
   
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/07/169 
 
 
ADVIES NR. 07/23 VAN 6 NOVEMBER 2007 BETREFFENDE DE MEDEDELING 
VAN ANONIEME GEGEVENS AAN DE DIENST OMGEVINGSINFORMATIE VAN 
DE STAD ANTWERPEN MET HET OOG OP HET TER BESCHIKKING STELLEN 
VAN OMGEVINGSINFORMATIE AANGAANDE DE SOCIO-ECONOMISCHE 
POSITIE VAN DE ANTWERPSE BEVOLKING 
 
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 aanvraag van de stad Antwerpen; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 24 
oktober 2007; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1.1. De Dienst Omgevingsinformatie van de stad Antwerpen wenst vanwege de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid enige (anonieme) omgevingsinformatie te 
ontvangen aangaande de socio-economische positie van de Antwerpse bevolking. De 
Dienst Omgevingsinformatie heeft immers als opdracht het ontsluiten en het 
toegankelijk en begrijpelijk maken van statistische informatie die van belang is voor de 
stad Antwerpen en haar burgers, bedrijven, bezoekers, bestuurders en 
beleidsmedewerkers. Daartoe zamelt de Dienst Omgevingsinformatie gegevens in over 
het lokale arbeidsmarktbeleid, het lokale sociale beleid, het lokale gezondheidsbeleid 
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en de bovenlokale programma’s. Een deel van de informatie in kwestie is beschikbaar 
in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 
1.2. Concreet wenst de Dienst Omgevingsinformatie jaarlijks de hieronder beschreven lijst 

van statistieken met betrekking tot de populatie van de stad Antwerpen en de jobs in de 
stad Antwerpen te bekomen, afgeleid uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 
bescherming. 

 
1.3. Luik 1: de sociaal-economische positie van de bevolking (situatie op 31 december van 

het jaar) 
 
 op het niveau van de statistische sector 
 
 - het aantal personen volgens de socio-economische positie en de leeftijdsklasse 
 - het aantal personen volgens de socio-economische positie en het geslacht 
 - het aantal personen volgens de socio-economische positie en de 

nationaliteitsklasse 
 
 op het niveau van de wijk 
 
 - het aantal personen volgens de socio-economische positie, de leeftijdsklasse 

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

nationaliteitsklasse 
 
 op het niveau van de SWO-wijk (indeling van het stedelijk wijkoverleg van de stad 

Antwerpen) 

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

leeftijdsklasse en de nationaliteitsklasse 
 
 op het niveau van het district 
 
 - het aantal personen volgens de socio-economische positie, het geslacht, de 

leeftijdsklasse en de nationaliteitsklasse 
 - het aantal arbeidsongeschikten op beroepsactieve leeftijd (18-64 jaar) volgens 

het geslacht, de leeftijdsklasse en de duur van de arbeidsongeschiktheid 
 
 op het niveau van de stad 
 
 - het aantal personen volgens de socio-economische positie, het geslacht, de 

leeftijdsklassen en de nationaliteitsklasse 
 - het aantal arbeidsongeschikten op beroepsactieve leeftijd (18-64 jaar) volgens 

het geslacht, de leeftijdsklasse, de duur van de arbeidsongeschiktheid en de 
code van de ziekte of aandoening op basis waarvan de betrokken persoon als 
invalide erkend is door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit 
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 In alle tabellen worden bij de socio-economische positie ook telkens de aanduidingen 
“werkend als pensioentrekkende”, “werkend en leefloner”, “werkzoekend en 
leefloner”, “loopbaanonderbreker en leefloner”, “vrijgestelde werkzoekende en 
leefloner”, “bruggepensioneerd en leefloner”, ”gepensioneerd en leefloner”, “werkend 
als rechtgevend kind” en “leefloner als rechtgevend kind” meegedeeld. 

 
1.4. Luik 2: de kenmerken van de werkende bevolking (situatie op 31 december van het 

jaar) 
 
 op het niveau van de statistische sector 
 
 - het aantal werkenden volgens de socio-economische positie en de 

activiteitssector 
 - het aantal werkenden volgens de socio-economische positie en het 

arbeidsregime 
 - het aantal werkenden volgens de socio-economische positie en de 

ondernemingsgrootte 
 
 op het niveau van het district 
 
 - het aantal werkenden volgens de socio-economische positie en de 

activiteitssector 
 - het aantal werkenden volgens de socio-economische positie en het 

arbeidsregime 
 - het aantal werkenden volgens de socio-economische positie en de 

ondernemingsgrootte 
 
 op het niveau van de stad 
 
 - het aantal loontrekkenden volgens de socio-economische positie, de 

activiteitssector, het arbeidsregime en de ondernemingsgrootte 
 - het aantal loontrekkenden volgens de socio-economische positie, het geslacht, 

de leeftijdsklasse, de activiteitssector, het aantal 
socialezekerheidsbijdrageverminderingen en het type 
socialezekerheidsbijdragevermindering 

 
1.5. Luik 3: de plaats van tewerkstelling (situatie op 31 december van het jaar) 
 
 op het niveau van de statistische sector 
 
 - het aantal personen volgens de socio-economische positie en de plaats van 

tewerkstelling van de belangrijkste job en het aantal arbeidsplaatsen volgens 
de socio-economische positie en de woonplaats van de persoon die de job 
uitoefent 
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1.6. Luik 4: de socio-economische mobiliteit van de Antwerpse bevolking 
 op het niveau van de stad 
 
 - de socio-economische mobiliteit van de Antwerpse bevolking over de vier 

trimesters van het jaar volgens het geslacht en de leeftijdsklasse 
 
1.7. Luik 5: de jobmobiliteit van de Antwerpse werkende bevolking 
 
 op het niveau van de stad 
 
 - de populatie van de Antwerpse werkende bevolking volgens de socio-

economische positie, de activiteitssector voor ieder trimester van het jaar, de 
jobmobiliteit tussen twee opeenvolgende trimesters, het geslacht en de 
leeftijdsklasse 

 - de populatie van de Antwerpse werkende bevolking volgens de socio-
economische positie en het arbeidsregime voor ieder trimester van het jaar, de 
jobmobiliteit tussen twee opeenvolgende trimesters, het geslacht en de 
leeftijdsklasse 

 
1.8. Luik 6: de mobiliteit van werkzoekenden (personen die een band hebben met de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) 
 
 op het niveau van de stad 
 
 - de populatie van de Antwerpse werkzoekenden volgens de socio-economische 

positie en de uitkeringscategorie voor ieder trimester van het jaar, het geslacht 
en de leeftijdsklasse 

 
1.9. Luik 7: de gezinspositie en de socio-economische positie 
 
 op het niveau van de statistische sector 
 
 - de bevolking volgens de gezinspositie, het geslacht en de socio-economische 

positie 
 - de bevolking volgens de gezinspositie, de leeftijdsklasse en de socio-

economische positie 
 - het aantal kinderen (0-24 jaar) volgens de gezinspositie, de leeftijdsklasse en 

de socio-economische positie van de ouders 
 
 op het niveau van de wijk 
 
 - de bevolking volgens de gezinspositie, het geslacht en de socio-economische 

positie 
 - de bevolking volgens de gezinspositie, de leeftijdsklasse en de socio-

economische positie 
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 - het aantal kinderen (0-24 jaar) volgens de gezinspositie, de leeftijdsklasse en 
de socio-economische positie van de ouders 

 op het niveau van de SWO-wijk 
 
 - de bevolking volgens de gezinspositie, het geslacht, de leeftijdsklasse en de 

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

de socio-economische positie van de ouders 
 
 op het niveau van het district 
 
 - de bevolking volgens de gezinspositie, het geslacht, de leeftijdsklasse en de 

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

de socio-economische positie van de ouders 
 
 op het niveau van de stad 
 
 - de bevolking volgens de gezinspositie, het geslacht, de leeftijdsklasse en de 

socio-economische positie 
 - het aantal loontrekkenden volgens de gezinspositie, het geslacht, de 

leeftijdsklassen, de socio-economische positie en het arbeidsregime 
 - het aantal werkzoekenden met tussenkomst van de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening volgens de gezinspositie, het geslacht, de leeftijdsklasse, 
de socio-economische positie en de werkloosheidsduur (in klassen) 

 - de bevolking volgens de gezinspositie, het geslacht, de leeftijdsklasse, de 
socio-economische positie, het arbeidsregime en de leeftijd van het jongste 
kind 

 - de bevolking volgens de gezinspositie, het aantal inwonenden, het geslacht, de 
leeftijdsklasse, de socio-economische positie en het arbeidsregime 

 - de bevolking volgens de gezinspositie, het geslacht, de leeftijdsklasse, de 
socio-economische positie, het arbeidsregime en het aantal werkenden in het 
huishouden 

 - 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 

 - het aantal kinderen (0-24 jaar) volgens de gezinspositie, de leeftijdsklasse, de 
socio-economische positie van de ouders, de leeftijd van de ouders en het 
arbeidsregime van de ouders 

 

 
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 
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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 weergegeven worden met de 
code “1 à 3”. 
 

2.3. De Dienst Omgevingsinformatie van de stad Antwerpen wenst omgevingsinformatie 
ter beschikking te stellen aangaande de socio-economische positie van de Antwerpse 
bevolking. Dit doeleinde lijkt gewettigd en relevant ten opzichte van de opdrachten van 
de dienst Omgevingsinformatie. 

 
 
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 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 volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11)  
 


