
 

 

 
 

 

 
 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling « Sociale zekerheid » 

 

 

 

SCSZ/13/263 

 

 

ADVIES NR. 07/22 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 3 DECEMBER 2013, 

BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS AAN DE 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN, DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, DE 

UNIVERSITEIT GENT EN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL MET HET OOG 

OP HET OPSTELLEN VAN INDICATOREN VOOR SOCIALE COHESIE 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvragen van de Universiteit Antwerpen, de Katholieke Universiteit Leuven, de 

Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel; 

 

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 17 

oktober 2007 en 22 november 2013; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1.1. De Universiteit Antwerpen, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en 

de Vrije Universiteit Brussel wensen met het oog op het opstellen van indicatoren voor 

sociale cohesie te beschikken over bepaalde anonieme gegevens. Sociale cohesie wordt 

gedefinieerd als “de capaciteit van een maatschappij om te voorzien in het welzijn van 

zijn leden, op een manier waarbij ongelijkheden zo minimaal mogelijk zijn”. De 

indicatoren voor sociale cohesie zijn indicatoren op het niveau van het individu en het 

huishouden voor allerlei levensdomeinen (inkomen, gezondheid, tewerkstelling, 

huisvesting, sociale participatie,…). 
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1.2. Enerzijds wensen de onderzoekers mededeling te bekomen van enkele tabellen op het 

niveau van de gemeenten, afgeleid uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming. Aldus zou per gemeente volgende – louter anonieme – informatie ter 

beschikking worden gesteld. 

 

- aantal personen naar geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse en lipro-positie 

(gekruist en per variabele); 

- verdeling van de bevolking naar nationaliteit; 

- aantal personen in een collectief huishouden, naar geslacht, leeftijdsklasse, 

nationaliteitsgroep en nomenclatuurpositie (gekruist en per variabele); 

- aantal overleden personen naar leeftijdsklasse en nomenclatuurpositie (gekruist en 

per variabele); 

- aantal personen die in de loop van het vorige jaar de Belgische nationaliteit 

verworven hebben naar geslacht, naar leeftijdsklasse, naar nationaliteitsgroep, naar 

type huishouden en naar nomenclatuurpositie (gekruist en per variabele); 

- aantal huishoudens volgens huishoudtype, naar aantal leden in het huishouden, 

naar het aantal werkenden per huishoudtype en naar het aantal inwonenden in het 

huishouden ten opzichte van het kerngezin (gekruist en per variabele); 

- verdeling van de huishoudens naar huishoudtype en naar de combinatie van de 

nomenclatuurpositie van de referentiepersoon en zijn eventuele partner (gekruist 

en per variabele); 

- verdeling van de bevolking volgens de duur van verblijf in de gemeente naar 

geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse, nomenclatuurpositie en type 

huishouden (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die vorig jaar niet in de gemeente woonden naar geslacht, 

leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die verhuisd zijn in de loop van het jaar naar een andere 

statistische sector binnen dezelfde gemeente naar geslacht, leeftijdsklasse en 

nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- aantal personen (die in een gemeente woonden) die verhuisd zijn (naar om het 

even waar) in de loop van het voorbije jaar (gekruist en per variabele); 

- nomenclatuurpositie naar geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsgroep en type 

huishouden (gekruist en per variabele); 

- aantal kinderen (t.e.m. 18 jaar) volgens de gezinspositie van het kind en volgens of 

het kind werkende ouders heeft (gekruist en per variabele); 

- aantal personen met deeltijds brugpensioen naar geslacht en leeftijdsklasse 

(gekruist en per variabele); 

- aantal personen met voltijds brugpensioen naar geslacht en leeftijdsklasse (gekruist 

en per variabele); 

- aantal personen met inkomensgarantie-uitkering, naar geslacht, leeftijdsklasse en 

nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- aantal personen met invaliditeitsuitkering naar geslacht en leeftijdsklasse (gekruist 

en per variabele); 

- aantal personen met invaliditeitsuitkering naar aard van de gecumuleerde 

uitkeringen (gekruist en per variabele); 

- aantal rechtgevende personen bij RSVZ en RKW volgens de leeftijdsklasse; 
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- aantal werkenden die rechtgevend kind zijn voor de kinderbijslag; 

- aantal personen die rechtgevend zijn op kinderbijslag bij de RKW; 

- aantal personen die rechtgevend zijn op kinderbijslag bij het RSVZ; 

- aantal personen die halftijdse loopbaanonderbreking nemen naar geslacht; 

- aantal personen die voltijdse loopbaanonderbreking nemen naar geslacht; 

- aantal oudere werkzoekenden; 

- aantal personen met een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende omwille 

van een (beroeps)opleiding; 

- aantal werklozen naar vergoedingscategorie naar geslacht, leeftijdsklasse en 

nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- werkloosheidsduur in klassen; 

- werkloosheidsduur in klassen naar geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep 

(gekruist en per variabele); 

- werkloosheidsduur in klassen naar verwerving van nationaliteit in de voorbije twee 

jaar; 

- gemiddelde werkloosheidsduur; 

- gemiddelde werkloosheidsduur naar geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep; 

- gemiddelde werkloosheidsduur; 

- gemiddelde werkloosheidsduur naar geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep; 

- aantal personen naar reden van primaire arbeidsongeschiktheid die al dan niet een 

uitkering ontvangen; 

- aantal personen met uitkering voor beroepsziekte; 

- aantal arbeidsongevallen (volgens woonplaats van betrokkene); 

- aantal personen met een WIGW-statuut naar geslacht, leeftijdsklasse en 

nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die werken en pensioentrekkend zijn; 

- aantal personen met rustpensioen in het werknemersstelsel; 

- aantal personen met rustpensioen in het zelfstandigenstelsel; 

- aantal personen met rustpensioen in het ambtenarenstelsel; 

- aantal personen met overlevingspensioen in het werknemersstelsel; 

- aantal personen met overlevingspensioen in het zelfstandigenstelsel; 

- aantal personen met overlevingspensioen in het ambtenarenstelsel; 

- aantal pensioentrekkenden die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een 

inkomensgarantie voor ouderen ontvangen; 

- aantal pensioentrekkenden die een tegemoetkoming voor mindervaliden 

ontvangen; 

- aantal pensioentrekkenden die een afgeleid pensioen ontvangen; 

- aantal personen naar statuut bij de RVA; 

- aantal personen die geactiveerd werden naar geslacht, leeftijdsklasse, 

nationaliteitsgroep en huishoudtype (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die geactiveerd werden naar de voorwaarden waaraan men voldoet 

(laaggeschoold of leeftijdsgrens) en naar geslacht en nationaliteitsgroep (gekruist 

en per variabele); 

- aantal personen die uitgesloten werden van de werkloosheidsuitkering naar reden 

van de uitsluiting (ruw) en naar leeftijdsklasse en huishoudtype (gekruist en per 

variabele); 
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- aantal werklozen actief in het kader van PWA naar geslacht, leeftijdsklasse, 

nationaliteitsgroep en huishoudtype (gekruist en per variabele); 

- aantal kinderen (t.e.m. 18 jaar) volgens de gezinspositie van het kind dat ten laste 

is van een WIGW-persoon (gekruist en per variabele); 

- aantal personen waarvan de gemeente van het OCMW niet overeenstemt met de 

gemeente van zijn domicilie naar wetgeving (gekruist en per variabele); 

- aantal betalingen per OCMW van een gemeente die al dan niet een regularisatie 

zijn; 

- aantal betalingen per OCMW die werden verricht maar waarop betrokken 

personen niet gerechtigd zijn; 

- personen die van het OCMW leefloon/financiële hulp krijgen zonder 

loontrekkende of zelfstandige job, uitkering van de RVA in het kader van 

werkloosheid, loopbaanonderbreking/tijdskrediet, vrijgestelde werkzoekende en 

brugpensioen of pensioen naar geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsgroep en type 

huishouden (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die een begeleiding of uitkering ontvangen van het OCMW 

volgens de wetgeving die van toepassing is en volgens de nomenclatuurpositie; 

- aantal personen die een begeleiding of uitkering ontvangen van het OCMW 

volgens de wetgeving die van toepassing is naar geslacht, leeftijdsklasse, 

nationaliteitsgroep en huishoudtype (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die maatschappelijke hulp ontvangen volgens de aard van de 

maatschappelijke hulp naar geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsgroep (gekruist 

en per variabele); 

- aantal personen die leefloon ontvangen, naar categorie; 

- aantal personen die tewerkgesteld zijn in het kader van artikel 60 van de organieke 

wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

(tewerkstellingsmaatregel); 

- aantal personen die tewerkgesteld zijn in het kader van artikel 61 van de organieke 

wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

(tewerkstellingsmaatregel); 

- aantal personen die een uitkering of begeleiding van het OCMW ontvangen en 

werken naar wetgeving, geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsgroep en 

huishoudtype (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die een uitkering of begeleiding van het OCMW ontvangen en 

werken naar arbeidsregime en naar beroepssector (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die een uitkering of begeleiding van het OCMW ontvangen en 

werken naar budgetartikel van het OCMW; 

- aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie die ook werken, naar het 

voorkomen van vermindering van sociale zekerheidsbijdragen en naar de aard van 

de bijdragevermindering indien tewerkgesteld bij RSZPPO en naar de werkgever 

bij de RSZPPO (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die een uitkering of begeleiding van het OCMW ontvangen en 

werkzoekend zijn naar geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsgroep en 

huishoudtype (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die een uitkering of begeleiding van het OCMW ontvangen en een 

loopbaanonderbreking hebben; 
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- aantal personen dat een uitkering of begeleiding van het OCMW ontvangen en 

vrijgesteld zijn als werkzoekende; 

- aantal personen die een uitkering of begeleiding van het OCMW ontvangen en 

pensioentrekkende zijn, naar geslacht en naar leeftijdsklasse (gekruist en per 

variabele); 

- aantal personen die een uitkering of begeleiding van het OCMW ontvangen en op 

brugpensioen zijn, naar geslacht en naar leeftijdsklasse (gekruist en per variabele); 

- aantal leefloners als gerechtigd kind voor de kinderbijslag (zowel voor gemeente 

van domicilie als gemeente van OCMW); 

- verdeling van de werkenden naar loontrekkend of zelfstandig voor de belangrijkste 

arbeidsprestatie, naar arbeidsregime, naar beroepssector en naar geslacht, 

leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- verdeling van de werkenden naar loontrekkend of zelfstandig voor de belangrijkste 

arbeidsprestatie en naar activiteitssector (gekruist en per variabele); 

- verdeling van de arbeidsprestaties van de personen in een gemeente naar totaal 

aantal jobs naar geslacht, leeftijdsklasse en naar nationaliteitsgroep (gekruist en per 

variabele); 

- verdeling van de loontrekkenden naar aantal jobs in loondienst, aantal jobs met 

SZ-bijdrageverminderingen en naar geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep 

(gekruist en per variabele); 

- verdeling van de loontrekkenden naar arbeidsregime, naar percentage arbeid en 

naar geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- verdeling van de loontrekkenden (voor de belangrijkste arbeidsprestatie) naar 

activiteitssector, ondernemingsgrootte, socialezekerheidsbijdragevermindering, 

geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- aantal personen met een job (belangrijkste arbeidsprestatie) met 

bijdragevermindering naar nomenclatuurpositie, naar geslacht, leeftijdsklasse en 

nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die al dan niet individueel of collectief mobiel zijn (voor de 

belangrijkste arbeidsprestatie) naar geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep 

(gekruist en per variabele); 

- gemiddelde van het gemiddeld brutodagloon voor de belangrijkste 

arbeidsprestatie; 

- aantal personen volgens de klassen van het gemiddelde brutodagloon voor de 

belangrijkste arbeidsprestatie; 

- aantal personen volgens de klassen van de gewone brutobezoldiging per kwartaal 

voor de belangrijkste arbeidsprestatie; 

- gemiddeld jaarloon voor alle arbeidsprestaties van een persoon; 

- mediaan jaarloon voor alle arbeidsprestaties van een persoon; 

- standaardafwijking van het gemiddeld jaarloon voor alle arbeidsprestaties van de 

loontrekkenden in de gemeente; 

- gemiddeld jaarloon voor de som van alle arbeidsprestaties van de loontrekkenden 

naar geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- mediaan jaarloon voor de som van alle arbeidsprestaties van  de loontrekkenden 

naar geslacht, leeftijdsklasse en nationliteitsgroep (gekruist en per variabele); 
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- standaardafwijking van het gemiddeld jaarloon voor de som van alle 

arbeidsprestaties van de loontrekkenden per geslachtsgroep, leeftijdsklasse en 

nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die werken in een job met externe financiering in het kader van 

een tewerkstellingsmaatregel naar werknemersklasse, arbeidsregime, geslacht, 

leeftijdsgroep en nationaliteitsklasse (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die werken in een job in het kader van een 

tewerkstellingsmaatregel met het oog op intrede van schoolverlaters op de 

arbeidsmarkt naar geslacht, leeftijdsgroep en nationaliteitsklasse (gekruist en per 

variabele); 

- aantal personen die werken in het kader van dienstencheques naar geslacht, 

leeftijdsgroep en nationaliteitsklasse (gekruist en per variabele); 

- aantal personen die werken met een leerovereenkomst; 

- aantal personen die werken in specifieke arbeidsovereenkomst naar geslacht, 

leeftijdsgroep en nationaliteitsklasse (gekruist en per variabele); 

- aantal loontrekkenden die een arbeidsprestatie uitvoeren die valt onder de notie 

“arbeid bij tussenpozen” (gekruist en per variabele); 

- aantal loontrekkenden die een arbeidsprestatie uitvoeren als grensarbeider; 

- aantal loontrekkenden die werken als seizoenarbeider naar geslacht, leeftijdsklasse 

en nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- aantal personen met een job (de belangrijkste arbeidsprestatie) bij de RSZ met 

bijdragevermindering naar geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep (gekruist 

en per variabele); 

- aantal personen die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijke of provinciale 

overheid, naar soort werkgever en naar al dan niet samenvallen van de plaats van 

tewerkstelling met de plaats van domicilie (gekruist en per variabele); 

- aantal personen met een job bij de RSZPPO met bijdragevermindering naar 

geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele). 

 

1.3. Anderzijds wensen de onderzoekers mededeling te bekomen van anonieme informatie 

volgens hiërarchie (mate van verstedelijking) en grootte van gemeente en op het niveau 

van het RESOC (Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité), het gewest en 

voor België. 

 

- gemiddelde van het gemiddeld brutodagloon voor de belangrijkste 

arbeidsprestatie; 

- aantal personen volgens de klassen van het gemiddelde brutodagloon voor de 

belangrijkste arbeidsprestatie; 

- gemiddeld jaarloon voor alle arbeidsprestaties van een persoon; 

- mediaan jaarloon voor alle arbeidsprestaties van een persoon; 

- standaardafwijking van het gemiddeld jaarloon voor alle arbeidsprestaties van de 

loontrekkenden in de gemeente; 

- gemiddeld jaarloon voor de som van alle arbeidsprestaties van de loontrekkenden 

naar geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- mediaan jaarloon voor de som van alle arbeidsprestaties van de loontrekkenden 

naar geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 
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- standaardafwijking van het gemiddeld jaarloon voor de som van alle 

arbeidsprestaties van de loontrekkenden per geslachtsgroep, leeftijdsklasse en 

nationaliteitsgroep (gekruist en per variabele); 

- gemiddelde werkloosheidsduur; 

- gemiddelde werkloosheidsduur naar geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep,  

- gemiddelde werkloosheidsduur (mediaan); 

- gemiddelde werkloosheidsduur naar geslacht, leeftijdsklasse en nationaliteitsgroep 

(mediaan). 

 

Al deze statistieken hebben betrekking op 31 december, te beginnen met het jaar 1997 

t.e.m. het meest recente jaar beschikbaar in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  

2.1. 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.  

 

Voor zover voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 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. 

 

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

kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. De criteria worden daartoe in (voldoende 

ruime) klassen meegedeeld. 

 

Indien categorieën drie cases of minder bevatten, kan dit op het niveau van de 

gemeente weergegeven worden met de code “1 à 3”. 

 

2.3. Met het onderzoeksproject worden vier doelen nagestreefd, met name een 

literatuurstudie over het concept sociale cohesie, de ontwikkeling van een set van 

indicatoren voor sociale cohesie op gemeentelijk niveau, de verzameling van gegevens 

gerelateerd aan sociale cohesie in een databank voor de onderzoeksinstellingen en de 

analyse van deze gegevens door elk onderzoeksteam aan de hand van een eigen 

onderzoeksvraag. Deze doelstellingen lijken nuttig voor de kennis, de conceptie en het 

beheer van de sociale zekerheid. 
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2.4. De gegevens worden meegedeeld in het kader van een eenmalig onderzoeksproject. De 

gegevens zullen worden gebruikt en bijgehouden tot 31 december 2014. 

 

2.5. De gemeente vormt de basiseenheid waarvoor de geaggregeerde gegevens aangevraagd 

worden. Vervolgens worden ook mediane of gemiddelde waarden en 

standaardafwijkingen gevraagd per RESOC, per categorie van gemeentegrootte, per 

hiërarchisch niveau inzake verstedelijking, voor het gewest en voor het Rijk. Dit is 

relevant om de gegevens van de gemeente te kunnen situeren ten opzichte van de 

grotere geografische eenheden waarvan ze deel uitmaken zodat verschillen op het vlak 

van grotere eenheden niet toegeschreven worden aan het gemeenteniveau. Aangezien 

het gemeenteniveau de basiseenheid vormt van de longitudinale analyse is het tevens 

cruciaal om verhuisbewegingen in kaart te brengen. Ook de sociaal-economische en 

sociaaldemografische kenmerken van personen die verhuizen en de duur van het 

verblijf in de gemeente typeren de gemeente. Daarnaast worden ook data aangevraagd 

over het huishoudniveau (of voor de referentiepersoon en de partner van deze). De 

reden hiervoor is dat het huishouden de sociaal-economische basiseenheid vormt en dat 

indicaties voor armoede, sociale uitsluiting en sociale cohesie vaak gecumuleerd 

worden binnen een huishouden.  

 

 Ten slotte zijn sociaaldemografische variabelen cruciaal om de samenstelling van de 

gemeente te kennen enerzijds en is het een belangrijke doelstelling om het sociaal-

economisch profiel van een gemeente te beschrijven anderzijds. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan de 

Universiteit Antwerpen, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije 

Universiteit Brussel. 

 

 

 

 

 

 

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 : Willebroekkkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-

2-741 83 11). 

 


