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SCSZ/05/41 
 
 
ADVIES NR. 05/07 VAN 8 MAART 2005 M.B.T. HET ONDERZOEK VAN DE 
UNIVERSITEIT ANTWERPEN EN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL 
AANGAANDE DE LEEFSITUATIE VAN PERSONEN IN HET STELSEL VAN 
LOOPBAANONDERBREKING/TIJDSKREDIET – MEDEWERKING VAN DE 
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID – ADVIES NR. 04/11 VAN 3 
FEBRUARI 2004 – VRAAG OM ANONIEME INFORMATIE AANGAANDE DE 
STEEKPROEF 
 
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 het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 23 februari 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  

 
1. Tijdens zijn zitting van 3 februari 2004 verleende het Sectoraal comité van de sociale 

zekerheid een gunstig advies met betrekking tot de medewerking van de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid aan een onderzoek van de Universiteit Antwerpen en de Vrije 
Universiteit Brussel aangaande de leefsituatie van personen in het stelsel van 
loopbaanonderbreking/tijdskrediet (advies nr. 04/11). 

 
Aldus heeft de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan een steekproef van 
personen in loopbaanonderbreking/tijdskrediet (onderzoeksgroep) en aan een 
steekproef van werkende personen (controlegroep) een uitnodiging verstuurd om deel 
te nemen aan een enquête. De betrokkenen die daartoe bereid waren, konden dit door 
middel van een antwoordkaart aan de onderzoekers laten weten.  

 
2.1. De onderzoekers wensen nu echter bijkomend te beschikken over een aantal anonieme 

gegevens aangaande de populatie waaruit de steekproef werd getrokken, aangaande de 
steekproef zelf en aangaande de personen die een interview hebben toegestaan. Deze 
gegevens zouden hen in staat stellen een “non-responsanalyse” uit te voeren. 

 
2.2.  De identiteit van de personen die behoren tot de populatie waaruit de steekproef diende 

te worden getrokken, kan worden achterhaald door de betrokken instellingen van 
sociale zekerheid, met name de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening. 

 
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beschikt zelf nog over de identiteit van de 
personen die behoren tot de steekproef. 
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Voor het achterhalen van de identiteit van de personen die een interview hebben 
toegestaan, zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een beroep doen op de 
input van de onderzoekers, die de naam en het adres van de bezochte personen zouden 
overmaken. Voor de personen die reeds na de eerste kennisgeving hun antwoordkaart 
aan de onderzoekers hebben overgemaakt, zou tevens het volgnummer van die 
antwoordkaart worden overgemaakt (de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
beschikt over een concordantietabel met enerzijds de op de antwoordkaarten vermelde 
volgnummers en anderzijds de respectieve identificatienummers van de betrokken 
personen). 
 

2.3. Aldus zouden volgende gegevens worden meegedeeld.  
 
 Per vermelde groep worden ook telkens de aantallen meegedeeld voor de populatie 

waaruit de steekproef werd getrokken, voor de steekproef zelf en voor de personen die 
een interview hebben toegestaan. 
 
Voor de groep van “mannelijke werkenden” en voor de groep van “vrouwelijke 
werkenden”: het aantal werkende personen per leeftijdsklasse, het aantal werkende 
personen in de privésector, het aantal werkende personen in de openbare sector en het 
aantal werkende personen per provincie. 

 
Voor de groep van “mannelijke voltijdse loopbaanonderbrekers” en voor de groep van 
“vrouwelijke voltijdse loopbaanonderbrekers”: het aantal personen in 
loopbaanonderbreking in de openbare sector, het aantal personen in algemeen 
tijdskrediet in de privésector, het aantal personen in tijdskrediet in het kader van 
medische bijstand in de privésector, het aantal personen in tijdskrediet in het kader van 
palliatief verlof in de privésector, het aantal personen in tijdskrediet in het kader van 
ouderschapsverlof in de privésector, het aantal personen per provincie en het aantal 
personen per leeftijdsklasse. 

 
Voor de groep van “mannelijke deeltijdse loopbaanonderbrekers” en voor de groep van 
“vrouwelijke deeltijdse loopbaanonderbrekers” worden dezelfde gegevens meegedeeld, 
aangevuld met de aanduiding van de loopbaanonderbrekingsbreuk. 

 
   
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 
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 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.  
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 Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het Sectoraal 
comité van de sociale zekerheid vooraf een advies te verlenen. 

 
4.1. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, die door de bestemmeling niet 

kunnen herleid worden tot persoonsgegevens.  
 
 De aanvraag beoogt wettige doeleinden, met name een onderzoek van de Universiteit 

Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel aangaande de leefsituatie van personen in het 
stelsel van loopbaanonderbreking/tijdskrediet, hetgeen nuttig lijkt voor de kennis, de 
conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een gunstig advies voor de hogervermelde mededeling van anonieme gegevens in het kader van 
een onderzoek van de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel aangaande de 
leefsituatie van personen in het stelsel van loopbaanonderbreking/tijdskrediet. 
 
 
 

 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


