
 

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het 

elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

TUSSEN 

Partijen die meedelen:  

De VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in persoon 

van de leidend ambtenaar van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), ingeschreven in 

het KBO met nummer 316380841 (vestigingseenheid 2.199.323.857), waarvan de administratieve 

zetel zich bevindt te Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel, vertegenwoordigd door de heer 

Dirk VANDERPOORTEN, Secretaris- generaal. 

hierna “DWSE” 

EN 

het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ingeschreven in het KBO met 

nummer 0887.010.362, waarvan de administratieve zetel zich bevindt te Keizerslaan 11, 1000 Brussel, 

vertegenwoordigd door de heer Wim ADRIAENS, Gedelegeerd bestuurder. 

hierna: “VDAB” 

EN 

De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0314.595.348, 

met kantoren gevestigd in de Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer 

Philippe MAUROY, Directeur-generaal a.i..  

hierna: “STATBEL” 

EN 

Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven, geregistreerd bij de Kruispuntbank van 

Ondernemingen onder het nummer 0419.052.173, met hoofdzetel gevestigd op Oude Markt 12, 3000 

Leuven, vertegenwoordigd door de heer Wim DESMET, Algemeen beheerder.  

hierna: “KU Leuven”. 

PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET 

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE (DWSE) EN DE VLAAMSE DIENST VOOR 

ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) AAN STATBEL (HET BELGISCH 

STATISTIEKBUREAU) EN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) VOOR HET VOEREN VAN 

EEN ONDERZOEK NAAR DE IMPACT VAN TEWERKSTELLING IN DE SOCIALE ECONOMIE OP ARMOEDE 

Ref: 2022/107c 



NA TE HEBBEN UITEENGEZET 

A. Het DWSE is opgericht bij besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2006 tot 

operationaliseren van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.  

B. VDAB is opgericht bij decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk 

vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

en Beroepsopleiding" 

C. Overeenkomstig artikel II.18 Codex Hoger Onderwijs [5] vervult KU Leuven een drievoudige 

opdracht van algemeen belang op het gebied van hoger onderwijs, wetenschappelijk 

onderzoek en maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. Daartoe kan de 

universiteit alle rechtshandelingen stellen. Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek maakt 

deel uit van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven.  

D. De partijen wensen overeenkomstig artikel 8 §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende 

het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol af te sluiten met betrekking tot 

de elektronische mededeling van persoonsgegevens 

E. Statbel treedt in deze overeenkomst naast leverancier van data ook op als vertrouwde derde 

voor het koppelen en pseudonimiseren van de gegevens, zoals wettelijk bepaald in het 

koninklijk besluit van 13 juni 2014.   

F. De functionaris van gegevensbescherming van DWSE heeft op 26/07/2022 advies met 

betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven 

G. De functionaris voor gegevensbescherming van VDAB heeft op 06/09/2022 advies met 

betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven 

H. De functionaris voor gegevensbescherming van STATBEL heeft op 21/06/2022 advies met 

betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven 

I. De functionaris voor gegevensbescherming van KU Leuven heeft op 30/08/2022 advies met 

betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven 

ARTIKEL 1: ONDERWERP 

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de 

persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door STATBEL, VDAB, WSE aan KU Leuven 

uiteengezet. 

ARTIKEL 2: DOELEINDEN EN RECHTVAARDIGINGSGRONDEN VAN ZOWEL DE MEDEDELING ALS DE 

INZAMELING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

DOELEINDEN EN RECHTVAARDIGINGSGRONDEN VAN DE ONTVANGER 

Overeenkomstig artikel II.18 Codex Hoger Onderwijs vervult KU Leuven een drievoudige opdracht van 

algemeen belang op het gebied van hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en 

maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. 



Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek voert dit project uit. Het is een netwerk van onderzoekers 

dat sociale verandering bestudeert vanuit een sociologisch perspectief, en maakt deel uit van de 

Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. 

In opdracht van het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse Overheid beantwoorden 

we de vraag of tewerkstelling in de sociale economie leidt tot een duurzame vermindering van het 

armoederisico van doelgroepwerknemers. Om de profielen en trajecten van doelgroepwerknemers 

gedetailleerd in kaart te brengen, doen we beroep op administratieve gegevens in bestaande 

databanken 

Het onderzoeksvoorstel in bijlage verduidelijkt de doelstellingen. 

DOELEINDEN EN RECHTVAARDIGINGSGRONDEN VAN DE VERZENDER 

VDAB en Departement WSE verklaren dat de persoonsgegevens van de betrokkene(n) op geldige wijze 

zijn verkregen en dat zij beschikken over een legitieme rechtsgrond en doeleinde voor de verwerking. 

VDAB heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor de volgende doeleinden: 

- VDAB heeft ‘Mijn Loopbaan’ ontwikkeld ter ondersteuning van de dienstverleningsprocessen 

die als doel hebben om werkzoekenden te begeleiden naar werk; 

- Om werkzoekenden te kunnen ondersteunen, verzamelt VDAB persoonsgegevens over 

werkzoekenden (opleidingsniveau, leeftijd, talenkennis, …); 

- Op basis van automatische gegevensuitwisseling kent VDAB de arbeidsmarktpositie van 

werkzoekenden; 

- De machtiging van de VDAB om rijksregisternummers te mogen verwerken volgt uit 

het KB van 29 juni 1993 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van 

het identificatienummer van de natuurlijke personen in hoofde van de VDAB.  

De verwerking van gegevens omtrent personen met advies LDE/CMW of personen met een PMAH 

steunt op art. 5, §1 1/1, 5° van het VDAB-decreet.  

Het Departement WSE staat in voor een wetenschappelijke monitoring en evaluatie van het gevoerde 

beleid conform artikel 30 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2005 houdende de 

organisatie van de Vlaamse administratie waarin het Departement WSE de kernopdracht heeft om 

een beleidsvoorbereidend instrumentarium te ontwikkelen, met inbegrip van de permanente 

monitoring en het informatiemanagement van het beleidsdomein; alsook de evaluatie op 

macroniveau van de beleidsuitvoering (ingezette instrumenten, effecten, enz.) met het oog op 

eventuele bijsturing van het beleid of bijsturing van de aansturing van agentschappen; waarbij een 

optimale samenwerking vereist wordt tussen beleidsondersteuning en beleidsuitvoering;   



WSE beschikt over de persoons- en organisatiegegevens van de begunstigden van de maatregelen om 

de middelen voor de maatregelen te kunnen berekenen  

ARTIKEL 3: DE GEVRAAGDE PERSOONSGEGEVENS EN DE CATEGORIEËN EN OMVANG VAN DE 

GEVRAAGDE PERSOONSGEGEVENS CONFORM HET PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de verschillende persoonsgegevens die worden meegedeeld, alsook 

de verantwoording van de proportionaliteit van de gevraagde gegevens.  

De dataset beslaat de populatie van (1) nieuwe instroom tewerkstelling Collectief Maatwerk (CMW) 

en Lokale Diensteneconomie (LDE) en (2) werkzoekenden met een arbeidsbeperking (PMAB) in het 

jaar 2019.  

De mededeling van gepseudonimiseerde gegevens van STATBEL aan de KU Leuven is geregeld via het 

DPO-besluit 2022/090 van 21 juni 2022 en het vertrouwelijkheidscontract 2022/070 van 24 juni 2022. 

De data is gepseudonimiseerd en de data-aanvraag is zo opgesteld dat het risico op heridentificatie 

van werkzoekenden beperkt is in overeenstemming met artikel 5, 1, b en artikel 89 lid 1 van de AVG. 

De bevraagde variabelen bevatten basiskenmerken van doelgroepwerknemers en werkzoekenden 

(e.g. leeftijd, opleidingsniveau, etc.) in combinatie met de arbeidsmarkthistoriek.  

De variabelen ‘nationaliteit/origine’ en ‘arbeidshandicap/arbeidsbeperking’ zijn bijzondere 

categorieën van persoonsgegevens, zoals gespecifieerd in de AVG. Om risico’s verder te beperken 

wordt ‘nationaliteit/origine’ gegroepeerd in vier categorieën (Belg, EU-13, EU-15, andere), terwijl de 

variabelen ‘arbeidshandicap/arbeidsbeperking’ beperkt blijven tot een binaire indicator. 

ARTIKEL 4: DE CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS EN DERDEN DIE MOGELIJKS DE GEGEVENS 

EVENEENS VERKRIJGEN 

De gegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor de aan de KU Leuven geaffilieerde wetenschappelijke 

medewerkers van prof. Wim Van Lancker die betrokken zijn bij het onderzoeksproject.  

De gegevens zullen nooit verder worden gedeeld aan derden zonder schriftelijke toestemming van de 

Statbel, VDAB en het Departement WSE, en zonder voorafgaande goedkeuring door de 

functionarissen van de gegevensbescherming van alle partijen. 

ARTIKEL 5. PERIODICITEIT VAN DE MEDEDELING EN DE DUUR VAN DE MEDEDELING 

De gegevens worden éénmalig opgevraagd. De data zullen tot 5 jaar na de datum van publicatie van 

de onderzoeksresultaten worden bewaard door de betrokken onderzoekers. 



ARTIKEL 6: BEVEILIGINGSMAATREGELEN 

Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven neemt gepaste maatregelen om persoonsgegevens 

te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  

De persoonsgegevens worden bewaard op de beveiligde netwerkschijf van KU Leuven (I-schijf) van de 

onderzoeker (met multi-factor authenticatie). Door het pseudonimiseren van de micro-gegevens is 

het onmogelijk om doelgroepwerknemers en personen uit de controlegroep te identificeren. Alle 

instanties vernietigen de oorspronkelijke bestanden met de rijksregisternummers na de afgesproken 

termijn. De onderzoekers hebben op geen enkel moment toegang tot de oorspronkelijke 

databestanden.  

ARTIKEL 7: KOPPELEN EN PSEUDONIMISEREN VAN DATASETS 

De gegevensstroom en het pseudonimiseren van rijksregisternummers verloopt als volgt: 

1. VDAB haalt de gevraagde data (beschreven in bijlage 1) uit haar databanken. Die data bevat 

voor elke doelgroepwerknemer als voor de controlegroep het rijksregisternummer. 

2. VDAB maakt de gegevens via beveiligde server over aan het departement WSE. Zij gaan na of 

alle ‘nieuw ingestroomden’ volgens de VDAB effectief deelnemen aan de sociale economie. 

3. Het departement WSE stuurt de dataset terug naar de VDAB. VDAB koppelt de gegevens aan 

de gevraagde data uit haar databanken (beschreven in bijlage 1). 

4. De VDAB maakt de gekoppelde gegevens met rijksregisternummer via een beveiligde server 

over aan STATBEL. 

5. STATBEL koppelt de ontvangen gegevens aan de gevraagde data uit haar databanken 

(beschreven in bijlage 1) en pseudonimiseert de gekoppelde gegevens. 

6. STATBEL maakt de gekoppelde gepseudonimiseerde gegevens over aan de onderzoekers.  

7. Alle instanties vernietigen de oorspronkelijke bestanden met de rijksregisternummers.  

8. STATBEL bewaart in de hoedanigheid van vertrouwde derde de sleutel van de 

pseudonimisering voor een periode van 5 jaar. 

Bovenstaande procedure zorgt ervoor dat met deze pseudoniemen de betrokken onderzoekers niet-

herkenbare klantgegevens kunnen onderzoeken en de vertrouwelijkheid ten aanzien van de 

werkzoekenden gegarandeerd blijft. Anderzijds zorgt het bewaren van de sleutel door STATBEL als 

vertrouwde derde er voor dat indien nodig de gepseudonimiseerde gegevens nadien aangevuld 

kunnen worden met bijkomende gegevens. 



ARTIKEL 8: KWALITEIT VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

Binnen één maand na ontvangen van de gegevens controleert KU Leuven of de data volledig is. Indien 

één of meerdere foutieve, onnauwkeurige of overtollige gegevens in de persoonsgegevens vermeld 

in artikel 3 vaststelt, meldt zij dat onmiddellijk aan de VDAB, het Departement WSE en STATBEL zodat 

de gepaste maatregelen kunnen worden genomen. 

ARTIKEL 9: SANCTIE BIJ NIET-NALEVING 

Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te eisen en/of juridische stappen te ondernemen, 

kunnen VDAB, WSE en STATBEL dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder 

voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien de KU Leuven deze persoonsgegevens 

verwerkt in strijd met hetgeen bepaald is in dit protocol, met de algemene verordening 

gegevensbescherming of met andere relevante wet- of regelgeving inzake de bescherming van 

natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. 

ARTIKEL 10: MELDINGSPLICHTEN 

Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming 

om elkaar zonder onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet 

betreffende de meegedeelde gegevens met impact op beide partijen en in voorkomend geval 

onmiddellijk gezamenlijk te overleggen teneinde alle maatregelen te nemen om de gevolgen van het 

gegevenslek te beperken en te herstellen. De partijen verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig 

of nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren. 

ARTIKEL 11: TRANSPARANTIE 

Dit protocol zal door VDAB worden gecommuniceerd via https://www.vdab.be/privacy 
 
Dit protocol zal door DWSE worden gecommuniceerd op de website van DWSE onder Overzicht van 
de gegevensverwerking door het Departement WSE 
 
Dit protocol zal door STATBEL worden gecommuniceerd via https://statbel.fgov.be/nl/over-
statbel/privacy/privacy-gdpr.  
 

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING 

Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband 

houden met dit protocol worden beslecht door de bevoegde rechtbank. 

https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/privacy/privacy-gdpr
https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/privacy/privacy-gdpr


ARTIKEL 13: PUBLICATIES 

KU Leuven heeft het recht om de resultaten te publiceren van het wetenschappelijk onderzoek waarin 

de data worden gebruikt. KU Leuven zal de bijdrage van VDAB, DWSE en STATBEL vermelden in alle 

publicaties die verband houden met het gebruik van de data. 

ARTIKEL 14: INWERKINGTREDING EN OPZEGGING 

Dit protocol treedt in werking op 16 augustus 2022 en geldt tot 5 jaar na de datum van publicatie van 

de onderzoeksresultaten. 

Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 

maanden. 

Het protocol eindigt van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat voor de gevraagde 

doorgifte van persoonsgegevens. 

Bij beëindiging van dit protocol van rechtswege of naar aanleiding van een opzeg, zal de ontvangende 

partij ertoe gehouden worden alle persoonsgegevens te verwijderen die zij verwierf in het kader van 

deze mededeling. 

  



Opgemaakt te Leuven, op 26/09/2022, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.  

Voor VDAB,      Voor DWSE, 

 

 

 

Wim Adriaens      Dirk Vanderpoorten  
Gedelegeerd Bestuurder     Secretaris – generaal 
 

    

 

Voor KU LEUVEN,     Voor STATBEL, 

 

 

 

Wim Desmet       Philippe Mauroy  
Algemeen beheerder      Directeur-generaal a.i. 
 

       

  



BIJLAGE 1: PROJECTVOORSTEL, DATA 

1. Omschrijving project SOCIAL 

Deze gegevensaanvraag situeert zich binnen het project “De impact van de sociale economie op 

armoede in Vlaanderen (SOCIAL). In dit onderzoek beantwoorden we de vraag of tewerkstelling in de 

sociale economie leidt tot een duurzame vermindering van het armoederisico van 

doelgroepwerknemers. We doen dit aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

onderzoeksmethoden, en we bekijken dit zowel op individueel niveau als op het niveau van de 

samenleving. Heel concreet beantwoorden we de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat zijn de persoonlijke en gezinskenmerken van de werkenden binnen de sociale economie? 

2. Wat is het armoederisico van werkenden binnen de sociale economie, en hoe verandert het 

armoederisico bij instroom in de sociale economie en uitstroom uit de sociale economie?  

3. Hoe ervaren doelgroepwerknemers en –medewerkers de impact van tewerkstelling in de 

sociale economie op andere vormen van sociale uitsluiting?  

4. Welke mechanismen op persoonlijk, gezin-, -organisatie, - en beleidsniveau hangen samen 

met het armoederisico van werkenden in de sociale economie? 

5. Wat is het potentieel, vanuit macro-perspectief, van de sociale economie om de 

armoedecijfers op Vlaams niveau te verminderen?  

Bij het beantwoorden van deze vragen maken we telkens een opsplitsing naar maatwerkbedrijven 

enerzijds en de lokale diensteneconomie anderzijds. 

We ontwikkelen vijf verschillende onderzoeksactiviteiten. Deze gegevensaanvraag heeft betrekking 

tot onderzoeksactiviteiten 1 en 2.  

Onderzoeksactiviteit 1 (OA1): We ontsluiten de administratieve gegevens in bestaande databanken 

om de profielen en trajecten van doelgroepwerknemers gedetailleerd in kaart te brengen. We zetten 

een longitudinaal panelonderzoek op waarbij we de inkomens, gezins- en tewerkstellingstoestand van 

doelgroepwerknemers analyseren voor, tijdens en na hun tewerkstelling in de sociale economie. We 

selecteren daarbij ook een controlegroep van mensen met gelijkaardige persoonlijke, gezins- en 

arbeidsmarktkenmerken. Zo kunnen we nagaan in hoeverre de levensomstandigheden van mensen 

verbeteren, of een sociale economie tewerkstelling leidt tot een duurzame verhoging van het inkomen 

en doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt, wat daaraan ten grondslag ligt, en of werken in 

maatwerkbedrijven daadwerkelijk effectiever is dan alternatieven om de levensomstandigheden van 

mensen duurzaam te verbeteren. Voor de datakoppeling doen we beroep op de gegevens van de 

Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ) of de gegevensbanken van Statbel, gegevens van VDAB, 



gegevens van Departement WSE en gegevens die de bedrijven binnen de sociale economie zelf ter 

beschikking hebben.  

OA2: We schatten de impact op armoede ook in door middel van standaardsimulaties. 

Standaardsimulaties zijn wetenschappelijk gevalideerde berekeningen waarbij het netto inkomen van 

hypothetische gezinnen in welomschreven situaties en met specifieke kenmerken wordt berekend in 

lijn met de geldende en alternatieve regelgeving rond sociale bescherming,  belastingen, i.e. fiscale en 

parafiscale bijdragen en sociale uitkeringen. Het geeft een antwoord op de vraag waar een gezin met 

kenmerken X en situatie Y recht op heeft, en hoe zich dat vertaalt in het netto beschikbaar inkomen 

dat vergeleken wordt met geldende armoedemaatstaven (naast de Europese armoedenormen ook de 

referentiebudgetten). In deze OA schatten we het armoederisico in voor hypothetische gezinnen met 

dezelfde persoonlijke, gezins- en arbeidskenmerken zoals die voorkomen in de reële populatie van 

werkenden in de sociale economie. We baseren ons hiervoor op de gegevens en beschrijvende 

analyses in OA1. Een belangrijk voordeel van standaardsimulaties is dat ze de interactie tussen 

verschillende beleidsmaatregels in beeld brengen, en dus een antwoord geven op de vraag welke 

beleidsmechanismen samenhangen met het armoederisico van doelgroepwerknemers, gegeven de 

persoonlijke en gezinskenmerken van deze werkenden. Zij laten ook zien welke de financiële 

arbeidsincentieven zijn bij de overgang van een uitkering en inactiviteit naar werk.  

OA3: We organiseren online bevragingen die we verspreiden bij de doelgroepwerknemers met hulp 

van de koepelorganisaties die in de stuurgroep van dit onderzoek zetelen. In deze online bevraging 

peilen we naar relevante informatie omtrent andere dimensies van armoede en sociale uitsluiting en 

de levensstandaard die niet beschikbaar is in de administratieve gegevensbanken. Het gaat hier onder 

meer over vragen naar de woon(kwaliteit), sociale steun en netwerk, participatie aan cultuur- en 

vrijetijdsactiviteiten, en materiële deprivatie. We baseren ons hierbij op het eerdere 

wetenschappelijke werk dat werd verricht in het kader van het MEQUIN en BABEL onderzoek waarbij 

de aanvragers van dit project nauw betrokken waren.  

OA4: We voeren gerichte diepte-interviews uit met doelgroepwerknemers en organiseren een 

focusgroep met medewerkers van de maatwerkbedrijven. We focussen hierbij op de rol die de sociale 

diensten spelen in de ondersteuning en begeleiding van werknemers, en we gaan na welke (vorm van) 

ondersteuning voor de werknemers helpend is geweest en tot duurzame sociale inclusie heeft geleid. 

Daarnaast zoomen we via de diepte-interviews bij doelgroepmedewerkers in op de dimensies van 

armoede en sociale uitsluiting opgenomen in de vragenlijst bij OA3. Door middel van kwalitatieve 

verdieping krijgt het cijfermateriaal meer context wat de verklaringskracht vergroot en zo het correct 

gebruik ervan door beleid versterkt.  



OA5: Op basis van de voorgaande onderzoeksactiviteiten voorzien we een indicatie van de macro-

impact van de sociale economie op de Vlaamse armoedecijfers en een kosten-baten analyse waarbij 

scenariodenken voorop staat. We rekenen een aantal scenario’s van een toenemend aantal 

arbeidsplaatsen binnen de sociale economie door, en geven zo voor het eerst inzicht in het potentieel 

van de sociale economie in Vlaanderen om de armoede te verminderen, en wat daarvan de eerste-

orde budgettaire consequenties van zijn rekening houdend met voorwaarden verbonden aan de 

sociale ondersteuning en omkadering. De scenario’s baseren we op het aantal potentiële 

doelgroepwerknemers die op de wachtlijst staan (op basis van VDAB gegevens), potentiële 

doelgroepwerknemers binnen de groep van langdurig werklozen in Vlaanderen, en potentiële 

doelgroepwerknemers binnen de groep van leefloners in Vlaanderen. Complementair aan deze 

scenario’s formuleren we op basis van de bevraging van doelgroep medewerkers een aanzet tot een 

kwaliteitskader rond hoe begeleiding op micro niveau binnen de sociale economie de sociale inclusie 

over diverse levensdomeinen kan bevorderen.  

2. Data 

Bij de VDAB worden gegevens aangevraagd over de populatie van (1) nieuwe instroom tewerkstelling 

Collectief Maatwerk (CMW) en Lokale Diensteneconomie (LDE) en (2) werkzoekenden met een 

arbeidsbeperking (PMAB) in het jaar 2019. 

Tabel 1. Instroom tewerkstelling CMW en LDW in 2019 - Aantal unieke klanten per maatregel 

Jaar CMW LDE 

2019 2625 529 

 

Tabel 2. Controlegroep: werkzoekenden zonder werk met indicatie van arbeidsbeperking 

 



Gegevens van de VDAB, STATBEL en WSE moeten kunnen worden gekoppeld op basis van een 

gecodeerd rijksregisternummer. Dat vereist coördinatie tussen VDAB, STATBEL en DWSE, zoals 

beschreven in artikel 7.  

Onderstaande tabellen geven per databron aan welke variabelen worden aangevraagd. 

Tabel 3. VDAB-data 

Variabele  

Identificatiegegevens  

Gepseudonimiseerd 

rijksregisternummer 

Gegevens van VDAB en DWSE moeten kunnen worden gekoppeld; de 

verschillende VDAB-datasets moeten ook kunnen worden 

gekoppeld. 

Gepseudonimiseerd 

Klantnummer 

 

Kenmerken doelgroepwerknemers en controlegroep 

Werkloosheidsduur  

Werkzoekendecategorie  

Beschikbaarheid  Meetwaarden:  

- Aangepast beschikbaar (oudere werkzoekende)  

- Actief  

- Passief beschikbaar (oudere werkzoekende)  

- Volledig vrijgesteld  

- Vrijstelling mantelzorg  

- Vrijstelling studies 

Oudere Is de klant 55+? (ja/nee) 

Arbeidshandicap Behoort klant tot de doelgroep 'personen met een arbeidshandicap'? 

(ja/nee)   

Een werkzoekende wordt als 'persoon met een arbeidshandicap' 

beschouwd wanneer na een administratief onderzoek, uit attesten of 

verslagen, blijkt dat hij/zij aan minstens van 1 van volgende 

voorwaarden voldoet:   

- ingeschreven is in het huidige VAPH (Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap)  



- een kwalificatie of getuigschrift heeft uit het buitengewoon 

onderwijs, of ex-BUSO of BLO-leerling is zonder dat er 

kwalificaties of getuigschriften behaald zijn  

- recht heeft op een inkomensvervangende- of een 

integratietegemoetkoming  

- in het bezit is van een afschrift van een definitief geworden 

gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde 

federale instelling waaruit een blijvende graagd van 

arbeidsongeschiktheid blijft  

- recht heeft op bijkomende kinderbijslag of recht heeft op 

verhoogde kinderbijslag (als ouder met een handicap)  

- recht heeft op een invaliditeitsuitkering in het kader van de 

ziekteverzekering  

- - een attest heeft van een arbeidshandicap, afgeleverd door 

een door de VDAB erkende dienst of arts 

Kortgeschoold is de klant 'Ja' dan 'Nee' laaggeschoold (= kortgeschoold)  

 

Een werkzoekende is laaggeschoold indien het hoogst behaalde 

diploma één van volgende is:  

- Lager onderwijs + 1ste graad secundair onderwijs  

- Leertijd (Syntra)  

- Deeltijds beroepssecundair  

- - Tweede graad secundair onderwijs 

Arbeidsbeperking  Behoort klant 'Ja' dan 'Nee' tot de doelgroep 'personen met een 

arbeidsbeperking'  

 

Een werkzoekende wordt als 'persoon met een arbeidsbeperking' 

beschouwd indien hij/zij beschouwd wordt als 'persoon met een 

arbeidshandicap' en/of als een 'persoon met multipele 

problematieken'. De doelgroep 'personen met een arbeidsbeperking' 

is dus een uitbreiding van de doelgroep 'personen met een 

arbeidshandicap'. 

Langdurige_wz Heeft de klant een werkloosheidsduur van minstens 12 maanden? 

Weinig_kennis_nederlands Heeft de klant een taalachterstand van het Nederlands? 



Inzetbaarheid Is de klant inzetbaar op de arbeidsmarkt?  

Uitstroom_datum 

(3,6,9,12,18 maanden) 

De datum waarop de uitstroom na x maanden bepaald wordt. 

Catwz (3, 6, 9, 12, 18 

maanden) 

De Werkzoekendecategorie waarvan de uitstroom afgeleid wordt.   

Uitstroom_werk (3, 6, 9, 12, 

18 maanden) 

Is de klant uitgestroomd naar werk?  

Uitstroom_werkloosheid 

(3, 6, 9, 12, 18 maanden) 

Is de klant uitgestroomd naar werkloosheid? 

Origine (gegroepeerd in: 

Belg, EU-15, EU-13, andere) 

 

Nationaliteit (gegroepeerd 

in Belg, EU-15, EU-13, 

andere) 

 

Studieniveau  

Studieniveau_detail   

Begeleidingspercentage (3 

mogelijke momenten: (1) 

bij instroom, (2) bij een 

tussentijdse evaluatie en 

(3) bij uitstroom) 

Wat is het begeleidingspercentage? 

Loonpercentage (3 

mogelijke momenten: (1) 

bij instroom, (2) bij een 

tussentijdse evaluatie en 

(3) bij uitstroom) 

Wat is het loonpercentage?  

Indicering 

In het indiceringsinstrument wordt elke categorie op een ordinale 4-

puntschaal gescoord (Ernstig probleem, Licht probleem, Geen 

Probleem en Sterkte).  

Bepalen van controlegroep 

indicatie_mp (multipele 

problematieken) 

 

Stoorniscode   

toegekend recht op BTOM  



toegekend recht op VOP  

toegekend advies CM en/of 

LDE 

 

toegekend advies CM  

toegekend advies LDE  

Arbeidsmarktkenmerken  

NACE-code   

Bedrijfsgrootte   

KBO-nummer   

 

Tabel 4. WSE- data 

Variabelen  

Maatregel  

Einddatum deelname Geeft de datum weer waarop het einde van de 
deelname aan sociale economie plaatsvond.  

Effectieve deelname aan sociale economie Geeft weer of er, in vergelijking met de 
informatie over de ‘nieuw ingestroomden’ van 
de VDAB effectief wordt deelgenomen aan de 
sociale economie.  

Rijksregisternummer  

 

In een bijkomende data-aanvraag worden micro-gegevens aangevraagd bij Statbel. Hierbij gaat het 

over persoons-, arbeids- en inkomensgegevens. Deze worden hieronder weergegeven.  

Gegegevens-cluster   

Demobel  We vragen volgende gegevens aan voor de periode 2017 - 

2021:  

 

- Identificatienummer (gepseudonimiseerde 

sleutel): ID_DEMO 

- Identificatienummer huishouden (random 

identificatienummer): ID_HH 

- Geslacht: CD_SEX 

- Geboortedatum (jaar en maand): DT_BTH 

- Woonplaats (regio en provincie): CD_REFNIS 



- Geboorteland: CD_CNTRY_BTH 

- Nationaliteit (samengevat in categorieën): 

CD_NATLTY 

- Eerste land van nationaliteit (samengevat in 

categorieën): CD_FST_NATLTY 

- Burgerlijke staat: CD_CIV 

- Gezinstype: HH_TYPE_LIPRO 

- Positie in het gezin: HH_POS_LIPRO 

 

IPCAL We vragen volgende variabelen aan voor de beschikbare jaren 

2018-2021:  

- Identificatienummer 

- Identificatienummer van de referentiepersoon 

- Identificatienummer fiscaal gezin 

- Status (A of B bij een gezamenlijke aangifte) 

 

Belastbare inkomsten (in klassen van € 50 per jaar: 0, 1-50, 

51-100, …) 

- Globaal belastbaar onroerend inkomen: 

A1485/B1485 

- Globaal belastbaar roerend inkomen: A1705/B1705 

- Globaal belastbaar diverse inkomsten: A7160/B7160 

- Globaal belastbaar beroepsinkomen: A7220/B7220 

- Globaal belastbaar inkomen onbepaalde oorsprong: 

A7420/B7420 

- Gezamenlijk belastbaar inkomen op fiscaal 

gezinsniveau: A7555/B7555 

- Totaal afzonderlijk belastbare inkomens: 

A7557/B7557 

 

Gezinslasten 

- Aantal kinderen ten laste: A0300 

- Aantal gehandicapte kinderen ten laste: A0310 



- Aantal kinderen < 3 jaar ten laste waarvoor geen 

belastingvermindering voor kinderopvang wordt 

gevraagd: A0380 

- Aantal gehandicapte kinderen < 3 jaar ten laste 

waarvoor geen belastingvermindering voor 

kinderopvang wordt gevraagd: A0390 

- Aantal kinderen ten laste co-ouderschap: A0340 

- Aantal gehandicapte kinderen ten laste co-

ouderschap: A0350 

- Aantal kinderen < 3 jaar ten laste co-ouderschap 

waarvoor geen belastingvermindering voor 

kinderopvang wordt gevraagd: A0540 

- Aantal gehandicapte kinderen < 3 jaar ten laste co-

ouderschap waarvoor geen belastingvermindering 

voor kinderopvang wordt gevraagd: A0550 

- Aantal kinderen niet ten laste co-ouderschap: A0360 

- Aantal gehandicapte kinderen niet ten laste co-

ouderschap: A0370 

- Aantal kinderen < 3 jaar niet ten laste co-ouderschap 

waarvoor geen belastingvermindering voor 

kinderopvang wordt gevraagd: A0580 

- Aantal gehandicapte kinderen < 3 jaar niet ten laste 

co-ouderschap waarvoor geen 

belastingvermindering voor kinderopvang wordt 

gevraagd: A0590 

- Aantal ascendenten ten laste: A0430 

- Aantal gehandicapte ascendenten ten laste: A0440 

- Aantal andere personen ten laste: A0320 

- Aantal andere gehandicapte personen ten laste: 

A0330 

 

Huwelijksquotiënt (in klassen van € 50 per jaar: 0, 1-50, 51-

100, …) 



- Huwelijksquotiënt gedeelte toegekend aan partner: 

A7224/B7224 

- Huwelijksquotiënt gedeelte toegekend door partner: 

A7225/B7225 

 

Belastingvermindering voor uitgaven kinderopvang (in 

klassen van € 50 per jaar: 0, 1-50, 51-100, …) 

- Uitgaven kinderopvang: A3840 

- Bedrag dat afgetrokken mag worden: A8062/B8062 

- Federale gedeelte: A7975/B7975 

- Gewestelijk gedeelte: A8082/B8082 

- Basisbedrag bijkomende vermindering: A8064 

- Federale gedeelte bijkomende vermindering: A7994 

- Gewestelijk gedeelte bijkomende vermindering: 

A8092 

 

Belastingvrije sommen (in klassen van € 50 per jaar: 0, 1-50, 

51-100, …) 

- Basisbedragen: A8001/B8001 

- Verhoging voor kinderen ten laste: A8002/B8002 

- Verhoging voor gehandicapte kinderen ten laste: 

A8003/B8003 

- Verhoging voor kinderen < 3 jaar ten laste: 

A8004/B8004 

- Verhoging voor andere personen ten laste: 

A8005/B8005 

- Verhoging voor alleenstaande met kinderen ten 

laste: A8006 

- Verhoging voor ascendenten ten laste: A8007/B8007 

- Verhoging voor gehandicapte ascendenten ten laste: 

A8008/B8008 

- Verhoging voor handicap belastingplichtige: 

A8009/B8009 

- Verhoging voor handicap partner: A8010/B8010 



- Verhoging voor handicap andere personen ten laste: 

A8011/B8011 

- Verhoging voor echtgenoot door huwelijk: A8012 

- Verhoging voor alleenstaande ouder met een laag 

inkomen: A8013 

- Totaal belastingvrije sommen: A8014/B8014 

- Verhoging voor kinderen ten laste co-ouderschap: 

A8017/B8017 

- Verhoging voor kinderen niet ten laste co-

ouderschap: A8018/B8018 

- Totaal belastingvermindering op de belastingvrije 

sommen: A8028/B8028 

 

Belastingcomponenten (in klassen van € 50 per jaar: 0, 1-50, 

51-100, …) 

- Om te slane belasting: A8090/B8090 

- Deel hoofdsom GBI – huwelijksquotiënt: 

A8157/B8157 

- Bedrijfsvoorheffing berekening belastingen: 

A8332/B8332 

- Totale Federale en Gewestelijke belasting, na 

speciale bijdrage sociale zekerheid: A8403 

- Algemeen eindsaldo te betalen: A8511 

- Algemeen eindsaldo terug te geven: A8512 

 

Belastingkredieten (in klassen van € 50 per jaar: 0, 1-50, 51-

100, …) 

- Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten 

beroepsinkomsten: A7436/B7436 

-  Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten 

activiteitsinkomsten: A7437/B7437 

- Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten totale 

inkomsten: A7439/B7439 



- Basis voor belastingkrediet kinderen ten laste: 

A8019/B019 

- Belastingkrediet investeringen: A8324/B8324 

- Belastingkrediet bijkomende kinderopvang: A8325 

- Belastingkrediet kinderen ten laste: A8326/B8326 

- Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten: 

A8327/B8327 

- Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten met 

vermeerdering: A8742/B8742 

-  

(Simulatie) niet-belastbare inkomsten (in klassen van € 50 

per jaar: 0, 1-50, 51-100, …) 

- Leefloon 

- Integratietegemoetkoming 

- Inkomensvervangende tegemoetkoming  

- Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden 

- Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 

- Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 

- Zorgbudget voor personen met een handicap (indien 

beschikbaar) 

 

Kinderbijslag: 

- Gezamenlijk belastbare inkomsten van wedde en 

lonen: A9620/B9620 

- Gezamenlijk belastbare werkloosheidsuitkeringen: 

A9621/B9621 

- Gezamenlijk belastbare ziekte- en invaliditeits-

uitkeringen: A9622/B9622 

- Gezamenlijk belastbare vervangingsinkomsten 

pensioen en werkloosheid met bedrijfstoeslag: 

A9623/B9623 

- Wettelijk pensioen: A2280/B2280 

- Overlevingspensioen: A2290/B2290 

- Andere pensioenen: A2110/B2110 



- Gezamenlijk belastbaar inkomen zelfstandigen: 

A9624/B9624 

- Forfaitaire beroepskosten: A7300/B7300 

- Werkelijke beroepskosten: A2580/B2580 

- KI gebruikt voor eigen beroepsdoeleinden: 

A1050/B1050 

- KI vreemd gebruik: A1060/B1060, A1070/B1070, 

A1080/B1080, A1090/B1090, A1120/B1120, 

A1150/B1150 

- Ontvangen onderhoudsgelden: A1920/B1920, 

A1930/B1930, A1940/B1940 

- Betaalde onderhoudsgelden: A3900/B3900, 

A3920/B3920 

 

Geëquivaliseerd netto beschikbaar inkomen (geconstrueerd 

door Statbel): 

- Decielen voor de Belgische inkomensverdeling 

- Mediaan van de Belgische inkomensverdeling 

- Decielen voor de Vlaamse inkomensverdeling 

Mediaan voor de Vlaamse inkomensverdeling 

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer We vragen dit bestand op voor het jaar 2019.   
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