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SCSZ/10/033 
 
ADVIES NR 10/07 VAN 2 MAART 2010 BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG MET HET OOG OP EEN 
ONDERZOEK NAAR DE ACTIVERING BIJ WERKLOOSHEID EN HET RECHT OP 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 
 
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 12 februari 2010;  
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 15 februari 
2010; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) 

wenst met het oog op een onderzoek naar de activering bij werkloosheid en het recht op 
maatschappelijke integratie te beschikken over bepaalde anonieme gegevens afkomstig uit 
het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het onderzoek zal worden 
uitgevoerd door het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen.  

 
2. Dit onderzoek is een gevolg van een aantal beleidswijzigingen die de activering en 

begeleiding van werklozen en inactieven sinds het einde van de jaren ’90 grondig 
veranderd hebben. Kortweg is men van een passief uitkeringsbeleid geëvolueerd naar een 
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beleid van actieve opvolging en begeleiding. Dit onderzoek heeft bijgevolg als doel de 
aanpak inzake begeleiding en activering in kaart te brengen, zowel voor werklozen als voor 
personen die recht hebben op maatschappelijke integratie. 

 
3. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, wenst de FOD WASO enkele anonieme gegevens 

te bekomen. Concreet worden er twee tabellen gevraagd: 
 

-  Tabel 1 gaat over de activering zelf. Er wordt meer bepaald nagegaan of de activering 
aanhoudt. In deze tabel worden de werklozen en de personen met het recht op 
maatschappelijke integratie, die een activering in een bepaald kwartaal hebben gestart, 
opgevolgd na 3, 6, 9 en 12 maanden. Met het starten van een activering wordt bedoeld 
dat de betrokkenen in de twee kwartalen voor de start geen activering hebben gehad. 
De onderzoekers willen achterhalen in hoeverre de activering van deze personen 
aanhoudt.  

 
De tabel wordt voor de vier kwartalen van 2006 opgesteld. Telkens wordt eerst de 
groep van personen afgebakend die een activering heeft opgestart in het kwartaal 
waarop de tabel slaat. Daarna wordt de socio-economische situatie (statuut) van die 
personen bepaald op de laatste dag van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 
volgend op het kwartaal van de start van activering. Dit statuut wordt bepaald aan de 
hand van de notie nomenclatuur van de socio-economische positie en bijhorende 
afgeleide variabele en de data van de POD Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid. De socio-economische 
statuten die worden gedefinieerd zijn ‘werkend’, ‘werkzoekend’, ‘leefloon/financiële 
hulp’ en ‘andere’. Het statuut ‘werkend’ wordt aangevuld met de aanduiding of de 
betrokkene een activering heeft via de RVA of het OCMW, een inkomensgarantie-
uitkering geniet of een aanvullend leefloon krijgt op het loon. Het statuut werkzoekend 
wordt aangevuld met de aanduiding of de betrokkene ook een aanvullend leefloon 
krijgt. Uiteindelijk wordt er een tabel opgesteld waarbij het aantal personen wordt 
berekend volgens de toepasselijke activeringsmaatregel en volgens de socio-
economische statuten van 3, 6, 9 en 12 maanden later.  

 
- Tabel 2 gaat over de socio-economische positie na de activering. In deze tabel worden 

de werklozen en leefloners opgevolgd die een activering beëindigd hebben in een 
bepaald kwartaal. Met beëindigen van een activering wordt bedoeld dat de betrokkenen 
in het kwartaal in activering zijn geweest en vervolgens in de twee volgende kwartalen 
geen activering meer hebben. De onderzoekers willen hierbij bekijken wat de 
arbeidsmarktpositie is van werklozen en leefloners na een activeringsperiode.  

 
  De tabel wordt voor de vier kwartalen van 2006 opgesteld. Telkens wordt eerst de 

groep van personen afgebakend die een activering heeft beëindigd in het kwartaal 
waarop de tabel slaat. Daarna wordt hun socio-economische situatie (statuut) bepaald 
op de laatste dag van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal volgend op het 
kwartaal van het beëindigen van activering. Deze socio-economische statuten worden 
op dezelfde manier gedefinieerd als in tabel 1. Uiteindelijk wordt er een tabel opgesteld 
waarbij het aantal personen wordt berekend volgens de toepasselijke 
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activeringsmaatregel en volgens de socio-economische statuten van 3, 6, 9 en 12 
maanden later. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

4. 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. 

 
5. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door 

de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
 
6. De mededeling 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 voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
 
 
 
 
 
 

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)  


