
 

 

  
 
 
 

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

 
 
 
SCSZ/09/076 
 
 
ADVIES NR 09/17 VAN 7 JULI 2009 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, 
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG MET BETREKKING TOT DE 
WERKGELEGENHEID EN DE UITTREDING 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 de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg van 23 juni 2009; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 26 juni 2009; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. De evaluatie van het werkgelegenheidsbeleid in België behoort tot de kerntaken van de 

federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid, en Sociaal Overleg. Een belangrijke 
uitdaging voor dit beleid betreft de noodzaak om de werkzaamheidsgraad van oudere 
werknemers te verhogen. Het Generatiepact uit 2004 vormt een kernstuk van dit beleid. 
Een eerste evaluatie van het Pact is noodzakelijk om eventuele aanpassingen of bijsturingen 
te kunnen voorbereiden. Begin september 2009 vindt een studiedag plaats waarop een stand 
van zaken wordt opgemaakt.  

 
1.2. De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wenst bij die 



 

gelegenheid een kwantitatieve stand van zaken voor te stellen (waarbij ook gegevens zullen 
worden gepubliceerd), waarvoor het gebruik van anonieme gegevens uit het datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming noodzakelijk is.  

1.3.   Concreet worden de volgende tabellen door de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg gevraagd op basis waarvan de situatie m.b.t. de 
werkgelegenheid en de uittreding uit de arbeidsmarkt in kaart kan worden gebracht: 

 
a) Tabel 1: socio-economische positie naar geslacht en leeftijd: aantal personen in het 

4de kwartaal 1999, het 4de kwartaal 2003 en het 4de kwartaal 2007 volgens 
geslacht, gewest, leeftijdsjaar (15, 16, … tot de oudst mogelijke leeftijd) en socio-
economische positie op twee cijfers; 

 
b) Tabel 2: aanwerving van 45-plussers: aantal personen in het 4de kwartaal 1999, het 

4de kwartaal 2003 en het 4de kwartaal 2007 dat in één van de voorgaande kwartalen 
van hetzelfde jaar geen baan had (dus geen socio-economische positie 1) maar wel 
in het 4de kwartaal, volgens geslacht, gewest, leeftijdsgroep (45-49, 50-54, 55-69, 
60-64, 65-69) en socio-economische positie in elk van de kwartalen van het jaar op 
twee cijfers;  

 
c) Tabel 3: overgang naar pensioen: aantal personen dat in één van de kwartalen van 

1999, één van de kwartalen van 2003 of één van de kwartalen van 2007 met 
pensioen is (socio-economische positie 3.4) volgens geslacht, gewest, leeftijdsgroep 
(45-49, 50-54, 55-69, 60-64, 65-69, 70 en ouder), socio-economische positie in elk 
van de kwartalen van het jaar en in het laatste kwartaal van het voorgaande jaar op 
twee cijfers; 

 
d) Tabel 4: overgang naar brugpensioen: aantal personen dat in één van de kwartalen 

van 1999, één van de kwartalen van 2003 of één van de kwartalen van 2007 met 
brugpensioen is (socio-economische positie 3.5.) volgens geslacht, gewest, 
leeftijdsgroep (45-49, 50-54, 55-69, 60-64, 65-69, 70 en ouder), socio-economische 
positie in elk van de kwartalen van het jaar en in het laatste kwartaal van het 
voorgaande jaar op twee cijfers. In het geval deze personen in één van deze 
kwartalen werkend in loondienst waren (socio-economische positie 1.1 of 1.4), 
wordt ook een opdeling gemaakt volgens loondeciel, statuut (arbeider of bediende) 
en sector van de onderneming waar ze hun voornaamste activiteit uitoefenden 
(nacecode op 2 cijfers); 

 
e) Tabel 5: combinatie werk/pensioen: aantal personen in het 4de kwartaal van 1999, 

het 4de kwartaal van 2003 of het 4de kwartaal van 2007 dat een pensioen ontving 
en een baan had (socio-economische positie 1) volgens geslacht, gewest, 
leeftijdsgroep (45-49, 50-54, 55-69, 60-64, 65-69), socio-economische positie op 
twee cijfers en soort pensioen (rustpensioen, overlevingspensioen in het 
werknemersstelsel, het stelsel der zelfstandigen of het stelsel der ambtenaren, 
buitenlands pensioen,…). 

 
1.4. De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wenst de 

voormelde tabellen van anonieme gegevens te behouden tot en met 30 september 2012. 



 

 



 

2. 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 de 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 tot 

persoonsgegevens kunnen worden herleid. De criteria worden daartoe doorgaans in 
(voldoende ruime) klassen meegedeeld. 

 
2.3.  De gegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming bij de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zullen in het kader van deze opdracht worden 
gebruikt om een kwantitatieve stand van zaken voor te stellen tijdens een studiedag in 
september 2009 over het Generatiepact uit 2004, meer bepaald over de situatie m.b.t. de 
werkgelegenheid en de uittreding uit de arbeidsmarkt.  

 
Dat lijkt nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 
 
 

Om deze redenen, verleent 
 
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan de federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met het oog op het voorstellen van 
een stand van zaken m.b.t. het Generatiepact uit 2004, meer bepaald over de situatie m.b.t. de 
werkgelegenheid en de uittreding uit de arbeidsmarkt. 
 
 
 

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)  

 


