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ADVIES NR. 02/20 VAN 3 DECEMBER 2002 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME SOCIALE GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID AAN DE VZW STADSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ 
VAN ANTWERPEN (SOMA) MET HET OOG OP HET AANVULLEN VAN DE 
DATABANK SOCIALE PLANNING 
 
 
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 de Stadsontwikkelingsmaatschappij van Antwerpen (SOMA)  
overgemaakt door de Kruispuntbank op 25 november 2002; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 18 november 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

Bij advies nr. 01/09 van 2 oktober 2001 verleende het Toezichtscomité een gunstig advies 
met betrekking tot de mededeling van anonieme sociale gegevens door de Kruispuntbank 
aan de Vakgroep Transport en Ruimtelijke Economie van de Faculteit Toegepaste 
Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Deze laatste 
verrichte met name in opdracht van de VZW Stadsontwikkelingsmaatschappij van 
Antwerpen (SOMA) een (voorbereidend) onderzoek dat tot doel had relevant 
gegevensmateriaal voor de Databank Sociale Planning (DSP) van de SOMA op te sporen. 
 
De SOMA wenst nu effectief over te gaan tot het aanvullen van haar DSP met anonieme 
sociale gegevens. Ze streeft er immers naar allerlei beleidsrelevante gegevensbestanden 
samen te brengen in één databank, deze te verwerken tot toegankelijke tabellen en kaarten, 
en ze vervolgens via een consultatieprocedure ter beschikking te stellen van de diverse 
instanties die meewerken aan het sociaal beleid van de stad Antwerpen (onder andere 
stadsdiensten en studiecentra). Aldus bevat de DSP onder meer gegevens met betrekking 
tot bevolking, inkomen, scholing, huisvesting, milieu,… en dit aangaande de stad 
Antwerpen, de negen districten en de ongeveer driehonderd buurten. Aan de hand van de 
DSP kan een beter begrip van de Antwerpse economie en arbeidsmarktsituatie 
gerealiseerd worden. 
 
De DSP bevat enkel anonieme gegevens. Indien gegevens worden geaggregeerd op het 
niveau van de statistische sector (dit is een geografisch niveau lager dan een wijk) en er 
heel wat velden gekruist worden zodat kleine aantallen in de cellen overblijven (en er 
bijgevolg ook een risico van heridentificatie ontstaat), worden de gegevens gegroepeerd 
(diverse categorieën worden samengenomen) of worden cellen blanco gelaten. 
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De SOMA wil vanwege de Kruispuntbank mededeling bekomen van volgende sociale 
gegevens, afkomstig uit het datawarehouse-arbeidsmarkt, per statistische sector en per 
wijk. Voor statistische sectoren of wijken die minder dan honderd inwoners tellen, zullen 
geen gegevens worden doorgegeven; indien door het kruisen van diverse variabelen 
combinaties ontstaan waaraan slechts een beperkt aantal entiteiten voldoet (en er dus een 
kans bestaat dat de betrokkenen geheridentificeerd kunnen worden), zal de Kruispuntbank 
categorieën samenvoegen of cellen blanco laten. 
 
- Het aantal loontrekkenden, verder onderverdeeld in functie van het geslacht, het 

arbeidsregime, het statuut, de activiteitengroep (er wordt enkel gewerkt met ruim 
omschreven activiteitengroepen: industrie, bouwnijverheid, handel en horeca,…), de 
leeftijdscategorie en de nationaliteitsklasse. 

 
- Het aantal zelfstandigen, verder onderverdeeld in functie van het geslacht, de aard van 

het zelfstandig beroep (hoofdberoep of bijberoep), de beroepsgroep (er wordt enkel 
gewerkt met ruim omschreven beroepsgroepen: landbouw, visserij, handel,…), de 
leeftijdscategorie en de nationaliteitsklasse. 

 
- Het aantal werkzoekenden, verder onderverdeeld in functie van het geslacht, de duur 

van de werkloosheid, de leeftijdscategorie en de nationaliteitsklasse. 
 
- Het aantal inactieven, verder onderverdeeld in functie van het geslacht, de 

leeftijdscategorie en de nationaliteitsklasse. 
 
- Het aantal inwoners (totale bevolking), verder onderverdeeld in functie van het 

geslacht, de leeftijdscategorie en de nationaliteitsklasse. 
 
- De activiteitsgraad (het aantal actieven van 18-64 jaar gedeeld door het aantal 

inwoners van 18-64 jaar), verder onderverdeeld in functie van het geslacht, de 
leeftijdscategorie en de nationaliteitsklasse. 

 
- De werkgelegenheidsgraad (het aantal arbeidsplaatsen gedeeld door het aantal 

inwoners van 18-64 jaar), verder onderverdeeld in functie van het geslacht, de 
leeftijdscategorie en de nationaliteitsklasse. 

 
- De werkzaamheidsgraad (het aantal werkende inwoners van 18-64 jaar gedeeld door 

het aantal inwoners van 18-64 jaar), verder onderverdeeld in functie van het geslacht, 
de leeftijdscategorie en de nationaliteitsklasse. 

 
Wat betreft de indeling in nationaliteitsklassen, dient een onderscheid te worden gemaakt 
tussen enerzijds de mededeling van anonieme informatie inzake het aantal 
loontrekkenden, het aantal zelfstandigen, het aantal werkzoekenden en het aantal 
inactieven en anderzijds de mededeling van anonieme informatie inzake het aantal 
inwoners, de activiteitsgraad, de werkgelegenheidsgraad en de werkzaamheidsgraad. Bij 
eerstgenoemde mededeling wordt gebruik gemaakt van volgende twaalf 
nationaliteitsklassen: Belgen – overige EU-burgers – niet-EU-burgers uit de overige 
Europese landen – burgers van Marokko, Turkije, Tunesië, Algerije, Egypte, Lybië, Syrië, 
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Irak, Iran, Saudi-Arabië, Jemen, Oman, Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Israël, 
Libanon, Koeweit, Bahrein of Qatar – burgers van een ander Afrikaans land – burgers van 
een ander Aziatisch land – burgers van een Zuid- of Midden-Amerikaans land – burgers 
van een Noord-Amerikaans land – burgers van een land in Oceanië – burgers met een 
andere nationaliteit dan voormelde – vluchtelingen en staatlozen – personen van wie de 
nationaliteit onbekend is. Bij laatstgenoemde mededeling wordt daarentegen enkel gebruik 
gemaakt van volgende drie nationaliteitsklassen: Belgen – overige EU-burgers – niet-EU-
burgers. 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Krachtens artikel 5 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid 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 onder 1. vermelde verdere onderverdelingen worden niet met elkaar gekruist: elke 
genoemde onderverdeling wordt afzonderlijk toegepast op de hoofdvariabele; een kruising 
van de onderverdelingen zou immers als ongewenst neveneffect de heridentificeerbaarheid 
van de betrokkenen kunnen hebben. Daarenboven zullen voor statistische sectoren of 
wijken die minder dan honderd inwoners tellen, geen gegevens worden doorgegeven. Ten 
slotte zullen, indien door het kruisen van de hoofdvariabele met een onderverdeling 
combinaties ontstaan waaraan slechts een beperkt aantal entiteiten voldoet, de categorieën 
worden samengevoegd of cellen blanco gelaten worden (voor bepaalde combinaties van 
variabelen zal dus niet worden meegedeeld hoeveel entiteiten er aan beantwoorden). 
 
De voor de mededeling van anonieme informatie inzake het aantal loontrekkenden, het 
aantal zelfstandigen, het aantal werkzoekenden en het aantal inactieven gebruikte twaalf 
nationaliteitsklassen lijken voldoende ruim geformuleerd om elk risico van stigmatisering 
van bevolkingsgroepen te vermijden. 
 
Alle gevraagde gegevens zijn terug te vinden in het datawarehouse-arbeidsmarkt. Ze zijn 
bestemd voor opname in de DSP en verdere verwerking. De door de Kruispuntbank 
geleverde gegevens zullen worden bijgehouden gedurende een periode van vijf jaar en 
daarna worden vernietigd. De aanvraag zou jaarlijks worden herhaald, om de update van 
de DSP te verzekeren. 
 

 
De aanvraag is gerechtvaardigd. 
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Om deze redenen verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
een gunstig advies voor bovenvermelde mededeling van anonieme gegevens door de 
Kruispuntbank aan de VZW Stadsontwikkelingsmaatschappij van Antwerpen, met het oog op 
het aanvullen van haar Databank Sociale Planning.  
 
De SOMA dient bij het verwerken van deze gegevens in te staan voor het strict naleven van de 
hogergenoemde wet van 15 januari 1990, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en elke andere 
wettelijke of reglementaire bepaling tot vrijwaring van de integriteit van de persoonlijke 
levenssfeer van natuurlijke personen.  
 
De gegevens mogen worden bijgehouden gedurende een periode van vijf jaar en dienen daarna 
te worden vernietigd. 
 
 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 
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