
 

 

 
 

 

 
 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 
 

 

 

SCSZG/18/051 

 

 

ADVIES NR. 18/07 VAN 6 MAART 2018 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME 

GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE 

STUDIEDIENST VAN DE STEDELIJKE BEDRIJFSEENHEID BESTUURSZAKEN VAN 

DE STAD ANTWERPEN IN HET KADER VAN DE ONDERSTEUNING VAN HET 

BESLUITVORMINGSPROCES 
 

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 de Studiedienst van de stedelijke bedrijfseenheid Bestuurszaken van de 

stad Antwerpen; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De Studiedienst van de stedelijke bedrijfseenheid Bestuurszaken van de stad Antwerpen wil 

opnieuw (zie de adviezen nr. 13/50 van 7 mei 2013, nr. 15/01 van 13 januari 2015 en nr. 16/41 

van 6 september 2016 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid) 

kunnen beschikken over enkele anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming, voor de ondersteuning van het besluitvormingsproces. Het betreft 

tabellen waarin per combinatie van (socio-economische en demografische) criteria het aantal 

betrokkenen wordt aangeduid, op diverse niveaus (de statistische sector, het district, de stad 

en het gewest). Ze hebben in beginsel betrekking op de situatie op 31 december 2014 en 31 

december 2015. 
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2. Tabellen met betrekking tot de socio-economische positie van de bevolking 

 

Niveau van de statistische sector 

 

- het aantal personen 

- het aantal personen volgens het geslacht 

- het aantal personen volgens de leeftijdsklasse 

- het aantal personen volgens de nationaliteitsklasse1 

- het aantal personen volgens de herkomstklasse2 

- het aantal personen tussen 0 en 59 jaar oud volgens de herkomstklasse 

- het aantal personen volgens de gezinspositie 

- het aantal personen tussen 0 en 59 jaar oud volgens de gezinspositie 

- het aantal personen volgens de socio-economische positie 

- het aantal personen volgens de socio-economische positie en het geslacht 

- het aantal personen volgens de socio-economische positie en de leeftijdsklasse 

- het aantal personen volgens de socio-economische positie en de nationaliteitsklasse 

- het aantal personen volgens de socio-economische positie en de herkomstklasse 

 

Niveau van het district 

 

- het aantal arbeidsongeschikten op beroepsactieve leeftijd volgens het geslacht en de 

leeftijdsklasse 

 

Niveau van de stad 

 

- het aantal personen volgens de socio-economische positie, het geslacht, de 

leeftijdsklasse en de nationaliteitsklasse 

- het aantal personen volgens de socio-economische positie, het geslacht, de 

leeftijdsklasse en de herkomstklasse 

- het aantal arbeidsongeschikten op beroepsactieve leeftijd volgens het geslacht, de 

leeftijdsklasse en de GRI-code (Geneeskundige Raad voor Invaliditeit) 

 

3. Tabellen met betrekking tot de kenmerken van de werkende bevolking 

 

Niveau van de statistische sector 

 

- het aantal werkenden volgens de categorie en de activiteitssector 

- het aantal werkenden volgens het arbeidsregime 

- het aantal werkenden volgens de werkintensiteit op individueel niveau 

- het aantal werkenden volgens het arbeidsstatuut 

- het aantal werkenden op beroepsactieve leeftijd (werkzaamheidsgraad) 

- het aantal werkenden en werkzoekenden op beroepsactieve leeftijd (activiteitsgraad) 

                                                 
1  Er bestaan twee soorten indelingen voor de nationaliteit, de ene iets uitgebreider dan de andere. De aanvrager 

verzoekt om het aantal personen per nationaliteitsklasse telkens volgens de twee indelingen. 
2  Er bestaan twee soorten indelingen voor de herkomst, de ene iets uitgebreider dan de andere. De aanvrager 

verzoekt om het aantal personen per herkomstklasse telkens volgens de twee indelingen. 
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Niveau van het district 

 

- de werkzaamheidsgraad volgens het geslacht 

- de werkzaamheidsgraad volgens de leeftijdsklasse 

- de werkzaamheidsgraad volgens de nationaliteitsklasse 

- de werkzaamheidsgraad volgens de herkomstklasse 

- de activiteitsgraad volgens het geslacht 

- de activiteitsgraad volgens de leeftijdsklasse 

- de activiteitsgraad volgens de nationaliteitsklasse 

- de activiteitsgraad volgens de herkomstklasse 

 

Niveau van de stad 

 

- het aantal werkenden volgens de categorie, de activiteitssector, het arbeidsregime, de 

werkintensiteit op individueel niveau, het arbeidsstatuut en de grootte van de 

onderneming 

- het aantal werknemers in de sectoren van de diamantnijverheid, de chemie, het transport 

en de logistiek, de kennisintensieve bedrijvigheid en de creatieve sector (statistieken 

per sector) 

- de werkzaamheidsgraad 

- de werkzaamheidsgraad volgens het geslacht 

- de werkzaamheidsgraad volgens de leeftijdsklasse 

- de werkzaamheidsgraad volgens de nationaliteitsklasse 

- de werkzaamheidsgraad volgens de herkomstklasse 

- de activiteitsgraad 

- de activiteitsgraad volgens het geslacht 

- de activiteitsgraad volgens de leeftijdsklasse 

- de activiteitsgraad volgens de nationaliteitsklasse 

- de activiteitsgraad volgens de herkomstklasse 

 

4. Tabellen met betrekking tot de plaats van tewerkstelling 

 

Niveau van de statistische sector 

 

- het aantal loontrekkenden gedomicilieerd in Antwerpen volgens de plaats van 

tewerkstelling van de belangrijkste job (in klassen) 

 

Niveau van de stad 

 

- het aantal loontrekkenden tewerkgesteld in Antwerpen volgens de woonplaats (in 

klassen) 

 

5. Tabellen met betrekking tot de gezinspositie en de socio-economische positie 

 

Niveau van de statistische sector 

 



 

 

4 

- het aantal personen volgens de gezinspositie, het geslacht en de socio-economische 

positie 

- het aantal personen volgens de gezinspositie, de leeftijdsklasse en de socio-

economische positie 

 

Niveau van de stad 

 

- het aantal personen volgens de gezinspositie, het geslacht, de leeftijdsklasse, de socio-

economische positie, het arbeidsregime, de werkintensiteit op individueel niveau en op 

gezinsniveau, het aantal werkenden in het gezin en de leeftijdsklasse van het jongste 

kind 

- het aantal kinderen (0-24 jaar) volgens de gezinspositie, de leeftijdsklasse, de socio-

economische positie van de ouders, de leeftijdsklasse van de ouders en de 

werkintensiteit van de ouders 

- het aantal samenwonenden volgens de gezinspositie, het geslacht, de leeftijdsklasse, de 

socio-economische positie, de socio-economische positie van de partner, het 

arbeidsregime en het arbeidsregime van de partner 

 

6. Tabellen met betrekking tot het inkomen 

 

Niveau van de stad 

 

- het aantal personen volgens de socio-economische positie, het geslacht, de 

leeftijdsklasse, de herkomstklasse en de inkomensklasse 

- het aantal werkenden volgens de categorie, de activiteitssector, het geslacht, de 

leeftijdsklasse, de herkomstklasse, de inkomensklasse, het arbeidsregime en de 

werkintensiteit 

- het aantal gezinnen volgens het type gezin, de socio-economische positie van het 

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

gezinshoofd, de leeftijdsklasse van het gezinshoofd, de herkomstklasse van het 

gezinshoofd, de werkintensiteit op gezinsniveau en het equivalent huishoudinkomen 

 

Niveau van het Vlaams Gewest 

 

- het aantal personen volgens de socio-economische positie, het geslacht, de 

leeftijdsklasse, de herkomstklasse en de inkomensklasse 

- het aantal werkenden volgens de categorie, de activiteitssector, het geslacht, de 

leeftijdsklasse, de herkomstklasse, de inkomensklasse, het arbeidsregime en de 

werkintensiteit 

- het aantal gezinnen volgens het type  gezin, de socio-economische positie van het 

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

de herkomstklasse van het gezinshoofd, de werkintensiteit op gezinsniveau en het 

equivalent huishoudinkomen 

 

7. Tabellen met betrekking tot de “Low Work Intensity”-indicator (LWI) 

 

Niveau van de statistische sector 
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- het aantal personen volgens de LWI-klasse op gezinsniveau en de leeftijdsklasse 

- het aantal personen volgens de LWI-klasse op gezinsniveau en de herkomstklasse 

- het aantal personen volgens de LWI-klasse op gezinsniveau en de gezinssituatie 

- het aantal gezinnen volgens de LWI-klasse en het gezinstype 

- het aantal gezinnen volgens de LWI-klasse en de leeftijdsklasse van het gezinshoofd 

- het aantal gezinnen volgens de LWI-klasse van het gezin en de herkomstklasse van het 

gezinshoofd 

 

Niveau van de stad 

 

- het aantal personen volgens de LWI-klasse op gezinsniveau, de leeftijdsklasse, de 

herkomstklasse en de gezinssituatie 

- het aantal gezinnen volgens de LWI-klasse op gezinsniveau, het gezinstype, de 

leeftijdsklasse van het gezinshoofd en de herkomstklasse van het gezinshoofd 

 

Niveau van het Vlaamse Gewest 

 

- het aantal personen volgens de LWI-klasse op gezinsniveau, de leeftijdsklasse, de 

herkomstklasse en de gezinssituatie 

- het aantal gezinnen volgens de LWI-klasse op gezinsniveau, het gezinstype, de leeftijd 

van het gezinshoofd en de herkomstklasse van het gezinshoofd 

 

8. Tabellen met betrekking tot de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 

 

Niveau van de statistische sector 

 

- het aantal gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen 

 

Niveau van de stad 

 

- het aantal gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen volgens de herkomstklasse, de gezinspositie, 

de leeftijdsklasse en het geslacht 

 

9. Tabellen met betrekking tot eenoudergezinnen 

 

Niveau van de statistische sector 

 

- het aantal alleenstaande ouders 

- het aantal alleenstaande ouders volgens de LIPRO-gezinspositie 

- het aantal alleenstaande ouders volgens het geslacht 

- het aantal alleenstaande ouders volgens de leeftijdsklasse 

- het aantal alleenstaande ouders volgens de herkomstklasse 

- het aantal alleenstaande ouders volgens de socio-economische positie 

- het aantal alleenstaande ouders volgens de individuele werkintensiteit 
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- het aantal alleenstaande ouders volgens het recht op de verhoogde tegemoetkoming van 

de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 

- het aantal eenoudergezinnen 

- het aantal eenoudergezinnen volgens de LIPRO-gezinspositie 

- het aantal eenoudergezinnen volgens het aantal kinderen 

- het aantal eenoudergezinnen volgens de gezinsgrootte 

- het aantal eenoudergezinnen volgens de werkintensiteit van het gezin 

 

Niveau van de stad 

 

- het aantal alleenstaande ouders volgens de LIPRO-gezinspositie, het geslacht, de 

leeftijdsklasse, de socio-economische positie, de herkomstklasse, het recht op de 

verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen en de individuele werkintensiteit 

- het aantal eenoudergezinnen volgens de LIPRO-gezinspositie, het aantal kinderen en 

de werkintensiteit van het gezin 

 

Niveau van het Vlaamse Gewest 

 

- het aantal alleenstaande ouders volgens de LIPRO-gezinspositie, het geslacht, de 

leeftijdsklasse, de socio-economische positie, de herkomstklasse, het recht op de 

verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen en de individuele werkintensiteit 

- het aantal eenoudergezinnen volgens de LIPRO-gezinspositie, het aantal kinderen en 

de werkintensiteit van het gezin 

 

Deze tabellen zullen ook worden meegedeeld voor de groep individuen die niet opgenomen 

zijn in de categorie van de eenoudergezinnen en voor de gezinnen die niet vallen onder de 

definitie van alleenstaande ouders. 

 

10. Tabellen met betrekking tot de jonge gezinnen 

 

Niveau van de statistische sector 

 

- het aantal jonge gezinnen 

- het aantal jonge gezinnen volgens het gezinstype 

- het aantal jonge gezinnen volgens de werkintensiteit van het gezin 

- het aantal jonge gezinnen volgens de herkomstklasse van het gezinshoofd 

 

Niveau van de stad 

 

- het aantal jonge gezinnen volgens het gezinstype, de werkintensiteit en de 

herkomstklasse van het gezinshoofd 

 

Niveau van het Vlaamse Gewest 
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- het aantal jonge gezinnen volgens het gezinstype, de werkintensiteit en de 

herkomstklasse van het gezinshoofd 

 

Deze tabellen zullen ook worden meegedeeld voor de gezinnen die niet opgenomen zijn in de 

definitie van jonge gezinnen. 

 

11. Tabellen met betrekking tot de jonge koppels 

 

Niveau van de statistische sector 

 

- het aantal jonge koppels 

- het aantal jonge koppels volgens het gezinstype 

- het aantal jonge koppels volgens het aantal gezinsleden 

- het aantal jonge koppels volgens het aantal kinderen jonger dan 18 jaar 

- het aantal jonge koppels volgens de werkintensiteit berekend op basis van twee 

personen tussen de 25 en 40 jaar 

 

Niveau van de stad 

 

- het aantal jonge koppels volgens het gezinstype, de werkintensiteit berekend op basis 

van twee personen tussen de 25 en 40 jaar, het aantal gezinsleden en het aantal kinderen 

jonger dan 18 jaar 

 

Niveau van het Vlaamse Gewest 

 

- het aantal jonge koppels volgens het gezinstype, de werkintensiteit berekend op basis 

van twee personen tussen de 25 en 40 jaar, het aantal gezinsleden en het aantal kinderen 

jonger dan 18 jaar 

 

Deze tabellen zullen ook worden meegedeeld voor de gezinnen die niet opgenomen zijn in de 

definitie van jonge koppels. 

 

12. Tabellen met betrekking tot de jonge tweeverdieners 

 

Niveau van de statistische sector 

 

- het aantal jonge tweeverdieners 

- het aantal jonge tweeverdieners volgens het aantal kinderen jonger dan 18 jaar 

- het aantal jonge tweeverdieners volgens het gezinstype 

- het aantal jonge tweeverdieners volgens het aantal gezinsleden 

- het aantal jonge tweeverdieners volgens de werkintensiteit op gezinsniveau 

- het aantal jonge tweeverdieners volgens de herkomstklasse van het gezinshoofd 

 

Niveau van de stad 
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- het aantal jonge tweeverdieners volgens het gezinstype, het aantal kinderen jonger dan 

18 jaar, het aantal gezinsleden, de werkintensiteit en de herkomstklasse van het 

gezinshoofd 

 

Niveau van het Vlaamse Gewest 

 

- het aantal jonge tweeverdieners volgens het gezinstype, het aantal kinderen jonger dan 

18 jaar, het aantal gezinsleden, de werkintensiteit en de herkomstklasse van het 

gezinshoofd 

 

Deze tabellen zullen ook worden meegedeeld voor de gezinnen die niet opgenomen zijn in de 

definitie van jonge tweeverdieners. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

13. 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. 

 

14. In de mate dat de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens moet het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid in principe voorafgaandelijk een advies 

verlenen. 

 

15. De mededeling heeft inderdaad betrekking op anonieme gegevens, dit wil zeggen gegevens 

die door de bestemmeling niet omgezet kunnen worden in persoonsgegevens. 

 

16. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de ondersteuning van het 

besluitvormingsproces van de stad Antwerpen op socio-economisch vlak. 
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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 voormelde anonieme gegevens aan de Studiedienst 

van de stedelijke bedrijfseenheid Bestuurszaken van de stad Antwerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

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

11). 


