
 

 

  

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 

 

 

SCSZ/12/281 

 

 

ADVIES NR. 12/163 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT HET 

MEEDELEN VAN ANONIEME GEGEVENS INZAKE DE OMNISECTORIËLE 

IMPACT AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 
 

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 de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid wil de verbanden tussen de sectoren van de 

sociale zekerheid in kaart brengen en kwantificeren en wil daartoe kunnen beschikken over 

bepaalde anonieme gegevens inzake de omnisectoriële impact. 

 

2. Enerzijds wordt gevraagd om een tabel met het aantal personen die een specifieke uitkering 

ontvangen (uitkering ingevolge ziekte en invaliditeit, uitkering ingevolge arbeidsongeval, 

uitkering ingevolge beroepsziekte, rustpensioen, overlevingspensioen, werkloosheids-

uitkering, onderbrekingsuitkering, brugpensioen, andere uitkering van de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening, uitkering ten behoeve van personen met een handicap) of 

bijslagtrekkende dan wel rechthebbende zijn in de gezinsbijslagsector. 

 

 Het betreft een kruistabel waarin alle aantallen voor alle types uitkeringen onderling gekruist 

worden waardoor overlappingen achterhaald kunnen worden. De resultaten worden zowel in 
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absolute cijfers (aantallen) als in relatieve cijfers (procenten) weergegeven. De tabel heeft 

betrekking op het vierde kwartaal van 2009. 

 

3. Anderzijds wordt gevraagd om vier tabellen met frequentieverdelingen. Deze tabellen 

hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2009. Alle bedragen worden vermeld in 

klassen van tien euro. 

 

4. Deze anonieme gegevens worden meegedeeld voor drie groepen: de werklozen, de personen 

met een uitkering ingevolge ziekte en invaliditeit en de kinderen met een gegeven status 

(groep A met de kinderen van wie de bijslagtrekkende potentieel in aanmerking komt voor 

een sociaal supplement, groep B met de kinderen uit groep A die aan de inkomenstoets 

voldoen en voor wie dus daadwerkelijk een sociaal supplement wordt ontvangen, groep C 

met de kinderen van wie de bijslagtrekkende geen sociaal supplement ontvangt maar wel 

potentieel in aanmerking komt voor het supplement eenoudergezin en groep D met de 

kinderen uit groep C die aan de inkomenstoets voldoen en voor wie dus daadwerkelijk een 

supplement eenoudergezin wordt ontvangen). 

 

5. De eerste tabel met de frequentieverdeling van een aantal niet-inkomensgebonden variabelen 

op gezinsniveau bevat voor de werklozen, de personen met een uitkering ingevolge ziekte en 

invaliditeit en de kinderen uit de groepen A, B, C en D de frequentieverdeling volgens het 

aantal leden van het gezin, volgens het aantal leden van het gezin jonger dan achttien jaar, 

volgens het aantal leden van het gezin ouder dan vijfenzestig jaar, volgens de leeftijd van de 

referentiepersoon en volgens de socio-economische positie (op basis van de nomenclatuur 

van de socio-economische positie) van de referentiepersoon. 

 

6. De tweede tabel met de frequentieverdeling van het aantal gezinsleden met een inkomen 

voor één van de componenten die in aanmerking genomen wordt bij de middelentoets van 

het betreffende statuut bevat voor de werklozen en de personen met een uitkering ingevolge 

ziekte en invaliditeit de verdeling van het aantal gezinsleden die een bruto-inkomen hebben 

en voldoen aan de afstammingsvoorwaarde en voor de kinderen uit groep A en C de 

frequentieverdeling van de gezinsleden die een bruto-inkomen hebben. 

 

7. De derde tabel met de verdeling van respectievelijk het beroeps- en vervangingsinkomen van 

alle gezinsleden geassocieerd met een bepaalde status bevat voor de werklozen en de 

personen met een uitkering ingevolge ziekte en invaliditeit de verdeling van het 

brutoberoepsinkomen en het brutovervangingsinkomen van alle leden die behoren tot een 

gezin met een individu met een betreffend statuut en de verdeling van het 

brutoberoepsinkomen en het brutovervangingsinkomen van alle leden die behoren tot een 

gezin met een individu met een betreffend statuut en voldoen aan de afstammingsvoorwaarde 

en voor de kinderen uit groep A die in een eenoudergezin wonen, voor de kinderen uit groep 

A die niet in een eenoudergezin wonen en voor de kinderen uit groep C de verdeling van het 

brutoberoepsinkomen en het brutovervangingsinkomen van alle gezinsleden en de verdeling 

van het brutoberoepsinkomen en het brutovervangingsinkomen van de bijslagtrekkende (en 

indien het gaat om kinderen uit groep A die niet in een eenoudergezin wonen, dat van de 

bijslagtrekkende en zijn partner). 
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8. De vierde tabel bevat voor de werklozen en de personen met een uitkering ingevolge ziekte 

en invaliditeit de verdeling van inkomsten uit een werknemersactiviteit, inkomsten uit een 

zelfstandigenactiviteit, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, uitkeringen ingevolge ziekte 

en invaliditeit, uitkeringen ingevolge arbeidsongeval, uitkeringen ingevolge beroepsziekte, 

inkomsten uit sociale steun en inkomsten uit kinderbijslag van alle leden die behoren tot een 

gezin met een individu met een betreffend statuut en van alle leden die behoren tot een gezin 

met een individu met een betreffend statuut en voldoen aan de afstammingsvoorwaarde en 

voor de kinderen uit groep A die in een eenoudergezin wonen, voor de kinderen uit groep A 

die niet in een eenoudergezin wonen en voor de kinderen uit groep C de verdeling van 

inkomsten uit een werknemersactiviteit, inkomsten uit een zelfstandigenactiviteit, 

werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, uitkeringen ingevolge ziekte en invaliditeit, 

uitkeringen ingevolge arbeidsongeval, uitkeringen ingevolge beroepsziekte, inkomsten uit 

sociale steun en inkomsten uit kinderbijslag van alle gezinsleden en van de bijslagtrekkenden 

(en indien het gaat om kinderen uit groep A die niet in een eenoudergezin wonen, dat van de 

bijslagtrekkende en zijn partner). 

 

 

B. BEHANDELING 

 

9. 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. 

 

10. Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens in enkele uitzonderingsgevallen 

vooraf een advies te verlenen. 

 

11. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de 

bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

12. De mededeling beoogt het in kaart brengen en kwantificeren van de verbanden tussen de 

sectoren van de sociale zekerheid, hetgeen nuttig lijkt voor de kennis, de conceptie en het 

beheer 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 de hogervermelde anonieme gegevens aan de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid met het oog op het in kaart brengen en kwantificeren van de 

verbanden tussen de sectoren van de sociale zekerheid (omnisectoriële impact). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


