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SCSZ/08/067 
 
ADVIES NR. 08/07 VAN 8 APRIL 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN HET VLAAMS STEUNPUNT WERK EN SOCIALE 
ECONOMIE MET HET OOG OP HET IN KAART BRENGEN VAN DE LEEFTIJD VAN 
UITTREDE UIT DE ARBEIDSMARKT 
 
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 het Steunpunt Werk en Sociale Economie van 5 maart 2008; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 maart 
2008; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Het Steunpunt Werk en Sociale Economie heeft onder meer tot opdracht om thematische 

boordtabellen te ontwikkelen voor het opvolgen van de arbeidsmarkt. Eén van deze 
thematische boordtabellen betreft de problematiek van het einde van de loopbaan, waarbij 
de leeftijd van uittrede van groot belang is. 

 
 Aldus wenst het Steunpunt Werk en Sociale Economie vanwege de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid mededeling te bekomen van bepaalde anonieme gegevens uit het 
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, meer bepaald anonieme gegevens met 
betrekking tot de leeftijd van uittrede uit de arbeidsmarkt gecombineerd met het betrokken 
gewest en de betrokken sector. 

 



 

1.2. De anonieme gegevens betreffen de populatie van “uittreders”, dat zijn de personen tussen 
vijftig en negenenzestig jaar oud, werkend in het referentiejaar en niet-werkend en niet-
overleden in de twee jaren volgend op het referentiejaar. De mee te delen anonieme 
gegevens hebben betrekking op het referentiejaar zelf. 

1.3. De mededeling heeft betrekking op volgende drie tabellen. 
 
 Het aantal uittreders van het referentiejaar 2001, verder opgesplitst in functie van het 

geslacht, het gewest, de precieze leeftijd, het beroepsstatuut (arbeider, bediende, ambtenaar, 
zelfstandige) en de sector (bepaald door de NACE-code). 

 
 Het aantal uittreders van het referentiejaar 2004 (of het meest recente jaar dat de 

mogelijkheid biedt om de populatie af te bakenen zoals hiervoor beschreven), verder 
opgesplitst in functie van het geslacht, het gewest, de precieze leeftijd, het beroepsstatuut 
(arbeider, bediende, ambtenaar, zelfstandige) en de sector (bepaald door de NACE-code). 

 
 Het aantal uittreders van het referentiejaar 2004 (of het meest recente jaar dat de 

mogelijkheid biedt om de populatie af te bakenen zoals hiervoor beschreven), verder 
opgesplitst in functie van het geslacht, het gewest, de precieze leeftijd, het beroepsstatuut 
(arbeider, bediende, ambtenaar, zelfstandige) en de sector (bepaald door het bevoegd 
paritair comité). 

 
 
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. 
 
 Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid merkt op dat bij de 

mededeling van anonieme gegevens voor onderzoeksdoeleinden de leeftijd doorgaans in 
klassen wordt meegedeeld om aldus het risico op heridentificatie van de betrokkenen 
maximaal te beperken. 

 



 

 In voorliggend geval vormt de precieze leeftijd een essentiële indicator, die niet in klassen 
kan worden meegedeeld. 

 
 Het risico op heridentificatie van de betrokkenen lijkt evenwel uiterst gering, gelet op de 

beperkte hoeveelheid andere aan te wenden criteria (geslacht, gewest, beroepsstatuut, 
sector) en het feit dat deze andere criteria in voldoende ruime klassen worden ingedeeld. 

 
2.3. Het Steunpunt Werk en Sociale Economie wenst thematische boordtabellen te ontwikkelen 

voor het opvolgen van de arbeidsmarkt, onder meer wat betreft de leeftijd van uittrede uit 
de arbeidsmarkt. Dat lijkt nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 
zekerheid. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
een gunstig advies met betrekking tot de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan 
het Steunpunt Werk en Sociale Economie. 
 
 
 
 
 
 

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)  

 


