblijven. Ter vergelijking wordt eveneens
gevraagd om een steekproef van personen met een vreemde nationaliteit die al langer in
België verblijven.
Het afbakenen van de groep van nieuwkomers gebeurt als volgt. Er wordt nagegaan welke
personen met een vreemde nationaliteit (toestand op 1 januari 2000) zijn opgenomen in het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Vervolgens wordt nagegaan of deze
personen ook terug te vinden zijn tijdens de voorgaande jaren (er wordt teruggekeken tot en
met 1 januari 1998). Is dit niet het geval, dan wordt de betrokkene beschouwd als een
“nieuwkomer”, anders gaat het om een persoon met een vreemde nationaliteit die al langer
in België verblijft. Deze procedure wordt herhaald voor de jaren 2001 tot en met 2005 voor
het afbakenen van de groep van nieuwkomers. Voor het afbakenen van de groep van
personen met een vreemde nationaliteit die al langer in België verblijven, wordt de
procedure niet herhaald voor de andere jaren.
Uit de groep van nieuwkomers wordt een steekproef van vijfentwintig procent getrokken
(het betreft ongeveer honderd vijfentwintig duizend personen) terwijl uit de groep van
personen met een vreemde nationaliteit die al langer in België verblijven een steekproef
van vijf procent wordt getrokken (het betreft ongeveer vijfendertig duizend personen).
Biede steekproeven worden gestratifieerd volgens regio. Voor al deze personen worden ook
de gezinsleden opgezocht.
Binnen de groep van nieuwkomers wordt vervolgens nagegaan of de betrokkene een
volgmigrant is of niet. Dit gebeurt door na te gaan of de nieuwkomer in kwestie in het jaar
van zijn instroom partner is van iemand die zelf al terug te vinden is in het overzicht van
het jaar ervoor en daarbij geregistreerd staat als iemand die geen partner heeft.
1.4. Per betrokkene zouden volgende persoonsgegevens worden meegedeeld.
Persoonskenmerken: het gecodeerd Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, het jaar
waarop de persoonsgegevens betrekking hebben, het geslacht, de leeftijdsklasse, de
aanduiding dat de betrokkene een nieuwkomer is of een persoon die behoort tot de
populatie van personen met een vreemde nationaliteit die al langer in België verblijven, de

aanduiding dat de betrokkene met een vreemde nationaliteit die al langer in België verblijft
in de intiële steekproef zat of niet, de aanduiding dat de nieuwkomer een volgmigrant is, de
nationaliteitsklasse, het arrondissement en de socio-economische positie.
Persoonsgegevens met betrekking tot de gezinssituatie: het gecodeerd Identificatienummer
van de Sociale Zekerheid van het gezinshoofd, het type huishouden, de positie in het gezin
en de relatie tot de referentiepersoon (in klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot de tewerkstelling: de ondernemingsgrootte van de
werkgever, de NACE-code, het arbeidsregime, het percentage deeltijdarbeid (in klassen) en
het bruto maandloon (in klassen).
Persoonsgegevens met betrekking tot het statuut inzake sociale zekerheid: het
werkloosheidsstatuut, de aanduiding dat de betrokkene invalide is en de aanduiding dat de
betrokkene steun ontvangt van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
De persoonsgegevens hebben betrekking op vier momenten: op het startpunt (1 januari van
het jaar van instroom voor het deel nieuwkomers en 1 januari 2000 voor de groep van
personen met een vreemde nationaliteit die al langer in België verblijven), één jaar later, op
1 januari 2006 en op 1 januari van het meest recente jaar waarvoor persoonsgegevens
beschikbaar zijn.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. 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 persoonsgegevens 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.
Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, tweede lid,
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist.
2.2. Het onderzoek van het Hoger Instituut voor de Arbeid beoogt een analyse van de socioeconomische positie van nieuwkomers in Vlaanderen (met het oog op het ontwikkelen van
een integratiemonitor) en een analyse van de socio-economische situatie van nieuwe
migranten in België. Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde. De mee te delen
persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig.
De mee te delen persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming kunnen slechts door middel van een betekenisloos volgnummer in verband
worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De eigenlijke
persoonskenmerken worden daartoe beperkt en in klassen meegedeeld.

2.3. Het gaat om een latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden, waardoor de bepalingen van afdeling II van
hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens dienen te worden nageleefd.
Het Hoger Instituut voor de Arbeid kan hogervermeld doeleinde niet verwezenlijken aan de
hand van anonieme gegevens. Het dient immers in de mogelijkheid te worden gesteld om
de situatie van de betrokkenen op te volgen.
2.4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens slechts
meedelen nadat ze, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 februari
2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in het bezit werd gesteld
van het door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
uitgereikte ontvangstbewijs van de door het Hoger Instituut voor de Arbeid verrichte
aangifte van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
2.5. Het Hoger Instituut voor de Arbeid dient er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke
middelen te zullen inzetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de
meegedeelde persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald.
In elk geval is het, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter
uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verboden om handelingen te stellen
die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in nietgecodeerde persoonsgegevens.
Het niet-naleven van dit verbod kan, krachtens artikel 39, 1°, van de wet van 8 december
1992, een strafrechtelijke veroordeling tot een geldboete van honderd tot honderdduizend euro
tot gevolg hebben.
2.6. Overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens mogen de resultaten van de verwerking
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden niet worden bekendgemaakt
in een vorm die de identificatie van de betrokken persoon mogelijk maakt tenzij deze
laatste daartoe zijn toestemming heeft gegeven en de persoonlijke levenssfeer van derden
niet wordt geschonden of tenzij de bekendmaking van niet-gecodeerde persoonsgegevens
beperkt blijft tot persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene zelf publiek zijn gemaakt
of die in nauw verband staan met het publiek karakter van betrokkene of van de feiten
waarbij deze laatste betrokken is of is geweest.
Met voorbehoud van voormelde uitzonderingen, dienen de onderzoeksresultaten aldus op
een anonieme wijze te worden gepubliceerd.

2.7. De onderzoekers dienen bij de verwerking van de persoonsgegevens 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 wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
2.8. De meegedeelde persoonsgegevens dienen te worden vernietigd zodra het onderzoek is
afgerond en ten laatste op 30 juni 2009.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, afdeling sociale
zekerheid,
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde gecodeerde
persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan het Hoger Instituut
voor de Arbeid met het oog op het verwezenlijken van hogervermeld onderzoek.

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. 32-2741 83 11)

