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ADVIES NR. 02/16 VAN 3 DECEMBER 2002 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID AAN HET NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK IN HET 
KADER VAN DE ALGEMENE SOCIO-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van het Nationaal Instituut voor de Statistiek overgemaakt door de 
Kruispuntbank op 5 november 2002; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 21 oktober 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

Op 1 oktober 2001 werd een laatste volkstelling georganiseerd, “algemene socio-economische 
enquête 2001” genaamd, waarbij de personen woonachtig in België en opgenomen in het 
Rijksregister van de natuurlijke personen via een enquêteformulier exhaustief werden bevraagd.  
 
Als alternatief voor deze exhaustieve bevraging wenst het Nationaal Instituut voor de Statistiek 
(NIS) voortaan een maximaal gebruik te maken van de administratieve gegevensbanken. Aldus 
zou het NIS, door het combineren van enerzijds de rechtstreeks bij de burger verkregen 
informatie over woningen en opleiding en anderzijds de bij de overheden verkregen 
administratieve informatie, in staat worden gesteld om eigen gegevensbanken samen te stellen en 
permanent bij te werken. 
 
Het NIS wil meer bepaald vanwege de socialezekerheidsinstellingen anonieme informatie 
ontvangen, enerzijds om de reeds beschikbare informatie aan te vullen (bijkomende 
variabelen), anderzijds om de kwaliteit van de reeds beschikbare informatie te controleren 
(kwaliteitscontrole). De mededeling aan het NIS heeft betrekking op de toestand1 op 30 
september 2001 of 1 oktober 2001. 
 

                     
1 Indien niet beschikbaar op één van deze twee datums, worden de gegevens gevraagd over de situatie op 30 juni 

2001 (= einde tweede kwartaal 2001) en 31 december 2001 (= einde vierde kwartaal 2001). Indien een persoon 
gedurende het derde kwartaal verschillende statuten heeft, kan aan de hand van de informatie over het tweede en 
het vierde kwartaal meer achterhaald worden over de situatie van de persoon op 1 oktober 2001. 
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Bijkomende variabelen 
 
Het NIS verzoekt te vernemen hoeveel personen behorend tot de populatie van de algemene 
socio-economische enquête respectievelijk beantwoorden aan de variabelen volledig werkloos, 
tijdelijk werkloos, bruggepensioneerd, in loopbaanonderbreking, blijvend arbeidsongeschiktheid 
en met rust- of overlevingspensioen. Deze aantallen dienen verder opgesplitst te worden in functie 
van het geslacht en de leeftijdscategorie van betrokkenen. 

 

Variabele Gerelateerde vraag uit de enquête 
Betrokken 

instelling 
Statuut volledig werkloos 
Statuut tijdelijk werkloos 
Statuut brugpensioen 
Loopbaanonderbreking 

Deze variabelen werden in de algemene socio-economische enquête 2001 
niet gevraagd. 

RVA 

Volgt u onderwijs of hebt u onderwijs gevolgd (op school of elders)? 
Kruis het hoogste onderwijsniveau aan dat u met succes hebt beëindigd. 
Kruis alle diploma’s aan die u in het hoger onderwijs hebt behaald. 
Uw huidige beroepssituatie? 
Welk is (was) de activiteitssector van de instelling waar u werkt(e)? 
Welke activiteit wordt er uitgeoefend in het bedrijf waar u werkt? 

Beroepscode van de 
zorgverlener 

Wat is precies uw beroep? 

RIZIV 

Tot welke personencategorie behoort u? 
Hebt u uw beroep(en) tussen 1 en 7 oktober 2001 (…) uitgeoefend? 

Notie blijvende werk-
ongeschiktheid 

Indien (…) nee (…), om welke reden(en)? 
FAO 

Werknemersreeks Welk is (was) uw beroepsstatuut? 
Speciale groep 3 Welk is (was) de activiteitssector van de instelling waar u werkt(e)? 

RVP 

Dienstanciënniteit Tot welke personencategorie behoort u? Admin. Pensioenen 
 

 
Kwaliteitscontrole 
 
Het NIS wenst een kwaliteitscontrole te verrichten met betrekking tot de rechtstreeks bij de 
burger verkregen informatie. Daartoe verzoekt het om de mededeling van anonieme gegevens 
met betrekking tot de volledige populatie van de algemene socio-economische enquête.  
 
Het is niet de bedoeling van het NIS om individuele antwoorden van de burger te vergelijken met 
de hem betreffende individuele persoonsgegevens van de Kruispuntbank. Het komt er 
integendeel op aan de globale resultaten van de algemene socio-economische enquête te 
vergelijken met de globale resultaten van de bevraging van de socialezekerheidssector om aldus 
na te gaan of beide resultaten coherent zijn (dit is van groot belang daar de bevraging van de 
socialezekerheidssector voortaan de bevraging van de burger zal vervangen). 
 
De mee te delen informatie betreft de aantallen personen behorend tot de populatie van de 
algemene socio-economische enquête, ingedeeld aan de hand van volgende variabelen: 
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Variabele Gerelateerde vraag uit de enquête 
Betrokken 
instelling 

Welk is (was) de activiteitssector van de instelling waar u werkt(e)? NACE-code van de 
werkgever Welke activiteit wordt er uitgeoefend in het bedrijf waar u werkt? 

RSZ 

Welk is (was) de activiteitssector van de instelling waar u werkt(e)? Beroepscode van de 
zelfstandige (NACE) Welke activiteit wordt er uitgeoefend in het bedrijf waar u werkt? 

Tot welke personencategorie behoort u? 
Uw huidige beroepssituatie? Hoedanigheidscode2 
Welk is (was) uw beroepsstatuut? 
Tot welke personencategorie behoort u? 
Uw huidige beroepssituatie? Bijdragecategorie3 
Welk is (was) uw beroepsstatuut? 

RSVZ 

Welk is (was) de activiteitssector van de instelling waar u werkt(e)? NACE-code van de 
laatste werkgever Welke activiteit wordt er uitgeoefend in het bedrijf waar u werkt? 

RSZPPO 

Welk is (was) uw beroepsstatuut? NACE-code van de 
laatste 
werkgever4 

Welk is (was) de activiteitssector van de instelling waar u werkt(e)? 
Administratie 

Pensioenen 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, gewijzigd bij de wet van 2 augustus 2002, 
verzamelt de Kruispuntbank sociale 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 
Toezichtscomité 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. 
 
De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, die op generlei wijze door de 
bestemmeling kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
 

                     
2 Zelfstandige of helper. 
3 Hoofdberoep, bijberoep of actief na pensioenleeftijd. 
4 De gegevens van de Administratie der Pensioenen worden als volgt geaggregeerd: de NACE-code van de laatste 

werkgever wordt gecombineerd met de laatste graad en de dienstanciënniteit (minder dan 10 jaar, 10 tot 19 jaar, 20 
tot 29 jaar, 30 jaar en meer). 
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De aanvraag van het NIS verschilt grondig van het initieel ingediende verzoek tot mededeling van 
niet-gecodeerde persoonsgegevens. De bezwaren van de Commissie voor de Bescherming van 
de Persoonlijke Levenssfeer, vervat in haar advies nr. 10/2002 van 28 februari 2002, zijn niet 
van toepassing op de mededeling van anonieme gegevens. 
 
 
 
 

 
 
Om deze redenen verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
een gunstig advies voor de mededeling van bovenvermelde anonieme gegevens, op voorwaarde dat 
elke heridentificatie onmogelijk wordt gemaakt. 
 
émet un avis favorable sur la communication des données anonymes visées ci-dessus à condition que 
toute réidentification soit rendue impossible. 
 
 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 


