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

 

 
 
SCSZ/12/043 
 
 
ADVIES NR 11/14 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, 
BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME GEGEVENS AAN HET 
CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK VAN DE UNIVERSITEIT 
ANTWERPEN EN AAN HET FEDERAAL PLANBUREAU MET HET OOG OP HET 
VERRICHTEN VAN EEN STUDIE OVER DE SOCIO-PROFESSIONELE 
INTEGRATIEVRIJSTELLING VAN BESTAANSMIDDELEN VOOR 
LEEFLOONGERECHTIGDEN 
 
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 Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit 
Antwerpen en van het Federaal Planbureau van 5 augustus 2011;  
 
Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 
augustus 2011 en 28 februari 2012; 
 
Gelet op het verslag van de Voorzitter. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen en het 

Federaal Planbureau wensen bepaalde anonieme gegevens te bekomen met het oog op het 
verrichten van een studie over de socio-professionele integratievrijstelling van 
bestaansmiddelen voor leefloongerechtigden (SPI).  
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2. De SPI kadert in de opvatting om de overgang van een leefloon naar (deeltijds) werk 
financieel aantrekkelijk te maken. Het voorziet dat bij de berekening van de 
bestaansmiddelen (en dus het recht op leefloon), inkomens uit werk of beroepsopleiding tot 
op een zekere hoogte vrijgesteld worden.  

 
3. De onderzoekers willen op basis van anonieme gegevens uit het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming, een gedetailleerde profielbeschrijving opmaken van 
de leefloners die de transitie naar de arbeidsmarkt maken (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, 
nationaliteit, leeflooncategorie) alsook van de jobs waarin ze terecht komen (bijvoorbeeld 
aantal werkuren, verloning, activeringsprogramma, activiteitssector). 

 
4. Op basis van anonieme gegevens zouden de onderzoekers onder meer trachten:  
 

- na te gaan in hoeverre het relatief lage aantal SPI-gerechtigden verklaard kan worden 
door de jobs waarin ze terecht komen (bijvoorbeeld door een te hoog percentage 
deeltijdarbeid of een te hoge verloning); 

- na te gaan in hoeverre de jobs waarin leefloners terecht komen een verklaring bieden 
voor de grote terugstroom naar het leefloon (bijvoorbeeld interimarbeid); 

- aanbevelingen op te stellen voor de hervorming van de vrijstelling van 
arbeidsinkomens. 

 
5. Er zouden drie populaties worden afgebakend: 
 

- groep 1 bevat alle personen die op het einde van het vierde kwartaal van 2008 een 
leefloon ontvangen hebben, die niet aan het werk zijn en geen vrijstelling SPI 
ontvangen voor werk of opleiding; 

- groep 2 bevat alle personen die op het einde van het vierde kwartaal 2008 een leefloon 
ontvangen hebben, met toepassing van de vrijstelling SPI voor het volgen van een 
opleiding; 

- groep 3 bevat alle personen die op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 
(gedeeltelijk) leefloon ontvangen hebben, met toepassing van de vrijstelling SPI voor 
werk. 

 
6. Voor deze drie groepen worden anonieme gegevens gevraagd in de vorm van kruistabellen. 

Hierbij wordt opgemerkt dat het alleen zou gaan om personen die recht hebben op 
maatschappelijke integratie en niet op maatschappelijke hulp. Naast de betrokkenen zouden 
ook de partners in beschouwing worden genomen. Het betreft een telling van het aantal 
fysieke personen, niet van het aantal dossiers. 

 
7. Een belangrijke variabele in de tabellen is de variabele “uitstroompositie”, die aanduidt 

naar welk socio-economisch statuut de betrokkenen uitgestroomd zijn. Deze variabele kan 
worden geconstrueerd op basis van de nomenclatuur van de socio-economische positie 
aangevuld met informatie uit de bestanden van de POD Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid opgenomen in het 
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Volgende uitstroomposities worden 
gedefinieerd: werkend zonder SPI, werkend met SPI, werkzoekend, leefloon met SPI voor 
opleiding, leefloon zonder SPI, niet beroepsactief en andere. 
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8. Een ander belangrijke variabele die moet worden geconstrueerd is de variabele 
“activeringssteun”, die aanduidt of de betrokkene al dan niet werk heeft gevonden met 
behulp van een activeringsmaatregel via het OCMW of een SPI-vrijstelling. De bedoeling 
van deze variabele is vooral de verschillen of gelijkenissen in jobkenmerken bij de 
verschillende vormen van tewerkstellingsondersteuning te onderscheiden. De variabele kan 
volgende waarden aannemen: geen ondersteuning, met activeringsmaatregel, met SPI en 
met beide. 

 
9. Concreet wordt de onderstaande lijst van tabellen gevraagd uit het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming. Bij deze tabellen gelden enkele algemene 
opmerkingen: 

 
- tenzij anders vermeld, gaat het telkens om de kenmerken op het einde van het eerste 

kwartaal 2009;  
- de persoonskenmerken (gegevens uit het Rijksregister) hebben betrekking op 31 

december 2008;  
- de jobkenmerken geven de kenmerken van de belangrijkste job weer.  

 
10. Volgende tabellen worden gevraagd voor groep 1:  
 

- tabel 1.a: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 
leefloon ontving, verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste 
kwartaal van 2009, de duurtijd van het leefloon, de leeftijd (in klassen), het geslacht, de 
nationaliteit (in klassen) en het gewest; 

 
- tabel 1.b: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

leefloon ontving, verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste 
kwartaal van 2009, de leeftijd (in klassen), het geslacht, de duurtijd van het leefloon, 
het gewest, de positie in het huishouden, het type huishouden, de leeftijd van het 
jongste kind, het aantal kinderen in het gezin, de aanduiding of er een oudere in het 
gezin is en de vergoedingscategorie; 

 
- tabel 1.c: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

leefloon ontving, verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste 
kwartaal van 2009, de leeftijd (in klassen), het geslacht, de duurtijd van het leefloon, 
het gewest, de aanduiding of de betrokkene ingeschreven is als werkzoekende bij de 
regionale arbeidsbemiddelingsdiensten (vierde kwartaal 2008), het studieniveau (vierde 
kwartaal 2008) en de aanduiding of de betrokkene in het stelsel van het PWA 
tewerkgesteld is; 

 
- tabel 2.a: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

leefloon ontving, verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste, het 
tweede, het derde en het vierde kwartaal van 2009; 

 
- tabel 2.b: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

leefloon ontving, verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste, het 
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tweede, het derde en het vierde kwartaal van 2009 en de aanduiding of de betrokkene 
activeringssteun heeft gehad op het einde van het eerste kwartaal van 2009;  

 
- tabel 3.a m.b.t. de werkenden op het einde van het eerste kwartaal 2009: het aantal 

personen volgens de aard van de activeringssteun, de leeftijd (in klassen), het geslacht, 
de nationaliteit (in klassen) en het gewest; 

 
- tabel 3.b m.b.t. de werkenden op het einde van het eerste kwartaal 2009: het aantal 

personen volgens de aard van de activeringssteun, de leeftijd (in klassen), het geslacht, 
de positie in het huishouden, het type huishouden, de leeftijd van het jongste kind, het 
aantal kinderen in het gezin, de aanduiding of er een oudere in het gezin is en de 
vergoedingscategorie; 

 
- tabel 3.c m.b.t. de werkenden op het einde van het eerste kwartaal 2009: het aantal 

personen volgens de aard van de activeringssteun, de leeftijd (in klassen), het geslacht, 
de aanduiding of de betrokkene ingeschreven is als werkzoekende bij de regionale 
arbeidsbemiddelingsdiensten (vierde kwartaal 2008) en het studieniveau (vierde 
kwartaal 2008); 

 
- tabel 3.d m.b.t. de werkenden op het einde van het eerste kwartaal 2009: het aantal 

personen volgens de aard van de activeringssteun, de leeftijd (in klassen), het geslacht, 
de broninstelling van tewerkstelling (RSZ, RSZPPO, RSVZ), het arbeidsregime, de 
aanduiding of de betrokkene uitzendarbeid verricht, de aanduiding of de betrokkene in 
het stelsel van de dienstencheques werkt, de werknemersklasse, het gecumuleerde 
percentage deeltijdarbeid (in klassen) en het type bijdragevermindering; 

 
- tabel 3.e m.b.t. de werkenden op het einde van het eerste kwartaal 2009: het aantal 

personen volgens de aard van de activeringssteun, het arbeidsregime en het gemiddelde 
dagloon (in klassen); 

 
- tabel 3.f m.b.t. de werkenden op het einde van het eerste kwartaal 2009: het aantal 

personen volgens de aard van de activeringssteun en het percentage deeltijdarbeid (in 
klassen).  

 
11. Volgende tabellen worden gevraagd voor groep 2: 
 

- tabel 4.a: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 
leefloon ontving met toepassing van de vrijstelling SPI voor het volgen van een 
opleiding, verdeeld naar de uitstroompositie op het einde van het eerste kwartaal van 
2009, de leeftijd (in klassen), het geslacht, de nationaliteit (in klassen) en het gewest; 

 
- tabel 4.b: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

leefloon ontving met toepassing van de vrijstelling SPI voor het volgen van een 
opleiding, verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste kwartaal 
van 2009, de leeftijd (in klassen), het geslacht, de duurtijd van het leefloon, het gewest, 
de positie in het huishouden, het type huishouden, de leeftijd van het jongste kind, het 



 

5 
 

aantal kinderen in het gezin, de aanduiding of er een oudere in het gezin is en de 
vergoedingscategorie; 

 
- tabel 4.c: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

leefloon ontving met toepassing van de vrijstelling SPI voor het volgen van een 
opleiding, verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste kwartaal 
van 2009, de leeftijd (in klassen), het geslacht, de duurtijd van het leefloon, het gewest, 
de aanduiding of de betrokkene ingeschreven is als werkzoekende bij de regionale 
arbeidsbemiddelingsdiensten (vierde kwartaal 2008), het studieniveau (vierde kwartaal 
2008) en de aanduiding of de betrokkene in het stelsel van het PWA tewerkgesteld is;  

 
- tabel 5: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een leefloon 

ontving met toepassing van de vrijstelling SPI voor het volgen van een opleiding, 
verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste, het tweede, het derde 
en het vierde kwartaal van 2009. 

 
12. Volgende tabellen worden gevraagd voor groep 3: 
 

- tabel 6.a: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 
(gedeeltelijk) leefloon ontving, met toepassing van de vrijstelling SPI voor werk, 
verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste kwartaal van 2009, 
de duurtijd van het leefloon (op het einde van het vierde kwartaal van 2008), leeftijd 
(in klassen), geslacht, nationaliteit (in klassen) en het gewest; 

 
- tabel 6.b: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

(gedeeltelijk) leefloon ontving, met toepassing van de vrijstelling SPI voor werk, 
verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste kwartaal van 2009, 
de leeftijd (in klassen), het geslacht, de duurtijd van het leefloon (op het einde van het 
vierde kwartaal van 2008), het gewest, de positie in het huishouden, het type 
huishouden, de leeftijd van het jongste kind, het aantal kinderen in het gezin, de 
aanduiding of er een oudere in het gezin is en de vergoedingscategorie (op het einde 
van het vierde kwartaal van 2008); 

 
- tabel 6.c: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

(gedeeltelijk) leefloon ontving, met toepassing van de vrijstelling SPI voor werk, 
verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste kwartaal van 2009, 
de leeftijd (in klassen), het geslacht, de duurtijd van het leefloon (op het einde van het 
vierde kwartaal van 2008), het gewest, de aanduiding of de betrokkene ingeschreven 
is als werkzoekende bij de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten (vierde kwartaal 
2008) en het studieniveau (vierde kwartaal 2008); 

 
- tabel 7.a: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

(gedeeltelijk) leefloon ontving, met toepassing van de vrijstelling SPI voor werk, 
verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste, het tweede, het 
derde en het vierde kwartaal van 2009; 
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- tabel 7.b: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 
(gedeeltelijk) leefloon ontving, met toepassing van de vrijstelling SPI voor werk, 
verdeeld volgens de uitstroompositie op het einde van het eerste, het tweede, het 
derde en het vierde kwartaal van 2009 en de activeringssteun op het einde van het 
eerste kwartaal van 2009; 

 
- tabel 8.a: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

(gedeeltelijk) leefloon ontving, met toepassing van de vrijstelling SPI voor werk, 
verdeeld volgens de aard van de activeringssteun (op het einde van het vierde 
kwartaal van 2008), de leeftijd (in klassen), het geslacht, de nationaliteit (in klassen) 
en het gewest; 

 
- tabel 8.b: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

(gedeeltelijk) leefloon ontving, met toepassing van de vrijstelling SPI voor werk, 
verdeeld volgens de aard van de activeringssteun (op het einde van het vierde 
kwartaal van 2008), de leeftijd (in klassen), het geslacht, de positie in het huishouden, 
het type huishouden, de leeftijd van het jongste kind, het aantal kinderen in het gezin, 
de aanduiding of er een oudere in het gezin is en de vergoedingscategorie (op het 
einde van het vierde kwartaal van 2008); 

 
- tabel 8.c: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

(gedeeltelijk) leefloon ontving, met toepassing van de vrijstelling SPI voor werk, 
verdeeld volgens de aard van de activeringssteun (op het einde van het vierde 
kwartaal van 2008), de leeftijd (in klassen), het geslacht, de aanduiding of de 
betrokkene ingeschreven is als werkzoekende bij de regionale 
arbeidsbemiddelingsdiensten (vierde kwartaal 2008), het studieniveau (vierde 
kwartaal 2008) en de aanduiding of de betrokkene in het stelsel van het PWA 
tewerkgesteld is (op het einde van het vierde kwartaal van 2008); 

 
- tabel 8.d: het aantal personen dat in het vierde kwartaal 2008 een (gedeeltelijk) 

leefloon ontving, met toepassing van de vrijstelling SPI voor werk, verdeeld volgens 
de aard van de activeringssteun (op het einde van het vierde kwartaal van 2008), de 
leeftijd (in klassen), het geslacht, de broninstelling van tewerkstelling (RSZ, 
RSZPPO, RSVZ, op het einde van het vierde kwartaal van 2008), het arbeidsregime 
(op het einde van het vierde kwartaal van 2008), de aanduiding of de betrokkene 
uitzendarbeid verricht (op het einde van het vierde kwartaal van 2008), de aanduiding 
of de betrokkene in het stelsel van de dienstencheques werkt (op het einde van het 
vierde kwartaal van 2008), de werknemersklasse (op het einde van het vierde 
kwartaal van 2008), het gecumuleerde percentage deeltijdarbeid (in klassen, op het 
einde van het vierde kwartaal van 2008) en het type bijdragevermindering (op het 
einde van het vierde kwartaal van 2008); 

 
- tabel 8.e: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

(gedeeltelijk) leefloon ontving, met toepassing van de vrijstelling SPI voor werk, 
verdeeld volgens de aard van de activeringssteun (op het einde van het vierde 
kwartaal van 2008), het arbeidsregime (op het einde van het vierde kwartaal van 
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2008) en het gemiddelde dagloon (in klassen, op het einde van het vierde kwartaal 
van 2008); 

 
- tabel 8.f: het aantal personen dat op het einde van het vierde kwartaal 2008 een 

(gedeeltelijk) leefloon ontving, met toepassing van de vrijstelling SPI voor werk, 
verdeeld volgens de aard van de activeringssteun (op het einde van het vierde 
kwartaal van 2008) en het percentage deeltijdarbeid (in klassen, op het einde van het 
vierde kwartaal van 2008). 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

13. 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. 

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

de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
 
15. De mededeling lijkt nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

zekerheid. 
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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 het Centrum 
voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen en aan het Federaal 
Planbureau. 
 
 
 
 
 
 

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)  


