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SCSZG/16/177 

 

 

ADVIES NR. 16/43 VAN 6 SEPTEMBER 2016 OVER DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN 

ORGANISATIE VOOR HET MONITOREN VAN HET AANTAL PERSONEN MET EEN 

HANDICAP WERKEND VOOR DE FEDERALE OVERHEID 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De federale overheid wil in het kader van haar actief diversiteitsbeleid een zicht krijgen op 

het aandeel personen met een handicap die voor haar werken. Daartoe zou zij gebruik maken 

van anonieme gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het onderzoek zou 

worden uitgevoerd door de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, die jaarlijks 

zou nagaan hoeveel personen met een handicap er voor de federale overheid werken. De 

bevindingen moeten de mogelijkheid bieden om gerichte beleidsacties te ondernemen. 

 

2. De gevraagde tabellen hebben betrekking op het volledige personeelsbestand van de federale 

overheid, met inbegrip van de federale politie. De federale overheid zou vooraf de 

identificatienummers van de sociale zekerheid van haar personeelsleden aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bezorgen (per instantie, geïdentificeerd aan de hand 
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van haar ondernemingsnummer, en eventueel per vestigingseenheid), met aanduiding van 

hun geslacht, taalrol, niveau en statuut. 

 

3. Om te beoordelen of een werknemer van de federale overheid kan worden beschouwd als 

een persoon met een handicap zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming nagaan of hij al dan niet is ingeschreven 

bij een gemeenschapsdienst voor personen met een handicap (het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap, het Waals Agence pour une Vie de Qualité, de Brusselse dienst 

PHARE of de Dienststelle für Personen mit Behinderung) of van de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding een getuigschrift van goedkeuring van de Vlaamse 

ondersteuningspremie heeft ontvangen. Zij zou ook nagaan of de betrokkene al dan niet recht 

heeft op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming van 

de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, recht heeft op fiscale en sociale voordelen, 

minstens twaalf punten van autonomieverlies heeft, door het Fonds voor de Beroepsziekten 

of het Fonds voor Arbeidsongevallen is erkend als persoon met een blijvende invaliditeit van 

minstens 66 procent of door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of een 

ziekenfonds is erkend als persoon met een blijvende invaliditeit. De gegevens afkomstig van 

het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het Waals Agence pour une Vie de 

Qualité, de Brusselse dienst PHARE of de Dienststelle für Personen mit Behinderung 

kunnen pas overgemaakt worden aan de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie in 

zoverre ze voorafgaandelijk in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

worden opgenomen.  

 

4. Per instantie of vestigingseenheid wil de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie 

het totaal aantal voltijdsequivalenten personen met een handicap te weten komen. Daartoe 

zou jaarlijks per instantie of vestigingseenheid een tabel ter beschikking worden gesteld met 

het aantal werknemers en het aantal voltijdsequivalenten, verder ingedeeld volgens geslacht, 

taalrol, niveau, statuut, klasse, salarisschaal, al dan niet erkenning van de handicap en 

categorie van de handicap. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

5. 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. 

 

6. Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens moet de afdeling sociale 

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

in enkele uitzonderingsgevallen vooraf een advies verlenen. 

 

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

bestemmelingen niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
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8. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het monitoren van het aantal 

personen met een handicap werkend voor de federale overheid met het oog op ondernemen 

van gerichte beleidsacties. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

een gunstig advies voor de jaarlijkse mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens aan 

de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie voor het monitoren van het aantal personen 

met een handicap werkend voor de federale overheid. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


