
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/15/041 

 

 

ADVIES NR. 15/10 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN DE DIRECTIE VAN DE STUDIËN, DE STATISTIEKEN EN DE 

EVALUATIE VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, 

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG MET HET OOG OP EEN ANALYSE IN HET 

KADER VAN HET VERSLAG VAN DE HOGE RAAD VOOR DE 

WERKGELEGENHEID MET ALS THEMA HET VERHOGEN VAN DE 

WERKGELEGENHEIDSGRAAD DOOR EEN BETERE ORGANISATIE VAN DE 

ARBEIDSTIJD 
 

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 Directie van de Studiën, de Statistieken en de Evaluatie van de 

federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van 10 maart 2015; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 maart 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid voor 2015 gaat over het verhogen 

van de werkgelegenheidsgraad door een betere organisatie van de arbeidstijd. Het verslag 

analyseert de problematiek van het beheer van de arbeidstijd vanuit het perspectief van de 

arbeid en de werkgever, alsook de problematiek van de noodzaak van langere loopbanen en 

de organisatie van de arbeidstijd in het kader hiervan. 

 

2. Om de verschillende aspecten van de problematiek te belichten, moet een antwoord worden 

geformuleerd op de volgende vragen: "werken werknemers die een loopbaanonderbreking 
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hebben genomen langer of gedurende meer kwartalen dan werknemers die er geen hebben 

genoten?", "zijn jongere werknemers die hun loopbaan onderbreken geneigd om hun 

loopbaan deeltijds voort te zetten? ". Het rapport beoogt ook de omvang en de evolutie van 

de cumul van contracten door de werknemers te evalueren, in een logica van organisatie 

van de arbeidstijd en verhoging van het arbeidsvolume. In het kader hiervan zijn gegevens 

uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming nodig. 

 

3. De aanvraag heeft betrekking op drie tabellen met betrekking tot de socio-economische 

positie in twee cijfers, voor elk trimester vanaf het tweede trimester van 1998 tot en met het 

vierde trimester van 2013, voor de personen die 50 jaar waren in het 2de trimester van 1998 

en de personen die 25 jaar waren in het 2de trimester van 1998, alsook de socio-

economische positie in 3 cijfers van de werkenden tussen 15 en 64 jaar in het 4de trimester 

van elk jaar vanaf het 4de trimester van 2003 tot en met het 4de trimester van 2013. 

  

4. De eerste tabel bevat de volgende gegevens met betrekking tot de personen die 50 jaar 

waren in het 2de trimester van 1998: het aantal personen in elk trimester vanaf het 2de 

trimester van 1998 tot en met het 4de trimester van 2013, ingedeeld volgens geslacht, 

gewest, gezinstype, socio-economische positie, loonklasse, arbeidsstelsel, gecumuleerd 

percentage deeltijdse arbeid in klassen, sector (NACE-code), type tijdskrediet of 

loopbaanonderbreking (voltijds of deeltijds), aanduiding of het gaat om een tijdskrediet of 

een loopbaanonderbreking, aanduiding dat de betrokkene werkt naast het deeltijds 

tijdskrediet of de deeltijdse loopbaanonderbreking, aanduiding dat de betrokkene werkt 

naast het voltijds tijdskrediet of de voltijdse loopbaanonderbreking, socio-economische 

positie van de partner en de loonklasse van de partner. 

 

5. De tweede tabel bevat de volgende gegevens met betrekking tot de personen die 25 jaar 

waren in 2de trimester van 1998: het aantal personen in elk trimester vanaf het 2de 

trimester van 1998 tot en met het 4de trimester van 2013, ingedeeld volgens geslacht, 

gewest, gezinstype, socio-economische positie, loonklasse, arbeidsstelsel, gecumuleerd 

percentage deeltijdse arbeid in klassen, sector (NACE-code), type tijdskrediet of 

loopbaanonderbreking (voltijds of deeltijds), aanduiding of het gaat om een tijdskrediet of 

een loopbaanonderbreking, aanduiding dat de betrokkene werkt naast het deeltijds 

tijdskrediet of de deeltijdse loopbaanonderbreking, aanduiding dat de betrokkene werkt 

naast het voltijds tijdskrediet of de voltijdse loopbaanonderbreking, socio-economische 

positie van de partner en de loonklasse van de partner. 

 

6. De derde tabel bevat de volgende gegevens met betrekking tot de werkenden tussen 15 en 

64 jaar, vanaf het 4de trimester van 2003 tot en met het 4de trimester van 2013: het aantal 

werkenden in het 4de trimester van elk jaar vanaf het 4de trimester van 2003 tot en met het 

4de trimester van 2013, ingedeeld volgens geslacht, leeftijdsklasse, gewest, arbeidsstelsel, 

gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid in klassen, het aantal jobs en de socio-

economische positie.  

 

7. De gegevens zullen gedurende drie jaar worden bewaard na hun publicatie door de federale 

overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  
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B. BEHANDELING 

 

8. 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. 

 

9. In de mate dat de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het Sectoraal 

Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid in principe voorafgaandelijk een 

advies te verlenen. 

 

10. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dit wil zeggen gegevens die door 

de bestemmeling niet omgezet kunnen worden in persoonsgegevens. 

 

11. Als er in een tabel, op het niveau van de statistische sector, slechts drie of minder personen 

aan een bepaalde combinatie van criteria beantwoorden, dan zal het exacte aantal niet 

worden meegedeeld maar worden vervangen door de vermelding "1-3". 

 

12. De mededeling beoogt de analyse van het thema dat door de Hoge Raad voor de 

Werkgelegenheid gekozen werd voor het jaar 2015, met name het verhogen van de 

werkgelegenheidsgraad door een betere organisatie van de arbeidstijd.  

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

 

een positief advies voor de mededeling van de voormelde anonieme gegevens door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Directie van de Studiën, de Statistieken en de 

Evaluatie van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het 

kader van het voormelde doeleinde.  

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 

83 11). 


