
   
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/08/005 
 
ADVIES NR. 08/01 VAN 15 JANUARI 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING 
VAN ANONIEME GEGEVENS AAN HET STEUNPUNT FISCALITEIT EN 
BEGROTING MET HET OOG OP EEN ONDERZOEK OVER DE 
HOUDBAARHEID VAN DE FINANCIELE STROMEN IN BELGIE 
 
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 het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting van 14 november 2007; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 
december 2007; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1 De voorliggende aanvraag tot het bekomen van anonieme gegevens werd ingediend 

door het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting, in opdracht van het Departement Financiën 
en Begroting van de Vlaamse overheid. Het Steunpunt werkt in opdracht van de 
Vlaamse overheid een onderzoeksprogramma uit dat focust op fiscaliteit en begroting. 
België is sinds 1993 een federaal land, dat bestaat uit drie Gewesten en drie 
Gemeenschappen. Financiële stromen zijn een wezenskenmerk van elke federale staat. 
De studie heeft als doel de houdbaarheid van de stromen in België te onderzoeken. 
 
Concreet wenst de onderzoeker anonieme gegevens te bekomen uit het datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming, per regio van de woonplaats en per jaar, startend 
met het jaar 2000. De bedoeling is voor volgende jaren dezelfde gegevens jaarlijks op 
te vragen. Het betreft volgende anonieme gegevens: 
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− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde werknemersbijdragen;  
− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde werkgeversbijdragen;  
− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde werkgeversbijdragen 

aanvullende pensioenen; 
− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde werknemersbijdragen 

aanvullende pensioenen; 
− het aantal verzekeringsplichtige zelfstandigen in hoofdberoep; 
− het aantal verzekeringsplichtige zelfstandigen in nevenberoep; 
− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde werkloosheidsuitkeringen voor  

volledige werklozen; 
− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde werkloosheidsuitkeringen voor  

tijdelijke werklozen; 
− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde uitkeringen 

tijdskrediet/loopbaanonderbreking; 
− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde uitkeringen aan oudere 

werklozen; 
− het geaggregeerd bedrag van alle verschuldigde RVA-uitkeringen; 
− het aantal rechthebbenden op kinderbijslag, stelsel werknemers; 
− het aantal rechthebbenden op kinderbijslag, stelsel zelfstandigen; 
− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde uitkeringen inzake ziekte en 

invaliditeit, stelsel werknemers; 
− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde uitkeringen inzake ziekte en 

invaliditeit, stelsel zelfstandigen; 
− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde uitkeringen inzake primaire 

arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, invaliditeit en begrafeniskosten, 
stelsel werknemers; 

− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde uitkeringen inzake primaire 
arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, invaliditeit en begrafeniskosten, 
stelsel zelfstandigen; 

− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde uitkeringen inzake rust- en 
overlevingspensioenen, loontrekkenden; 

− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde uitkeringen inzake rust- en 
overlevingspensioenen, zelfstandigen; 

− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde uitkeringen inzake rust- en 
overlevingspensioenen, ambtenaren; 

− het geaggregeerd bedrag van de verschuldigde uitkeringen voor 
arbeidsongevallen, beroepsziekten, maatschappelijke 
integratie/maatschappelijke hulp (terugbetaald door de federale Staat) en 
gewaarborgd inkomen van bejaarden; 

− het aantal contractuele en statutaire ambtenaren waarvan de federale overheid 
werkgever is (leger/federale politie/administratie/ ondernemingen/andere 
diensten/federale autonome overheidsbedrijven); 

− het aantal contractuele en statutaire ambtenaren waarvan het Vlaams 
Gewest/Gemeenschap werkgever is (administratie/onderwijs/ 
ondernemingen/andere diensten); 
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− het aantal contractuele en statutaire ambtenaren waarvan het Waals Gewest 
werkgever is (administratie/ ondernemingen/andere diensten); 

− het aantal contractuele en statutaire ambtenaren waarvan de Franstalige 
Gemeenschap werkgever is (administratie/onderwijs/andere diensten); 

− het aantal contractuele en statutaire ambtenaren waarvan het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest werkgever is (administratie/ ondernemingen/ andere 
diensten). 

 
 
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 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 voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het 
Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vooraf een advies te 
verlenen, behalve indien de mededeling wordt verricht aan de Ministers die de sociale 
zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare 
instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de 
Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau. 

 
2.2. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, die door de bestemmeling niet 

kunnen herleid worden tot persoonsgegevens.  
 

2.3. De onderzoekers wensen, onder meer in het licht van de vergrijzing, de houdbaarheid 
van de financiële stromen te onderzoeken. Dat onderzoek slaat zowel op de huidige als 
toekomstige inkomens- en uitgavenstromen, waaronder ook de financiële stromen in de 
sociale zekerheid.  

 
 Geaggregeerde gegevens per regio over de diverse uitgaven en ontvangsten in de 

sociale zekerheid betekenen een meerwaarde voor dit onderzoek. Correcte cijfers laten 
toe het debat over financiële transfers tussen regio’s te kaderen, zowel in het heden als 
naar de toekomst. Deze doelstellingen lijken nuttig voor de kennis van de sociale 
zekerheid. 
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Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan het 
Steunpunt Fiscaliteit en Begroting. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 32-2-741 83 11)  
 


