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SCSZG/15/149 

 

 

ADVIES NR. 15/39 VAN 1 SEPTEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN 

DE PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN 

GROOTSTEDENBELEID VOOR HET ANALYSEREN VAN DE OMVANG EN DE 

EVOLUTIE VAN HET AANTAL PERSONEN IN EEN SITUATIE VAN ZEER LAGE 

WERKINTENSITEIT 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van 28 juli 2015; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 30 juli 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid 

analyseren momenteel, in het kader van hun coördinerende opdrachten op het gebied van de 

monitoring van de problematieken van armoede, sociale uitsluiting en sociale bescherming, 

de omvang en de evolutie van het aantal personen in een situatie van zeer lage 

werkintensiteit, op een gedetailleerd geografisch niveau en gericht op een aantal 

gedetailleerde sociale categorieën. Zij willen daartoe kunnen beschikken over bepaalde 

anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 
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2. De te onderzoeken populatie wordt afgebakend als de groep van alle personen die op 1 

januari van een gegeven jaar in een Belgische gemeente wonen, in een gezin verblijven en 

jonger dan zestig jaar zijn. De mededeling betreft frequentietabellen (deze geven een 

aanduiding van het voorkomen van een bepaald element, in percentages en in absolute 

aantallen) voor de variabelen “Class_WI_DEF_1_Ind” (de waarde van de werkintensiteit 

volgens definitie 1, toegewezen aan elk lid van hetzelfde gezin en uitgedrukt in klassen van 

vijf procent) en “Class_WI_DEF_2_Ind” (de waarde van de werkintensiteit volgens definitie 

2, toegewezen aan elk lid van hetzelfde gezin en uitgedrukt in klassen van vijf procent). Deze 

worden opgevraagd voor elk jaar vanaf 2005. De geografische indeling behelst telkens de 

totale populatie, het gewest, de provincie en de gemeente. Bij de creatie van de tabellen zou 

gebruik worden gemaakt van persoonskenmerken van de betrokkenen (situatie van jaar t) en 

persoonsgegevens over hun tewerkstelling en hun inkomen (situatie van jaar t-1). 

 

3. Het voorkomen van de beide voormelde variabelen wordt gevraagd voor de volledige 

populatie maar tevens per waarde van de volgende criteria: het geslacht van het gezinshoofd, 

het geslacht van het individu, de leeftijdsklasse van het gezinshoofd, de leeftijdsklasse van 

het individu (naar geografische indeling), de gemeente van de woonplaats, de provincie van 

de woonplaats, het gewest van de woonplaats, het gezinstype (naar geografische indeling), de 

nationaliteitsklasse (volgens twee indelingen) van het gezinshoofd, de nationaliteitsklasse 

(volgens twee indelingen) van het individu (naar geografische indeling), de migratiehistoriek 

van het gezinshoofd, de migratiehistoriek van het individu (naar geografische indeling), het 

al dan niet laag zijn van het equivalent belastbaar inkomen (naar geografische indeling), het 

aandeel van elke inkomensbron (zeven verschillende) in het totaal gezinsinkomen en het al 

dan niet gelden van het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging binnen het gezin. 

 

4. Voorts wordt het voorkomen van “Class_WI_DEF_1_Ind” en “Class_WI_DEF_2_Ind” 

gevraagd per groep van individuen die behoren tot een gezin met respectievelijk 0, 1, 2, 3 of 

4 (= 4 of meer) kinderen die recht geven op kinderbijslag met uitzondering van de kinderen 

die recht hebben op een inschakelingsuitkering (ook met een bijkomende indeling in functie 

van de leeftijdsklasse van de kinderen), per groep van individuen die behoren tot een gezin 

met respectievelijk 0, 1, 2, 3 of 4 (= 4 of meer) kinderen jonger dan achttien jaar (ook met 

een bijkomende indeling in functie van de leeftijdsklasse van de kinderen), per groep van 

individuen jonger dan achttien jaar naar geslacht van het gezinshoofd (en naar geografische 

indeling) en per groep van individuen jonger dan achttien jaar naar leeftijdsklasse van het 

gezinshoofd (en naar geografische indeling). 

 

5. Ten slotte worden dezelfde tabellen als hiervoor vermeld ook gevraagd voor dezelfde 

populatie (de groep van alle personen die op 1 januari van een gegeven jaar in een Belgische 

gemeente wonen, in een gezin verblijven en jonger dan zestig jaar zijn) evenwel zonder de 

personen die verblijven in een gezin waarvan geweten is dat de geraamde indicator van de 

werkintensiteit onbetrouwbaar is. Concreet betekent dit dat in vergelijking met de 

hogervermelde tabellen de gezinnen waarvan een lid in België verblijft en in het buitenland 

werkt, uitgesloten moeten worden. 

 

6. Deze aanvraag zou jaarlijks worden herhaald. De anonieme gegevens (of een selectie ervan) 

zouden in de vorm van statistische tabellen en/of grafieken in rapporten worden opgenomen 
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en verspreid. Ze zouden tevens voor verder onderzoek doorgegeven worden aan 

medewerkers van het Observatoire Social Européen (OSE) in het kader van een door de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid toegekende onderzoeksopdracht. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

7. 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.  

 

8. Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient de afdeling sociale 

zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens 

in enkele uitzonderingsgevallen vooraf een advies te verlenen. 

 

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

bestemmelingen niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

10. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het analyseren van de 

omvang en de evolutie van het aantal personen in een situatie van zeer lage werkintensiteit. 

 

 

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 en de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 

Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid voor het analyseren van 

de omvang en de evolutie van het aantal personen in een situatie van zeer lage werkintensiteit. 

 

 

 

 

 

 

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). 


