
 

 

 
 

 

 
 

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

 

 

 

SCSZ/13/235 

 

 

ADVIES NR. 13/98 VAN 5 NOVEMBER 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME SOCIO-ECONOMISCHE GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK 

VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE STAD GENT TER ONDERSTEUNING VAN 

HET BESLUITVORMINGSPROCES 

 

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 stad Gent van 8 oktober 2013; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 oktober 2013; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De afdeling Data Analyse & Geografische Informatie Systemen, behorend tot de diensten 

van de stadssecretaris van de stad Gent, wil, met het oog op het ondersteunen van het 

besluitvormingsproces, jaarlijks kunnen beschikken over bepaalde anonieme gegevens uit 

het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het gaat om tabellen over de stad 

Gent, waarin per combinatie van criteria het aantal betrokken personen wordt aangeduid. 

Deze tabellen hebben allemaal betrekking op de situatie op 31 december van het jaar in 

kwestie (te beginnen met 2010). 

 

2. In de tabellen worden de leeftijd, de nationaliteit, de herkomst, de locatie en het inkomen 

steeds in klassen meegedeeld. Voor de nationaliteit en de herkomst worden twee 

verschillende indelingen gebruikt (een ruime en een gedetailleerde). In functie van de criteria 

worden eventueel per combinatie meerdere tabellen (met andere indelingen) overgemaakt. 
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1) sociaal-economische positie van de bevolking 

 

a) op het niveau van de statistische sector 

 

- het aantal personen; 

- het aantal personen naar geslacht; 

- het aantal personen naar leeftijd; 

- het aantal personen naar nationaliteit; 

- het aantal personen naar herkomst; 

- het aantal personen naar socio-economische positie en geslacht; 

- het aantal personen naar socio-economische positie en leeftijd; 

- het aantal personen naar socio-economische positie en nationaliteit; 

- het aantal personen naar socio-economische positie en herkomst. 

 

b) op het niveau van de wijk 

 

- het aantal arbeidsongeschikten op beroepsactieve leeftijd naar geslacht en leeftijd. 

 

c) op het niveau van de stad 

 

- het aantal personen naar socio-economische positie, geslacht, leeftijd en 

nationaliteit; 

- het aantal personen naar socio-economische positie, geslacht, leeftijd en herkomst. 

 

2) kenmerken van de werkende bevolking, werkzaamheid en activiteitsgraad 

 

a) op het niveau van de statistische sector 

 

- het aantal werkenden naar categorie en activiteitssector; 

- het aantal loontrekkenden naar arbeidsregime; 

- het aantal loontrekkenden naar arbeidsstatuut; 

- de werkzaamheidsgraad; 

- de activiteitsgraad. 

 

b) op het niveau van de wijk 

 

- de werkzaamheidsgraad naar geslacht; 

- de werkzaamheidsgraad naar leeftijd; 

- de werkzaamheidsgraad naar nationaliteit; 

- de werkzaamheidsgraad naar herkomst; 

- de activiteitsgraad naar geslacht; 

- de activiteitsgraad naar leeftijd; 

- de activiteitsgraad naar nationaliteit; 

- de activiteitsgraad naar herkomst. 

 

c) op het niveau van de stad 
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- het aantal werkenden naar categorie, activiteitssector, arbeidsregime, arbeidsstatuut 

en ondernemingsgrootte; 

- het aantal loontrekkenden (chemische sector) naar NACE-code; 

- het aantal loontrekkenden (transport en logistiek) naar NACE-code; 

- het aantal loontrekkenden (kennisintensieve sector) naar NACE-code; 

- het aantal loontrekkenden (creatieve sector) naar NACE-code; 

- de werkzaamheidsgraad naar geslacht; 

- de werkzaamheidsgraad naar leeftijd; 

- de werkzaamheidsgraad naar nationaliteit; 

- de werkzaamheidsgraad naar herkomst; 

- de activiteitsgraad naar geslacht; 

- de activiteitsgraad naar leeftijd; 

- de activiteitsgraad naar nationaliteit; 

- de activiteitsgraad naar herkomst. 

 

3) plaats van tewerkstelling 

 

a) op het niveau van de statistische sector 

 

- het aantal loontrekkenden die in Gent wonen naar werkplaats. 

 

b) op het niveau van de stad 

 

- het aantal loontrekkenden die in Gent werken naar woonplaats. 

 

4) gezinspositie en socio-economische positie 

 

a) op het niveau van de statistische sector 

 

- de bevolking naar gezinspositie, geslacht en socio-economische positie; 

- de bevolking naar gezinspositie, leeftijd en socio-economische positie. 

 

b) op het niveau van de stad 

 

- het aantal personen naar gezinspositie, geslacht, leeftijd, socio-economische positie, 

arbeidsregime, aantal werkenden in het huishouden en leeftijd van het jongste kind; 

- het aantal kinderen (0-24 jaar) naar gezinspositie, leeftijd, socio-economische 

positie van de ouders, leeftijd van de ouders en arbeidsregime van de ouders; 

- het aantal samenwonenden (gehuwden en feitelijk of wettelijk samenwonenden) 

naar gezinspositie, geslacht, leeftijd, socio-economische positie, socio-economische 

positie van de partner, arbeidsregime en arbeidsregime van de partner. 

 

5) inkomen 

 

a) op het niveau van de stad – individueel niveau 
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- het aantal personen naar socio-economische positie, geslacht, leeftijd, herkomst en 

inkomen; 

- het aantal personen die in Gent werken naar categorie, activiteitssector, geslacht, 

leeftijd, herkomst, inkomen en arbeidsregime. 

 

b) op het niveau van het Vlaams Gewest – individueel niveau 

 

- het aantal personen naar socio-economische positie, geslacht, leeftijd, herkomst en 

inkomen; 

- het aantal personen die in het Vlaams Gewest werken naar categorie, 

activiteitssector, geslacht, leeftijd, herkomst, inkomen en arbeidsregime. 

 

c) op het niveau van de stad – huishoudenniveau 

 

- het aantal huishoudens naar gezinstype, sociaal-economische positie van het 

gezinshoofd, sociaal-economische positie van de partner, geslacht van het 

gezinshoofd, leeftijd van het gezinshoofd, herkomst van het gezinshoofd, 

arbeidsregime van het gezinshoofd, arbeidsregime van de partner en equivalent 

huishoudinkomen. 

 

d) op het niveau van het Vlaams Gewest – huishoudenniveau 

 

- het aantal huishoudens naar gezinstype, sociaal-economische positie van het 

gezinshoofd, sociaal-economische positie van de partner, geslacht van het 

gezinshoofd, leeftijd van het gezinshoofd, herkomst van het gezinshoofd, 

arbeidsregime van het gezinshoofd, arbeidsregime van de partner en equivalent 

huishoudinkomen. 

 

6) Low Work Intensity (LWI) 

 

a) op het niveau van de statistische sector – individueel niveau 

 

- het aantal personen in een gezin met een LWI kleiner dan 0,20 naar leeftijd; 

- het aantal personen in een gezin met een LWI kleiner dan 0,20 naar herkomst; 

- het aantal personen in een gezin met een LWI kleiner dan 0,20 naar gezinssituatie; 

- het aantal personen in een gezin met een LWI van 0 naar leeftijd; 

- het aantal personen in een gezin met een LWI van 0 naar herkomst; 

- het aantal personen in een gezin met een LWI van 0 naar gezinssituatie. 

 

b) op het niveau van de stad – individueel niveau 

 

- het aantal personen in een gezin naar LWI, leeftijd, herkomst en gezinssituatie. 

 

c) op het niveau van de statistische sector – huishoudenniveau 

 

- het aantal huishoudens met een LWI kleiner dan 0,20 naar gezinstype; 
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- het aantal huishoudens met een LWI kleiner dan 0,20 naar leeftijd van het 

gezinshoofd; 

- het aantal huishoudens met een LWI kleiner dan 0,20 naar herkomst van het 

gezinshoofd; 

- het aantal huishoudens met een LWI van 0 naar gezinstype; 

- het aantal huishoudens met een LWI van 0 naar leeftijd van het gezinshoofd; 

- het aantal huishoudens met een LWI van 0 naar herkomst van het gezinshoofd. 

 

d) op het niveau van de stad – huishoudenniveau 

 

- het aantal huishoudens naar LWI, gezinstype, leeftijd van het gezinshoofd en 

herkomst van het gezinshoofd. 

 

7) rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen 

 

a) op het niveau van de statistische sector 

 

- het aantal begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met inbegrip van de 

personen ten laste en de personen met het OMNIO-statuut, naar categorie 

(hoedanigheidscode). 

 

b) op het niveau van de stad 

 

- het aantal begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met inbegrip van de 

personen ten laste, naar categorie (hoedanigheidscode), herkomst, gezinspositie, 

leeftijd en geslacht. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

3. 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. 

 

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

van de sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf een advies te verlenen. 

 

5. In het voorliggende geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme 

gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot 

persoonsgegevens. 
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6. De mededeling beoogt de ondersteuning van het besluitvormingsproces van de stad Gent op 

het sociaal-economisch vlak en is nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de 

sociale zekerheid. 

 

 

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 socio-economische 

gegevens aan de afdeling Data Analyse & Geografische Informatie Systemen van de stad Gent 

voor het ondersteunen van het besluitvormingsproces. 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 

 


