
 

 

 
 

 

 
 

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

 

 

 

SCSZG/15/117 

 

 

ADVIES NR. 12/29 VAN 8 MEI 2012, GEWIJZIGD OP 7 JULI 2015, MET 

BETREKKING TOT HET MEEDELEN VAN ANONIEME GEGEVENS AAN DE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL 

OVERLEG, HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN, HET 

STEUNPUNT WERK EN SOCIALE ECONOMIE, HET INSTITUT WALLON DE 

L’ÉVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA STATISTIQUE EN HET BRUSSELS 

ARBEIDSMARKTOBSERVATORIUM MET HET OOG OP HET OPSTELLEN VAN 

ARBEIDSREKENINGEN 

 

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 30 april 2012; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 3 mei 2012; 

 

Gelet op de aanvraag van 16 juni 2015; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 juni 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het Instituut voor 

de Nationale Rekeningen, het Steunpunt Werk en Sociale Economie, het Institut wallon de 

l’évaluation, de la prospective et de la statistique en het Brussels 

Arbeidsmarktobservatorium willen kunnen beschikken over bepaalde anonieme gegevens 

met het oog op het opstellen van arbeidsrekeningen. 
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2. De voormelde instanties werken samen om te komen tot een uniforme administratieve 

raming van de werkgelegenheid in België en in de gewesten. Vermits zij personen eerder dan 

jobs willen tellen, hechten zij een groot belang aan het vermijden van dubbeltellingen. 

Personen die bij verschillende instellingen van sociale zekerheid gekend zijn, mogen slechts 

één keer worden geteld. Hoewel de basistoepassingen van het datawarehouse arbeidsmarkt 

en sociale bescherming de mogelijkheid bieden om een aantal dubbeltellingen te elimineren, 

kunnen ze toch niet allemaal worden weggewerkt. Daarvoor zijn specifieke anonieme 

gegevens noodzakelijk. 

 

3. Het gaat meer bepaald om drie tabellen, die betrekking hebben op alle kwartalen vanaf 1999 

tot en met het laatst beschikbare kwartaal. Deze dienen elk jaar geleverd te worden, voor de 

dan nieuwe beschikbare kwartalen. 

 

4. De eerste tabel heeft tot doel om bij de telling van de beroepsbevolking op basis van 

administratieve bestanden dubbeltellingen weg te werken met betrekking tot personen die 

één of meerdere jobs die zijn aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 

cumuleren met één of meerdere jobs die zijn aangegeven bij de Dienst voor de Bijzondere 

Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). In de huidige methodologie wordt deze correctie 

proportioneel verdeeld over de sectoren. Met deze nieuwe tabel willen de onderzoekers de 

methodologie verfijnen tot op het niveau van de activiteitssectoren.  

 

 De ene subtabel bevat het aantal loontrekkenden, afgebakend op basis van de nomenclatuur 

van de socio-economische positie, verder ingedeeld volgens het tijdstip waarop de tabel 

betrekking heeft, het geslacht, de woonplaats, de leeftijdsklasse, de aanduiding dat de 

betrokkene gekend is bij de RSZ, de aanduiding dat de betrokkene gekend is bij de DIBISS 

en – in beginsel zowel voor de job aangegeven bij de RSZ als voor de job aangegeven bij de 

DIBISS – de belangrijkheidscode, de sector van de job, de sector van de werknemer (enkel 

voor de DIBISS), het werknemersstatuut en het arbeidsregime. De woonplaats wordt 

verwerkt op gemeenteniveau en op gewestniveau maar op het gemeenteniveau beperkt de 

activiteitssector zich tot drie digits. 

 

 De andere subtabel bevat het aantal loontrekkenden, verder ingedeeld volgens het tijdstip 

waarop de tabel betrekking heeft, het geslacht, de werkplaats op arrondissementsniveau, de 

leeftijdsklasse, de aanduiding dat de betrokkene gekend is bij de RSZ, de aanduiding dat de 

betrokkene gekend is bij de DIBISS en – in beginsel zowel voor de job aangegeven bij de 

RSZ als voor de job aangegeven bij de DIBISS – de belangrijkheidscode, de sector van de 

job, de sector van de job in de vestiging, de sector van de werknemer (enkel voor de 

DIBISS), het werknemersstatuut en het arbeidsregime. 

 

5. De tweede tabel heeft tot doel om bij de telling van de beroepsbevolking op basis van 

administratieve bestanden dubbeltellingen weg te werken met betrekking tot personen die 

één of meerdere jobs als loontrekkende cumuleren met een activiteit als zelfstandige of 

helper zoals gekend bij het het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen (RSVZ). In de huidige methodologie wordt deze correctie proportioneel 

verdeeld over de sectoren. Met deze nieuwe tabel willen de onderzoekers de methodologie 

verfijnen tot op het niveau van de activiteitssectoren.  
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 De ene subtabel bevat het aantal werkenden, afgebakend op basis van de nomenclatuur van 

de socio-economische positie, verder ingedeeld volgens het tijdstip waarop de tabel 

betrekking heeft, het geslacht, de woonplaats, de leeftijdsklasse, de socio-economische 

positie (op basis van de nomenclatuur van de socio-economische positie), de activiteitssector 

van de loontrekkende job, de activiteitssector van de werknemer (enkel voor de DIBISS), de 

activiteitssector van de zelfstandige job, de hoedanigheid als helper (meewerkende 

echtgenoot of overige helper), het al dan niet gekend zijn bij het RSVZ (als zelfstandige of 

als helper, in hoofdberoep, in bijberoep of na pensionering), bij de RSZ of de DIBISS (als 

loontrekkende), bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of bij het Nationaal 

Intermutualistisch College (NIC) (als grensarbeider met code CT2-301 of als grensarbeider 

met code CT2-305) en het land van tewerkstelling voor personen met code CT2-301 of code 

CT2-305 (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of ander). De woonplaats wordt 

verwerkt op gemeenteniveau en op gewestniveau maar op het gemeenteniveau beperkt de 

activiteitssector van de loontrekkende job en de werknemer zich tot drie digits. 

 

 De andere subtabel bevat het aantal werkenden, verder ingedeeld volgens het tijdstip waarop 

de tabel betrekking heeft, het geslacht, de werkplaats op arrondissementsniveau, de 

leeftijdsklasse, de socio-economische positie (op basis van de nomenclatuur van de socio-

economische positie), de activiteitssector van de loontrekkende job (algemeen en in de 

vestiging), de activiteitssector van de werknemer (algemeen en in de vestiging), de 

activiteitssector van de zelfstandige job, de hoedanigheid als helper (meewerkende 

echtgenoot of overige helper), het al dan niet gekend zijn bij het RSVZ (als zelfstandige of 

als helper, in hoofdberoep, in bijberoep of na pensionering), bij de RSZ of de DIBISS (als 

loontrekkende), bij de RVA of bij het NIC (als grensarbeider met code CT2-301 of als 

grensarbeider met code CT2-305) en het land van tewerkstelling voor personen met code 

CT2-301 of code CT2-305 (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of ander). 

 

6. De derde tabel heeft tot doel om de cumulaties tussen de werkenden en de werkzoekenden in 

kaart te brengen. Omwille van administratieve redenen (bijvoorbeeld in geval van vertraging 

bij de uitschrijving uit de registers) kunnen personen tegelijkertijd geregistreerd zijn als 

werkende en als werkzoekende. Om deze overlapping te kunnen inschatten, vragen de 

onderzoekers om een kruistabel met de verdeling van de werkloosheidscategorieën volgens 

de statuten in de nomenclatuur. Aan de hand daarvan willen zij nagaan of bijkomende 

correcties voor dubbeltellingen aangewezen zijn. Concreet bevat de derde tabel de socio-

economische posities, verder ingedeeld volgens kwartaal, werkzoekendencategorie en 

gewest. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

7. 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.  
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8. Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient de afdeling sociale 

zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens 

in enkele uitzonderingsgevallen vooraf een advies te verlenen. 

 

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

bestemmelingen niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

10. De mededeling beoogt het opstellen van arbeidsrekeningen (ramingen van de 

werkgelegenheid in België en in de gewesten), hetgeen nuttig lijkt 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 de hogervermelde anonieme gegevens aan de federale 

overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het Instituut voor de Nationale 

Rekeningen, het Steunpunt Werk en Sociale Economie, het Institut wallon de l’évaluation, de la 

prospective et de la statistique en het Brussels Arbeidsmarktobservatorium met het oog op het 

opstellen van arbeidsrekeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


