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Benaming van de instellingen 
 

 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de overige geassocieerde partners van het 
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming  

 en FOD Sociale Zekerheid (FOD SZ) 
 
Benaming van het project 
 
Verdere uitbouw van het Datawarehouse “Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming” op 
methodologisch en inhoudelijk vlak. 
 
Acroniem 
 
DW-AMSB 
 
Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de Openbare Instellingen 
 
In het kader van de verdere uitbouw van het Datawarehouse Arbeidsmarkt met een onderdeel 
Sociale Bescherming, een grondige inhoudelijke analyse maken van de bronnen opgenomen in het 
datawarehouse en het uitwerken van een methodologische handleiding. Hierbij wordt gestreefd 
naar één geconsolideerde Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming onder coördinatie 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). 
 
Het project beoogt de ontsluiting van gegevensbronnen met het oog op de verbetering van de 
kwantitatieve rapportering (sociaal risico en het individu binnen de sociale zekerheid), de analyse 
van beleidsvoorstellen en de uitvoering van onderzoek met betrekking tot de sociale bescherming 
door de FOD Sociale Zekerheid of anderen.  
 
Uit te voeren opdracht 
 

a. door de onderzoeksploeg 
 

i. Maakt inhoudelijke beschrijving van de primaire en secundaire databestanden en werkt 
een voorstel van methodologische handleiding uit; 

ii. Onderzoekt de Europese gegevens om ervoor te zorgen dat de gegevens voor België in 
overeenstemming zijn met de Europese standaard; 

iii. Evalueert de weerslag van de reglementering op het Datawarehouse met het oog op de 
opbouw van continue reeksen; 

iv. Geeft feedback in een binnen de Gebruikersgroep Datawarehouse Arbeidsmarkt en 
Sociale Bescherming op te richten Werkgroep Sociale Bescherming, alsook in de 
Gebruikersgroep zelf, over de vordering van de werkzaamheden en bespreekt er de 
inhoudelijke discussies.  

 
b. door de KSZ 
 

i. Staat in voor de coördinatie tussen de onderzoeksploeg en de diverse openbare 
instellingen van de sociale zekerheid die de beheerders zijn van de primaire en de 
secundaire databestanden; 

ii. Stelt de handleidingen en documentatie m.b.t. het Datawarehouse Arbeidsmarkt en 
Sociale Bescherming ter beschikking. 

 
c. door de FOD SZ 
 
i. Analyseert, in samenwerking met de onderzoeksploeg, de afstemming van de 

inhoudelijke databehoeften vanuit het perspectief van zowel de rapportering als het 
onderzoek inzake de sociale bescherming, en de mogelijkheden die de primaire en 
secundaire databanken bieden; 

ii. Assisteert de onderzoeksgroep bij het uitwerken van een  documentatie van de primaire 
en secundaire data met het oog op de voor een analyse van de sociale bescherming 
relevante inhoudelijke aspecten. Het gaat onder meer om de onderlinge vergelijking van 
de bronnen (inzake variabelen, nomenclatuur, de gehanteerde criteria enz.) en om een 
doorlichting inzake de inhoudelijke continuïteit van de gegevens (weerslag 
wetswijzigingen, wijziging registratie door instellingen); 
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iii. Pleegt overleg met een binnen de Gebruikersgroep Datawarehouse Arbeidsmarkt en 
Sociale Bescherming op te richten Werkgroep Sociale Bescherming, alsook in de 
Gebruikersgroep zelf. 

 
d. de overige geassocieerde partners 
 

i. Stellen documentatie en informatie ter beschikking;  
ii. Kunnen gebruik maken van data binnen het datawarehouse arbeidsmarkt voor het 

verrichten van onderzoek.  
 
Op te leveren eindproduct 
 

a. door de onderzoeksploeg 
 
i. Formuleert voorstellen met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de primaire 

data die in de datawarehouse worden verwerkt; 
ii. Bestudeert de data van het project in een internationaal/Europees perspectief en 

formuleert voorstellen;  
iii. Levert een gedetailleerde documentatie van de primaire databestanden en hun 

verwerking op; 
iii. Levert een methodologische handleiding op met bijzondere aandacht voor de gevolgde 

procedures bij de realisatie van het datawarehouse; 
iv. Werkt voorstellen uit voor recurrente (per trimester, semester, jaar…) rapportering op 

basis van de Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming. 
 
b. door de KSZ 
 

Een op inhoudelijk vlak goed uitgebouwd datawarehouse, dat kan gebruikt worden voor 
wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. 

 
c. door de FOD Sociale Zekerheid 
 

Werkt, samen met de onderzoeksgroep en in overleg met de Gebruikersgroep 
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming en de binnen de Gebruikersgroep op 
te richten Werkgroep Sociale Bescherming, een inhoudelijke documentatie uit van de 
primaire en secundaire data opgenomen in de datawarehouse, met het oog op de voor een 
analyse van de sociale bescherming relevante inhoudelijke aspecten. Deze documentatie 
wordt ter beschikking gesteld op de website van de KSZ.    
 

 
Valorisatie van het eindproduct. 
 

a. voor de FOD Sociale Zekerheid 
  

De toepassing van de datawarehouse met het oog op :  
i. de recurrente (per trimester, semester, jaar…) rapportering. 
ii. de analyse van beleidsvoorstellen in een nationale en internationale context 

(werkgroepen SPC, OESO, enz.). 
iii. de uitvoering van beleidsgericht onderzoek door de FOD Sociale Zekerheid. 

 
b. voor het ‘publiek’:  
 

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal op basis van het Datawarehouse informatie 
ter beschikking stellen onder de vorm van: 

i. volledig uitgewerkte documentatie voor het publiek (puur beschrijvend). 
ii. geaggregeerde gegevens voor onderzoekers met het oog op beleidsgericht 

onderzoek, in de vorm van basistoepassingen.  Deze worden uitgewerkt in 
de Gebruikersgroep van het Datawarehouse.  Het opstellen van nieuwe 
basistoepassingen is een permanente taak. 

iii. gegevensaanvragen op maat, ingediend door een overheidsdienst of een 
onderzoeksinstelling bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 
waarbij datasets op maat (anonieme data of gecodeerde 
persoonsgegevens) ter beschikking gesteld worden, conform de huidige 
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procedure terzake met betrekking tot het Datawarehouse Arbeidsmarkt.  
Het uitvoeren van gegevensaanvragen op maat is een permanente taak.   

 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid werkt documentatie uit over de inhoudelijke 
interpretatie van de opgenomen variabelen met het oog op beleidsgericht onderzoek, die 
ter beschikking wordt gesteld op de website van de KSZ.  

 
Timing, planning van uit te voeren onderzoekstaken en toegekend budget 
 

a. Timing van activiteiten  
 
1 september 2005 – 31 augustus 2009 
 
b. Fasering van taken: 
 

i. voor de onderzoeksploeg:  
 
Bij aanvang studie project op te maken rekening houdend met de planning van de 
instellingen die de primaire en reeds verwerkte data beheren. 
 

ii. voor de openbare instellingen:  
 
Een lijst van prioriteiten zal worden ontwikkeld rekening houdend met de beschikbaarheid 
van de primaire data en de behoeften van het beleid. 

 
 
  

 
Bijzondere voorwaarden 
 
b. Voorstel van samenstelling van het begeleidingscomité 
 
Het begeleidingscomité is de Gebruikersgroep van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale 
Bescherming. 
 
c. Clausule van vertrouwelijkheid  
 
De vertrouwelijkheid van de gegevens zal worden gewaarborgd in overeenstemming met de 
actuele bepalingen van artikel 5 van Kruispuntbankwet1 en de Wet Verwerking Persoonsgegevens2. 
 
d. Andere 
 
De onderzoeksploeg zal driemaandelijks verslag uitbrengen over de vooruitgang van de 
werkzaamheden, met name inzake de documentatie van de primaire en secundaire databestanden, 
en hun verwerking. 
 
 
 
 

                                                 
1 Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid. 
 
2 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
de verwerking van persoonsgegevens en 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. 
 
 


