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INLEIDING
Per geslacht uitgesplitste statistieken en gender-indicatoren zijn essentieel bij de uitwerking van een
beleid dat de genderdimensie in aanmerking neemt en zijn daarmee onmisbaar bij de
tenuitvoerlegging van gender mainstreaming.
Artikel 4 van de 'wet gender mainstreaming' bepaalt dat "Elke minister [ziet] er, in de domeinen

die onder zijn bevoegdheden vallen, op toe dat de statistieken die de federale
overheidsdiensten, [...] in hun actiedomein produceren, verzamelen en bestellen, naar
geslacht opgesplitst worden en dat er genderindicatoren worden opgesteld wanneer dit
relevant is."
Artikel 7 van diezelfde wet gender mainstreaming belast het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen met "de begeleiding en de ondersteuning van het proces van de integratie van de
genderdimensie in de beleidslijnen, maatregelen en acties van de overheid."
Dit is de context waarin het Departement Toegepaste Economie van de Université Libre de Bruxelles
verzocht werd een overzicht tot stand te brengen van de Belgische federale overheidsstatistieken om
te peilen naar de mate waarin deze (al dan niet) zijn opgesplitst per geslacht en de genderindicatoren te identificeren die erin worden voorgesteld.
Dit rapport presenteert de resultaten van deze analyse. De lacunes in de zichtbaarheid van
genderverschillen in Belgische statistieken worden geïdentificeerd en er worden voorstellen
geformuleerd om de genderdimensie beter in aanmerking te nemen.
Het eerste hoofdstuk van dit rapport behandelt de gegevens per geslacht zoals deze verstrekt
worden door 33 federale overheidsinstellingen : de verschillende Federale Overheidsdiensten (FOD),
federale wetenschappelijke instellingen, instellingen van openbaar nut, overheidsinstellingen voor de
sociale zekerheid en andere federale overheidsinstellingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FOD Justitie
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Federale Politie
FOD Binnenlandse Zaken
Federaal Planbureau
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Belgische Technische Coöperatie
FOD Financiën
Nationale Bank van België
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
FOD Sociale Zekerheid
Pensioendienst voor de Overheidssector
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Fonds voor Beroepsziekten
Fonds voor Arbeidsongevallen
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
FOD Mobiliteit en Vervoer
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale
Grootstedenbeleid
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
POD Wetenschapsbeleid
POD Duurzame Ontwikkeling

Economie

en

Voor elke instelling werd een inventaris opgemaakt van de statistieken die voorkomen op de website
en in de voornaamste rapporten. Daarbij zijn de statistieken ondergebracht in drie groepen : de
statistieken die worden uitgesplitst en verstrekt per geslacht, deze die niet worden uitgesplitst per
geslacht maar op verzoek per geslacht kunnen worden aangeleverd en de cijfers die niet per geslacht
worden gepubliceerd en evenmin als zodanig beschikbaar zijn. De betrokken diensten zijn
geraadpleegd om na te gaan of gegevens bestaan die per geslacht kunnen worden uitgesplitst maar
die niet systematisch als zodanig worden gepubliceerd op de website of in rapporten en over de
mogelijkheid om deze in de toekomst toch te publiceren.
Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op de inventaris van de genderspecifieke gegevens die werden
verzameld in 24 enquêtes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

De Veiligheidsmonitor
Toegang tot financiering
PRODCOM
Enquête naar de Structuur van de Ondernemingen / Structural Business Statistics (SBS)
ICT Ondernemingen (Informatie- en Communicatietechnologie)
Household Finance and Consumption Survey (HFCS)
Huishoudbudgetenquête (HBS)
Arbeidskosten (LCS)
Jaarlijkse loonenquête / Structure of Earnings Study (SES)
Enquête naar Voortgezette Beroepsopleidingen (CVTS)
Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK)
ICT Huishoudens (ICT-HH)
Volwasseneneducatie (AES)
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Gezondheidsenquête in België (HIS)
Survey of Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE)
Toerisme en hotelwezen
Goederenvervoer over de weg
Mobiliteitsenquête (BELDAM)
Statistieken over de inkomens en de levensomstandigheden (SILC)
Generations and Gender Programme (GGP)
Afvalstoffenenquête
Aardgas, Elektriciteit en Warmte
Aardgasprijzen
Landbouwenquête van mei

Voor elke enquête schetsen wij de eventuele band met een soortgelijke Europese enquête, de grote
thema's van de enquête, de mate waarin de gegevens zijn uitgesplitst per geslacht, de
representativitieit van de gegevens aan de hand van de omvang van de steekproef, de methode van
de steekproef, het niveau waarop de gegevens worden verzameld, het gebruik van een
referentiepersoon en eventueel de definiëring hiervan, het gebruik van proxy, de beschikbaarheid
van gegevens gemeten naar de dekking in de tijd van de enquête, de periodiciteit, de
toegangsvoorwaarden en de Belgische instelling die verantwoordelijk is voor de enquête, en ten
slotte onderzoeken wij de mogelijkheden die de enquête biedt inzake genderonderzoek. Er werden
contacten gelegd met de instellingen verantwoordelijk voor de verschillende enquêtes om de
genderonzuiverheden te bespreken en mogelijke verbeteringen te analyseren.
In het derde hoofdstuk ten slotte onderzoeken wij de statistieken van 8 administratieve bronnen en
de mogelijkheden die zij bieden inzake genderonderzoek.
1.
2.
3.
4.

Het Rijksregister
De loon- en arbeidstijdgegevensbank (Dmfa) van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Databank van loopbaangegevens uit de privé-sector beheerd door SIGeDIS
Databank van loopbaangegevens uit de overheidssector (CAPELO) beheerd door SIGeDIS

5. Databank voor de aanvullende pensioenen (DB2P) beheerd door SIGeDIS
6. Algemeen repertorium van zelfstandige arbeiders (ARZA) van het Rijksinstituut voor de
sociale verzekeringen van zelfstandigen (RSVZ)
7. Fiscale statistiek van de inkomens van de Algemene Directie Statistiek en Informatie van de
FOD Economie
8. Census 2011
Deze gegevens worden in dit rapport in detail weergegeven. Ze komen eveneens voor in twee Excelbestanden waarin de gegevens die per thema beschikbaar zijn, beknopt worden weergegeven met
verwijzing naar de onderzochte websites en verslagen.
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HOOFDSTUK I : INVENTARIS VAN DE GENDERSPECIFIEKE
GEGEVENS
VOORTGEBRACHT
DOOR
DE
BELGISCHE
OVERHEIDSINSTELLINGEN
INLEIDING
Dit eerste hoofdstuk heeft als doel de gegevens te onderzoeken die de verschillende Belgische
overheidsinstellingen verstrekken op hun websites en in de recentste rapporten (na 2010). Er wordt
onderzocht hoe de genderdimensie hierin verwerkt om vervolgens te komen tot aanbevelingen voor
verbetering.
Elke overheidsinstelling wordt voorgesteld volgens eenzelfde schema.
Na een korte presentatie van de voornaamste opdrachten van de instelling vermelden wij in een
tweede afdeling de bronnen van de gegevens die in onze analyse zijn opgenomen : de geraadpleegde
rubrieken op de website van de instelling en de onderzochte rapporten.
De derde afdeling splitst de statistieken die in de verschillende bronnen werden geïdentificeerd op
in drie categorieën :
•
•
•

De statistieken die worden uitgesplitst en gepubliceerd per geslacht ;
De statistieken die niet gepubliceerd worden per geslacht, maar die op verzoek per geslacht
kunnen worden aangeleverd ;
De statistieken die niet per geslacht gepubliceerd worden of beschikbaar zijn.

Een vierde deel biedt een beknopt overzicht van onze contacten met de respectieve
verantwoordelijken voor de statistieken, de vragen die we hen gesteld hebben en de verkregen
antwoorden.
Een vijfde onderdeel ten slotte belicht de gender biases die kunnen voorkomen in de statistieken
gepubliceerd op de websites en in de verschillende rapporten en verslagen. In dit deel formuleren we
tevens onze voorstellen voor een betere verwerking van de genderdimensie in de statistieken die de
instelling verzamelt en publiceert.

20

I. JUSTITIE
1. FOD Justitie
1. Opdrachten1
« De FOD Justitie staat op het kruispunt van de drie grondwettelijke machten en heeft als
opdrachten :
1) de voorbereiding en uitvoering van de wetgeving en de ondersteuning van de minister van
Justitie in de domeinen waarvoor hij bevoegd is
2) de begeleiding en operationele ondersteuning van de rechterlijke macht, waarbij
coördinatie en organisatieontwikkeling voorop staan
3) het toezicht op de adequate uitvoering van de juridische en administratieve beslissingen,
met garantie van rechtszekerheid en gelijke behandeling van alle betrokken partijen. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://justitie.belgium.be/nl/

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De
FOD
Justitie
hanteert
een
rubriek
« Statistieken »
(http://justitie.belgium.be/nl/informatie/statistieken/). In deze rubriek raadpleegden wij de
onderdelen betreffende het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting en de Dienst voor het
Strafrechtelijk Beleid.
Het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting hanteert een rubriek « Statistieken » (http://vbswbpsm.just.fgov.be/nl/content/statistieken).
De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid hanteert een rubriek « Statistiek » (http://www.dsbspc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=dutch).
De statistieken van het College van Procureurs-generaal werden niet in onze analyse opgenomen
omdat de statistieken er enkel betrekking hebben op lopende zaken.

2.3. Geraadpleegde documenten :
FOD JUSTITIE, Justitie in cijfers, van 2010 tot 2011, Brussel
STAATSVEILIGHEID, Jaarverslag, van 2010 tot 2011, Brussel
DIRECTORAAT-GENERAAL PENITENTIAIRE INRICHTINGEN (FOD JUSTITIE), Activiteitenverslag, Van
2007 tot 2011, Brussel
1

Het overzicht van de opdrachten van de FOD Justitie is afkomstig uit de beschrijving die hiervan wordt
gegeven op de website van de instelling. Men vindt deze op : http://justitie.belgium.be/nl/
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3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Werknemers van de FOD Justitie
De statistische rubrieken van het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting, van de Dienst voor het
Strafrechtelijk Beleid en het activiteitenverslag van het Directoraat-generaal Penitentiaire
Inrichtingen verstrekken over dit element geen statistieken.

A. Publicatie « Justitie in Cijfers »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal magistraten per geslacht op jaarbasis weergegeven tussen 2006 en
2010 ;
Verhouding magistraten volgens geslacht volgens jurisdictie op jaarbasis weergegeven van
2010 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van het aantal magistraten volgens taal ;
Verhouding magistraten volgens niveau ;
Verhouding magistraten volgens leeftijdscategorie.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Jaarverslag van de Staatsveiligheid
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de aanwervingen voor de interne diensten van de Staatsveiligheid per geslacht
en per niveau op jaarbasis weergegeven van 2008 tot 2010 ;
Verdeling van de aanwervingen voor de externe diensten van de Staatsveiligheid per geslacht
en per niveau op jaarbasis weergegeven voor 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.2. Gevangenisbevolking
De statistische rubrieken van het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting, van de Dienst voor het
Strafrechtelijk Beleid, het activiteitenverslag van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
en de Publicatie « Justitie in Cijfers » verstrekken over dit element geen statistieken.
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A. Activiteitenverslag van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Gemiddelde dagelijkse bevolking van de penitentiaire inrichtingen volgens geslacht
(exclusief elektronisch toezicht) tussen 2007 en 2011 ;
Gemiddelde bevolking en percentage van de gedetineerdenbevolking binnen de
penitentiaire inrichtingen en overbevolkingsgraad tussen 2008 en 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Gemiddelde dagelijkse bevolking van de penitentiaire inrichtingen op basis van de wettelijke
toestand ;
Gemiddelde dagelijkse bevolking van de penitentiaire inrichtingen per nationaliteit (exclusief
elektronisch toezicht) ;
Gemiddelde dagelijkse bevolking van de penitentiaire inrichtingen per detentieregime ;
Evolutie van de gevangenisbevolking per categorie gedetineerden ;
Evolutie van het aantal opsluitingen per categorie gedetineerden;
Evolutie van het personeel van de justitiehuizen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.3. Feiten gepleegd door minderjarigen
De statistische rubrieken van het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting, van de Dienst voor het
Strafrechtelijk Beleid, het activiteitenverslag van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
en het jaarverslag van de Staatsveiligheid verstrekken over dit element geen statistieken.

A. Publicatie « Justitie in Cijfers»
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Type preventie voor minderjarigen voor als misdrijf omschreven feiten binnengekomen in de
jeugdparketten per geslacht tussen 2006 en 2011 ;
Leeftijd van de minderjarigen voor als misdrijf omschreven feiten in zaken binnengekomen in
de jeugdparketten tussen 2006 en 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
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3.4. Activiteit van Hoven en Rechtbanken
De Publicatie « Justitie in Cijfers », het activiteitenverslag van de Staatsveiligheid, en het
activiteitenverslag van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen verstrekken over dit
element geen statistieken.

A. Statistieken van het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting
a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

Aantal verdachten en beschikkingen tot vrijheidsbeneming uitgesproken door de
Onderzoeksrechters van de Raadkamer van de Rechtbanken van Eerste Aanleg op jaarbasis
weergegeven van 2000 tot 2011 ;
Aantal voorlopige invrijheidsstellingen opgedragen door de onderzoeksrechter, de
Raadkamer of de Kamer van Inbeschuldigingstelling volgens de duur van de internering op
jaarbasis weergegeven van 2000 tot 2011 ;
Aantal echtscheidingszaken ingediend bij de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste
aanleg volgens het geslacht van de persoon die het verzoek heeft ingediend op jaarbasis
weergegeven van 2000 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal veroordelingen door de politierechtbank ;
Aantal veroordelingen met boete van de Correctionele Griffie ;
Aantal vrijheidsstraffen van de Politie- en Correctionele Rechtbanken ;
Aantal vrijheidsstraffen van de Hoven van Assisen ;
Aantal werkstraffen.

B. Statistieken voor het misdaadbeleid
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal veroordelingen per geslacht weergegeven op jaarlijkse basis van 1995 tot 2010 ;
Aantal interneringen per geslacht weergegeven op jaarlijkse basis van 1995 tot 2010 ;
Aantal opschortingen per geslacht weergegeven op jaarlijkse basis van 1995 tot 2010 ;
Aantal inbreuken per geslacht weergegeven op jaarlijkse basis van 1995 tot 2010 ;
Aantal inbreuken per type inbreuk en per geslacht die leiden tot internering weergegeven op
jaarlijkse basis van 1995 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal interneringen per rechtsgebied ;
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-

-

Aantal veroordelingen per rechtsgebied ;
Aantal opschortingen type rechtsgebied ;
Aantal veroordelingen bij recidive (wettelijke omschrijving) ;
Aantal veroordelingen voor seksuele delicten ;
Totaal aantal vrijheidsstraffen uitgesproken door politierechtbanken in eerste aanleg,
correctionele rechtbanken in eerste aanleg en beroepen tegen vonnissen van de
politierechtbank en de hoven van beroep ;
Aantal veroordelingen tot een werkstraf;
Aantal vervallen van recht op sturen ;
Bedrag van de boetes uitgesproken als hoofdstraf of als bijkomende straf ;
Aantal opschortingen per type inbreuk ;
Aantal opschortingen per type beslissing (gewoon of probatieuitstel).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Sandra Steurbaut
Soort contact : E-mail, Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.1 en 3.4.A
De statistieken voor de werknemers van de FOD Justitie (cfr. 3.1) zijn op verzoek bij de dienst
statistiek beschikbaar per geslacht. Ze worden niet per geslacht gepubliceerd in het rapport « Justitie
in Cijfers » omwille van de leesbaarheid.
Voor de statistieken over de activiteiten van Hoven en Rechtbanken (cfr. 3.4.A) hanteert het
Openbaar Ministerie een beleid waarin dit soort statistieken niet worden bekendgemaakt per
geslacht. Bovendien kan de informatie niet worden opgesplitst per geslacht in zaken die betrekking
hebben op rechtspersonen.
De reden waarom de statistieken voor de activiteit van de Rechtbanken van Eerste Aanleg wel
worden uitgesplitst per geslacht kan worden verklaard door het feit dat men de reeks in de tijd niet
wil doorbreken (vroeger werden ze verstrekt per geslacht).
Laurent Sempot
Soort contact : E-mail, Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubriek : 3.2
De gegevens over de gevangenispopulatie per nationaliteit, de wettelijke toestand en de
detentieregeling zijn op verzoek beschikbaar per geslacht. Deze gegevens werden niet opgenomen in
het activiteitenverslag dat zich toelegt op de bevolkings- en overbevolkingsgraad per geslacht.
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Saaske De Keulenaer
Soort contact : Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubriek : 3.4.B
De Dienst voor het strafrechtelijk Beleid kiest ervoor om enkel die gegevens per geslacht te
publiceren die hij het relevantst acht voor de genderdimensie (zoals de inbreuk bijvoorbeeld). De
overige aggregatieniveaus zijn niet beschikbaar per geslacht.

4.2

Lopende werkzaamheden

Geen.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens die niet zijn uitgesplitst per geslacht maar die op aanvraag wel beschikbaar zijn :

-

In de publicatie « Justitie in Cijfers » en in het activiteitenverslag van het Directoraatgeneraal Penitentiaire Inrichtingen wordt voor het ontbreken van een uitsplitsing per
geslacht van de gegevens in punt 3 de leesbaarheid als reden aangehaald.

b. Gegevens die niet zijn uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar zijn :

-

-

Voor de statistieken verstrekt door het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting haalt de
instelling aan als reden voor het feit dat de gegevens niet per geslacht beschikbaar zijn dat
het Openbaar Ministerie ervoor kiest de statistieken niet per geslacht bekend te maken.
Voor de statistieken verstrekt door die Dienst voor het strafrechtelijk Beleid haalt de
instelling aan als reden voor het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst als
men rekening houdt met bepaalde variabelen (het soort gerechtsgebied bijvoorbeeld) dat zij
ervoor kiest enkel de meest relevant geachte statistieken per geslacht bekend te maken.

Voorstellen :
Voor de publicatie « Justitie in Cijfers» en het activiteitenverslag van het Directoraat-generaal
Penitentiaire Inrichtingen is het noodzakelijk dat men aan de uitsplitsing van de verstrekte gegevens
per geslacht een systematisch karakter geeft.
Voor het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting is het noodzakelijk dat men aan de uitsplitsing per
geslacht een systematisch karakter geeft als de zaken betrekking hebben op natuurlijke personen.
Voor de Dienst voor het strafrechtelijk Beleid is het noodzakelijk dat men voor iedere mogelijke
aggregatie aan de uitsplitsing per geslacht een systematisch karakter geeft.
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2. Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
1. Opdrachten2
« Als centrale instantie van het forensische onderzoek in België:
- voert het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie op vraag van de bevoegde
gerechtelijke overheden forensische deskundigenonderzoeken uit,
- biedt het een belangrijke meerwaarde aan de gerechtelijke opdrachtgevers (magistratuur),
- en levert het kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek af aan een breed gamma van
opdrachtgevers »…

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://incc.fgov.be/home

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
Geen.

2.3. Geraadpleegde documenten :
Geen.

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
Na het raadplegen van de verschillende rubrieken op de website van de instelling hebben wij
vastgesteld dat deze geen statistieken verstrekken die geanalyseerd dienen te worden in het licht
van het onderzoek.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Charlotte Vanneste
Soort contact : E-mail, Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Het Instituut verzamelt geen statistieken. De studies die het NICC publiceert, steunen op de gegevens
die worden meegedeeld door de Federale Politie en de FOD Justitie. Het NICC betreurt in meerdere
rapporten dat deze statistieken niet zijn uitgesplitst per geslacht. Het feit dat deze gegevens niet per

2

Het overzicht van de opdrachten van het Nationaal Instituut voor de Criminalistiek en Criminologie is
afkomstig uit de beschrijving die hiervan wordt gegeven op de website van de instelling. Men vindt deze op :
http://incc.fgov.be/home

27

geslacht worden bekendgemaakt, wordt verklaard door de keuze van de betrokken instellingen om
uit te gaan van de werklast van de effectieven.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er is geen enkel project in uitvoering.

5. Gender bias en voorstellen
Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie verzamelt geen statistieken en verstrekt
geen gegevens op zijn website.
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II. BINNENLANDSE ZAKEN
3. FOD Binnelandse Zaken
1. Opdrachten3
« De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en
uitvoeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Deze is bevoegd voor:
-

Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de
bevolking en crisisbeheer)
Vreemdelingenbeleid
Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van
bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale
bevoegdheid: sommige artikels van de Grondwet, de Raad van State, het gebruik van talen
in bestuurszaken, sommige verkiezingen,... » …

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.ibz.be/news/nl/default.shtml

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de FOD Binnenlandse Zaken verwijst naar zes algemene directies : de AD
« Instellingen en Bevolking », « de Dienst Vreemdelingenzaken », « Het Commissariaat-generaal voor
de Vluchtelingen en de Staatlozen », « de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen », « de Civiele
Veiligheid », « Veiligheid en Preventie » en « het Crisiscentrum ».
De website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking beschikt over een rubriek
« Statistieken van Bevolking » (http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2471&L=1).
De website van de Dienst Vreemdelingenzaken voorziet in een rubriek « Statistieken»
(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Statistieken/Pages/default.aspx) en een rubriek « Publicaties »
(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/Publicaties.aspx )
De website van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft een
rubriek « Statistieken » (http://www.cgra.be/nl/cijfers/).
De website voorziet tevens in een rubriek « Publicaties » (http://www.cgra.be/nl/publicaties/).
De overige algemene directies publiceren geen statistieken.

3

Het overzicht van de opdrachten van de FOD Binnenlandse Zaken is afkomstig uit de beschrijving die hiervan
wordt gegeven op de website van de instelling. Men vindt deze op : http://www.ibz.be/news/nl/default.shtml
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2.3. Geraadpleegde documenten :
DIENST VREEMDELINGENZAKEN, Activiteitenverslag, 2005-2011, Brussel
DIENST VREEMDELINGENZAKEN, Niet-begeleide minderjarigen in België : Onthaal, terugkeer en
Integratie, 2009, Brussel
FOD BINNENLANDSE ZAKEN, Activiteitenverslag, Van 2010 tot 2011, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Bevolking
De rubriek « Statistieken », het activiteitenverslag en de publicatie « Niet-begeleide minderjarigen in
België: Onthaal, terugkeer en Integratie » van de Dienst Vreemdelingenzaken, alsook het
activiteitenverslag van de FOD Binnenlandse Zaken vermelden hierover geen statistieken.

A. Rubriek « Statistieken van Bevolking » van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Het bevolkingscijfer per gemeente verstrekt enkel voor het jaar 2012;
De bevolking in de grote steden en provinciehoofdplaatsen verstrekt enkel voor het jaar
2012;
Het aantal wettelijk samenwonenden verstrekt op jaarbasis van 2000 tot 2011;
Het aantal opgenomen beëindigingen van wettelijke samenwoning verstrekt op jaarbasis van
2000 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Het aantal geboorten en overlijdens voor de bevolking in de grote steden en
provinciehoofdplaatsen ;
Het aantal personen dat Belg is geworden per Gewest ;
Het aantal nieuwe inschrijvingen en afvoeringen in het Rijksregister ;
Het aantal inschrijvingen van personen die uit het buitenland afkomstig zijn ;
Het aantal verklaringen en opgenomen beëindigingen van wettelijke samenwoning als
rekening gehouden wordt met de variabelen nationaliteit, gewest of provincie ;
Het aantal opgenomen beëindigingen van wettelijke samenwoning als rekening gehouden
wordt met de nationaliteit als variabele.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.2. Asielaanvragen
De rubriek « Statistieken van Bevolking » van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking
verstrekt geen statistieken op dit vlak.
30

A. Rubriek «Statistieken » van de Dienst Vreemdelingenzaken
a. Uitgesplitst per geslacht
-

De verhouding mannen/vrouwen bij de asielaanvragen verstrekt op jaarbasis van 2007 tot
2011 ;
Het percentage erkenningen per geslacht verstrekt op jaarbasis van 2007 tot 2010 ;
De verhouding jongens/meisjes bij de asielaanvragen van niet begeleide minderjarige
vreemdelingen verstrekt op jaarbasis van 2007 tot 2011 ;
Het aantal niet begeleide minderjarige vreemdelingen die asiel zoeken verstrekt enkel voor
het jaar 2008 ;
Het aantal inschrijvingen van asielzoekers die verklaren niet begeleide minderjarige
vreemdeling te zijn per leeftijdsgroep en per geslacht verstrekt enkel voor het jaar 2008.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Het aantal asielaanvragen per maand of per jaar ;
Top 10 van de nationaliteiten die het meest voorkomen onder de asielzoekers
Het aantal eerste asielaanvragen per maand of per jaar ;
Top 10 van de meervoudige asielaanvragen per land van herkomst ;
Top 10 van de meervoudige asielaanvragen per maand of per jaar ;
Top 10 van de meervoudige asielaanvragen per land van herkomst en per maand of per jaar ;
Het aantal asielaanvragen per nationaliteit ;
Het aantal meervoudige asielaanvragen per maand of per jaar ;
Top 10 van de nationaliteiten die het meest voorkomen onder de meervoudige
asielaanvragen
Het aantal asielaanvragen van niet begeleide minderjarige vreemdelingen per maand of per
jaar ;
Top 5 van nationaliteiten die voorkomen onder de niet begeleide minderjarige
vreemdelingen die asiel zoeken ;
Het aantal beslissingen tot erkenning van het vluchtelingenstatuut door het CGVS per
nationaliteit ;
Het aantal toekenningen van het subsidiair beschermingsstatuut per nationaliteit ;
Het aantal staatsburgers van derde landen dat zich illegaal op het grondgebied bevindt ;
Het aantal staatsburgers van derde landen dat zich illegaal op het grondgebied bevindt en
waarvoor een administratieve of gerechtelijke beslissing of een handeling is getroffen die
aangeeft of verklaart dat zij illegaal in het land verblijven en hen verplicht om het
grondgebied te verlaten.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Rubriek « Statistieken » van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verhouding tussen mannen en vrouwen bij de asielaanvragen verstrekt op jaarbasis van 2007
tot 2011 ;
Percentage erkenningen van asielaanvragen verstrekt op jaarbasis van 2007 tot 2011 ;
Verhouding tussen jongens en meisjes bij de asielaanvragen van niet begeleide minderjarige
vreemdelingen verstrekt op jaarbasis van 2007 tot 2011 ;
Aantal asielaanvragen van niet begeleide minderjarige vreemdelingen verstrekt enkel voor
het jaar 2008.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal asielaanvragen per maand en per jaar ;
Top 10 van de meest voorkomende nationaliteiten bij de asielzoekers ;
Aantal eerste asielaanvragen per maand en per jaar ;
Top 10 van de asielaanvragen per land van herkomst ;
Top 10 van de meervoudige asielaanvragen per maand en per jaar ;
Top 10 van de meervoudige asielaanvragen per land van herkomst, per maand en per jaar ;
Aantal asielaanvragen per nationaliteit ;
Aantal eerste asielaanvragen per maand en per jaar ;
Aantal meervoudige asielaanvragen per maand en per jaar ;
Top 5 van de meervoudige asielaanvragen per land van herkomst ;
Top 10 van de meest voorkomende nationaliteiten bij de meervoudige asielaanvragen ;
Aantal asielaanvragen van niet begeleide minderjarige vreemdelingen per maand en per
jaar ;
Top 5 van de voorkomende nationaliteiten bij de niet begeleide minderjarige
vreemdelingen ;
Aantal beslissingen tot erkenning van het vluchtelingenstatuut door het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen per nationaliteit ;
Aantal toekenningen van het subsidiair beschermingsstatuut per nationaliteit ;
Top 10 van de beslissingen tot erkenning van het vluchtelingenstatuut door het
Commissariaat-generaal per nationaliteit en per maand ;
Beroep en beslissingen bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Activiteitenverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Het aantal verschillende documenten uitgereikt per geslacht, verstrekt enkel voor het jaar
2011 ;
Het aantal personen dat het vluchtelingenstatuut heeft verkregen als slachtoffer van
mensenhandel per exploitatiesector en per geslacht verstrekt enkel voor het jaar 2006 ;
Het aantal dossiers van slachtoffers van mensenhandel per exploitatiesector en per geslacht
verstrekt op jaarbasis van 2006 tot 2011 ;
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-

Het aantal dossiers van niet begeleide minderjarige vreemdelingen per exploitatiesector en
per geslacht verstrekt op jaarbasis van 2006 tot 2011 ;
Het aantal documenten toegekend voor niet begeleide minderjarige asielzoekers per
geslacht verstrekt enkel voor het jaar 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Het aantal uitgereikte documenten per leeftijdscategorie verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Het aantal dossiers van slachtoffers van mensenhandel per exploitatiesector en per leeftijd
verstrekt op jaarbasis van 2006 tot 2011 ;
Het aantal dossiers van slachtoffers van mensenhandel per exploitatiesector en per meest
voorkomende nationaliteit verstrekt op jaarbasis van 2006 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

D. Publicatie « Niet-begeleide minderjarigen in België : Onthaal, terugkeer en Integratie »
van de Dienst Vreemdelingenzaken
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Het aantal asielaanvragen van niet begeleide minderjarige vreemdelingen per land van
herkomst verstrekt op jaarbasis van 2002 tot 2008 ;
Het aantal aanvragen om bijstand bij vrijwillige terugkeer van niet begeleide minderjarige
vreemdelingen per geslacht verstrekt enkel voor het jaar 2008 ;
Het aantal aanvragen om bijstand bij vrijwillige terugkeer van niet begeleide minderjarige
vreemdelingen per land en per geslacht verstrekt op jaarbasis van 2003 tot 2007 ;
De verdeling per geslacht van de niet begeleide minderjarige vreemdelingen verstrekt op
jaarbasis van 2004 tot 2008.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Het aantal niet begeleide minderjarige vreemdelingen geregistreerd door de toezichtsdienst
per land van herkomst, verstrekt op jaarbasis van 2004 tot 2008 ;
De verdeling per leeftijd van de niet begeleide minderjarige vreemdelingen verstrekt op
jaarbasis van 2004 tot 2008.

c. Niet uitgesplitst en niet beschikbaar
Geen.

E. Activiteitenverslag van de FOD Binnenlandse Zaken
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van het aantal asielaanvragen ;
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-

Top 10 van de asielaanvragen per land van herkomst.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Zoé Borakis
Soort contact : E-mail, Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubriek : 3.1
De statistieken die niet per geslacht worden gepubliceerd, zijn op verzoek beschikbaar aangezien ze
voortkomen uit het Rijksregister. Er bestaan geen strikte regels over de gegevens die per geslacht
worden verstrekt. De Algemene Directie Instellingen en Bevolking kan alle gegevens per geslacht
weergeven die vooralsnog niet per geslacht werden uitgesplitst indien dit officieel wordt
aangevraagd.
Nicolas Perrin
Soort contact : Telefoon, E-mail
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.2.A, 3.2.C, 3.2.D
Alle niet per geslacht uitgesplitste gegevens zijn beschikbaar op verzoek. Voor het activiteitenverslag
en de publicatie « Niet-begeleide minderjarigen in België : Onthaal, terugkeer en Integratie » zijn niet
alle gegevens systematisch uitgesplitst per geslacht omwille van de leesbaarheid.
Tine Van Valckenborgh
Soort contact: Telefoon, E-mail
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubriek : 3.2.B
Bij de presentatie van de statistieken moet een keuze worden gemaakt. Het is niet mogelijk alle
statistieken te verstrekken per geslacht, vooral wanneer de dimensie van de nationaliteit of het land
van herkomst een rol speelt. Bijzondere aandacht wordt evenwel besteed aan statistieken voor niet
begeleide minderjarigen, waarvoor de instelling probeert een maximum aan statistieken per geslacht
te verstrekken. Alle online statistieken die niet zijn uitgesplitst per geslacht zijn op verzoek
beschikbaar bij het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen.

4.2

Lopende werkzaamheden :
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Er is geen enkel project in uitvoering.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar beschikbaar op verzoek :
-

-

-

-

Voor de bevolkingsstatistieken van de rubriek « Statistieken van Bevolking » van de AD
Instellingen en Bevolking werd geen specifieke reden ingeroepen voor het feit dat niet alle
gegevens systematisch per geslacht worden verstrekt.
Voor de statistieken over de asielzoekers die verstrekt worden in de rubriek « Statistieken »
van de Dienst Vreemdelingenzaken werd geen specifieke reden ingeroepen voor het feit dat
niet alle gegevens systematisch per geslacht worden verstrekt.
Voor de statistieken over de asielaanvragen verstrekt in het activiteitenverslag en de
publicatie « Niet-begeleide minderjarigen in België : Onthaal, terugkeer en Integratie » van
de Dienst Vreemdelingenzaken wordt de zorg voor de leesbaarheid ingeroepen als verklaring
voor het feit dat niet alle gegevens systematisch per geslacht worden verstrekt.
Voor de statistieken over de asielaanvragen verstrekt in de rubriek « Statistieken » van het
Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen wordt de zorg voor de
leesbaarheid ingeroepen als verklaring voor het feit dat niet alle gegevens systematisch per
geslacht worden verstrekt.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
Voorstellen :
Voor alle geraadpleegde bronnen is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de gegevens per geslacht
systematisch wordt gemaakt.
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4. Federale Politie
1. Opdrachten4
« De federale politie draagt, als component van de geïntegreerde politiedienst en onder het gezag en
de verantwoordelijkheid van haar overheden, bij tot de veiligheid en de levenskwaliteit in de
samenleving.
Zij vervult, binnen de nationale en internationale context, gespecialiseerde en bovenlokale
politieopdrachten en zij levert steun aan de politieoverheden en de lokale politiediensten.
Zij doet dit:
-

Door rekening te houden met de principes van geïntegreerde werking, specialiteit en
subsidiariteit;
In synergie met de andere partners »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.polfed-fedpol.be/home_nl.php

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De Federale Politie stelt een geheel van rapporten beschikbaar in de rubriek « Publicaties»,
http://www.polfed-fedpol.be/pub/pub_nl.php

2.3. Geraadpleegde documenten :
FEDERALE POLITIE, Jaarverslag, Van 2007 tot 2011, Brussel
FEDERALE POLITIE, Jaarrapport politiële criminaliteitsstatistieken, Van 2010 tot 2011, Brussel
Wij hebben ervoor gekozen ons niet toe te spitsen op het « jaarverslag van de Federale Gerechtelijke
Politie » omdat de statistieken hierin niet zijn uitgesplitst per geslacht en dit ook niet mogelijk is.

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Aantal aanhoudingen door de politiediensten
Het Jaarrapport politiële criminaliteitsstatistieken wordt niet vermeld omdat het hierover geen
statistieken verstrekt.

A. Jaarverslag van de Federale Politie

4

Het overzicht van de opdrachten van de Federale Politie is overgenomen uit de beschrijving hiervan op de
website van de instelling. Deze is beschikbaar op: http://www.polfed-fedpol.be/home_nl.php
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a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c.
-

Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Aantal administratieve aanhoudingen door de spoorwegpolitie ;
Aantal gerechtelijke aanhoudingen door de spoorwegpolitie;
Totaal aantal personen dat ter beschikking werd gesteld van het parket ;
Aantal gerechtelijke aanhoudingen voor eigendomsdelicten met focus op rondtrekkende
dadergroepen ;
Aantal gerechtelijke aanhoudingen voor ernstige geweldmisdrijven ;
Aantal gerechtelijke aanhoudingen voor zware georganiseerde milieucriminaliteit ;
Aantal gerechtelijke aanhoudingen voor illegale immigratie en mensenhandel ;
Aantal gerechtelijke aanhoudingen voor seksuele exploitatie ;
Aantal gerechtelijke aanhoudingen voor economische exploitatie ;
Aantal gerechtelijke aanhoudingen voor illegale fabricatie, productie en handel in drugs ;
Aantal gerechtelijke aanhoudingen voor ernstige en georganiseerde fraude ;
Aantal gerechtelijke aanhoudingen voor corruptie ;
Aantal gerechtelijke aanhoudingen voor witwassen ;
Aantal gerechtelijke aanhoudingen voor ernstige informaticacriminaliteit.

3.2. Activiteiten van de wegpolitie
De statistieken die hiervoor worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit het Jaarverslag van de
Federale Politie.

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal afgenomen ademtesten ;
Aantal bloedproeven ;
Aantal ingetrokken rijbewijzen ;
Aantal vastgestelde inbreuken alcohol ;
Aantal vastgestelde inbreuken drugs ;
Aantal vastgestelde inbreuken veiligheidsgordel ;
Aantal vastgestelde inbreuken GSM ;
Aantal gecontroleerde personen bij de Actie Brucargo – Wegveiligheid
Totaal aantal vastgestelde inbreuken bij de Taxi-actie ;
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-

Aantal deelnemers aan de actie met de tuimelwagen ;
Aantal studenten en deelnemers van het lager en secundair onderwijs en van
ondernemingen aan educatieve en preventie-activiteiten ;
Aantal doden op autosnelwegen en op gewestelijke wegen ;
Aantal zwaargekwetsten op autosnelwegen en op gewestelijke wegen ;
Aantal lichtgekwetsten op autosnelwegen en op gewestelijke wegen.

3.3. Aantal controles aan de grenzen
De statistieken die hiervoor worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit het Jaarverslag van de
Federale Politie.

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal gecontroleerde passagiers (Schengen en niet-Schengen) ;
Aantal gecontroleerde passagiers in tweede lijn;
Aantal personen geweigerd aan de grenzen ;
Aantal uitgereikte visa ;
Aantal valse en vervalste identiteitsdocumenten – Aantal oplichters ;
Verwijderingen : aantal terugdrijvingen aan de grenzen ;
Verwijderingen : aantal repatriëringen ;
Aantal onderschepte illegalen ;
Aantal gecontroleerde zeelieden ;
Aantal gecontroleerde passagiers ;
Aantal gecontroleerde individuele visa ;
Aantal ontdekte verstekelingen;
Aantal illegalen onderschept door de spoorwegpolitie.

3.4. Criminaliteit
De statistieken die hiervoor worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit het « Jaarrapport politiële
criminaliteitsstatistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal geregistreerde criminele feiten, per broncategorie, op nationaal niveau ;
Aantal geregistreerde criminele feiten, opgesplitst per type inbreuk, op nationaal niveau
verstrekt op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Verdeling in percentage van het aantal geregistreerde criminele feiten per gewest ;
Aantal geregistreerde criminele feiten per 1000 inwoners op het niveau van de gewesten ;
Diefstal en afpersing – aantal geregistreerde feiten, opgedeeld in klassen, op nationaal
niveau ;
Diefstal en afpersing – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau
verstrekt op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Autodiefstal – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau verstrekt
op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Autodiefstal – aantal geregistreerde feiten per gewest ;
Autodiefstal – aantal geregistreerde feiten per 1000 inwoners op het niveau van de
gemeenten ;
Carjacking – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau verstrekt op
jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Carjacking – verdeling in percentage van het aantal geregistreerde criminele feiten per
gewest ;
Fietsdiefstal – verdeling in percentage van het aantal geregistreerde criminele feiten per
gewest ;
Woninginbraak (strikt) – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau;
Woninginbraak (strikt) – verdeling van het aantal geregistreerde feiten per maand op
nationaal niveau;
Inbraak (strikt) – aantal geregistreerde feiten waarbij een voorwerp (top 5) is gestolen op
nationaal niveau;
Diefstal gewapenderhand – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal
niveau verstrekt op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Diefstal gewapenderhand – aantal geregistreerde feiten per gemeente ;
Diefstal met geweld zonder wapen – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op
nationaal niveau verstrekt op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Diefstal met geweld zonder wapen – aantal geregistreerde feiten, per 1000 inwoners, per
gemeente ;
Diefstal uit of aan een auto – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal
niveau verstrekt op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Diefstal uit of aan een auto – aantal geregistreerde feiten per 1000 inwoners per gemeente ;
Sacjacking uit de auto – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau
verstrekt op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Winkeldiefstal – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau verstrekt
op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Winkeldiefstal – aantal geregistreerde feiten, per 1000 inwoners, per gemeente ;
Diefstal met list – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau
verstrekt op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
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-

Gauwdiefstal – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau verstrekt
op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Geweld tegen eigendom – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal
niveau verstrekt op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Graffiti – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau verstrekt op
jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Fysieke misdrijven tegen de lichamelijke integriteit – verdeling van het aantal geregistreerde
feiten op nationaal niveau verstrekt op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Intra-familiaal geweld binnen het koppel – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op
nationaal niveau verstrekt op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Geweld tegen beroepen van algemeen belang – verdeling van het aantal geregistreerde
feiten op nationaal niveau verstrekt op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Moord en doodslag – aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau;
Zedendelicten – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau verstrekt
op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Verkrachting – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau verstrekt
op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Verkrachting – aantal geregistreerde feiten, verdeeld volgens de leeftijd van het slachtoffer,
op nationaal niveau;
Aanranding van de eerbaarheid – aantal geregistreerde feiten, verdeeld volgens de leeftijd
van het slachtoffer, op nationaal niveau;
Belaging – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau verstrekt op
jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Drugs – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op nationaal niveau verstrekt op
jaarlijkse basis van 2000 tot 2011 ;
Wapens en explosieven : illegaal bezit – verdeling van het aantal geregistreerde feiten op
nationaal niveau verstrekt op jaarlijkse basis van 2000 tot 2011.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Patrizia Klinckhamers
Soort contact : E-mail, Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
De dienst statistieken van de Federale Politie beschikt niet over cijfers die zijn uitgesplitst per
geslacht voor de verschillende activiteiten van de politiediensten (3.1 tot 3.3). Dit wordt verklaard
door het feit dat de Federale Politie enkel de werklast van de politiediensten meet.
Voor wat betreft de criminaliteitsstatistieken beschikt de dienst statistieken van de Federale Politie
niet over gegevens per geslacht omdat de inbreuk als basiseenheid geldt.
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4.2

Lopende werkzaamheden :

Er zijn geen lopende werkzaamheden om de genderdimensie meer zichtbaarheid te geven in de
statistieken van de Federale Politie.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar beschikbaar op verzoek:
Geen.
b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
-

-

Voor de statistieken over de politiediensten verstrekt in het jaarverslag van de Federale
Politie roept de Federale Politie als reden in voor de onbeschikbaarheid van cijfers per
geslacht dat ze ervoor kiest enkel de werklast van de politiemensen te meten.
Voor de criminaliteitsstatistieken verstrekt in het Jaarverslag Criminaliteitsstatistieken haalt
men als reden voor de onbeschikbaarheid van cijfers per geslacht aan dat de inbreuk geldt als
statistische eenheid.

Voorstellen :
Voor de statistieken over de activiteiten van de politiediensten is het noodzakelijk dat de werklast
wordt verbonden aan personen.
Voor de statistieken over de criminaliteit is het noodzakelijk dat rekening wordt gehouden met het
geslacht van de slachtoffers van de verschillende inbreuken.
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III.
BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
5. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
1. Opdrachten5
« De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt,
verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de
coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en
voorspoedige wereld.. » …

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://diplomatie.belgium.be/nl/

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
beschikt over een rubriek « Documentatie » (http://diplomatie.belgium.be/nl/Documentatie/)

2.3. Geraadpleegde documenten :
FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,
Activiteitenverslag, 2005-2011, Brussel
DIRECTIE GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Jaarverslag, 2003-2010, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
Na raadpleging van de verschillende jaarverslagen die beschikbaar zijn op de website van de
overheidsinstelling hebben wij vastgesteld dat deze geen enkele statistiek bevatten die in
aanmerking komt om onderzocht te worden in de context van de enquête. De enige statistieken
beschikbaar in deze verslagen hebben betrekking op het personeel van de instelling.

3.1. Binnen- en buitencarrière van het personeel
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.
5

Het overzicht van de opdrachten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking is overgenomen van de Website van de instelling.
Deze is beschikbaar op : http://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/missie_en_doelstellingen/
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

De verhouding tussen mannen en vrouwen in binnencarrières van de FOD ;
De verhouding tussen mannen en vrouwen in binnencarrières in functie van het statuut;
De verhouding tussen mannen en vrouwen in binnencarrières in functie van de arbeidstijd ;
De verhouding tussen mannen en vrouwen in binnencarrières op basis van telewerken ;
De verhouding tussen mannen en vrouwen in binnencarrières in functie van het niveau ;
De verhouding tussen mannen en vrouwen in buitencarrières van de FOD ;
De verhouding tussen mannen en vrouwen in buitencarrières in functie van het type
buitencarrière ;
De verhouding tussen mannen en vrouwen in buitencarrières in functie van het niveau voor
elk type buitencarrière ;
De gezinssamenstelling van personen in een buitencarrière volgens geslacht ;
De verhouding tussen mannen en vrouwen voor de inschrijving van een diplomatiek examen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Patricia Meeremans
Soort contact : E-mail, Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
De FOD Buitenlandse Zaken publiceert momenteel geen gegevens per geslacht. Toch hecht de
instelling veel aandacht aan de genderdimensie aangezien voor het ogenblik een audit wordt
uitgevoerd die moet leiden tot initiatieven gericht op een grotere gelijkheid tussen mannen en
vrouwen in diplomatieke dienst. In die zin beschikt de instelling intern over een kwantitatieve
analyse uit oktober 2012 in het kader van de Gender Audit.

4.2

Lopende werkzaamheden :

De FOD Buitenlandse Zaken werkt momenteel aan een globale audit rond gender, met zowel
statistische als kwalitatieve analyse. Op basis van die analyses zullen initiatieven worden genomen en
indicatoren ontwikkeld met het oog op verdere opvolging van die initiatieven.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar beschikbaar op verzoek:
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-

Voor de statistieken over binnen- en buitencarrières van het personeel uitgewerkt in de
kwantitatieve analyse voert de instelling geen specifieke redenen aan voor het feit dat deze
niet op de website worden weergegeven.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
Voorstellen :
Voor de statistieken over de binnen- en buitencarrières van het personeel is het noodzakelijk dat de
kwantitatieve analyse beschikbaar wordt gemaakt op de website van de instelling.
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6. Belgische Technische Coöperatie (BTC)
1. Opdrachten6
« BTC is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Wij ondersteunen en omkaderen
ontwikkelingsprogramma's, in opdracht van de Belgische Staat en van andere opdrachtgevers.
Wij werken samen met onze partners door hen expertise, personeel en financiële middelen ter
beschikking te stellen.
Transparantie en integriteit zijn de basisprincipes van onze activiteiten. Wij passen strikte regels en
methoden toe die het mogelijk maken fraude en corruptie te bestrijden. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.btcctb.org/nl

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De
Website
van
BTC
beschikt
(http://www.btcctb.org/nl/jaarverslagen)

over

een

rubriek

« Jaarverslagen »

2.3. Geraadpleegde documenten :
BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP, Jaarverslag, Van 2003 tot 2011, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Begunstigden van een beurs van BTC
Alle hieronder weergegeven statistieken zijn beschikbaar in de jaarverslagen.

a. Uitgesplitst per geslacht
-

De verdeling mannen/vrouwen die een beurs kregen van BRC specifiek voor het jaar 2010;
De verhouding bij begunstigden van vormingen van BTC volgens geslacht, weergegeven per
jaar voor 2009 en 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

De verdeling van begunstigden van een beurs van BTC volgens het soort beurs, weergegeven
per jaar van 2010 tot 2011 ;
De verdeling van begunstigden van een beurs van BTC volgens de sector, weergegeven per
jaar van 2010 tot 2011;

6

Het overzicht van de opdrachten van de Belgische Technische Coöperatie is overgenomen van de Website van
de instelling. Deze is beschikbaar op : http://www.btcctb.org/nl/profiel-van-btc-missie-visie-waarden
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-

De verdeling van begunstigden van een beurs van BTC volgens het
vormingsland, weergegeven per jaar van 2010 tot 2011;
De verdeling van begunstigden van een beurs van BTC volgens het land van herkomst,
weergegeven per jaar van 2010 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Saskia Ravesloot
Soort contact : E-mail, Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
Een geheel van gegevens over dit onderwerp is uitgesplitst per geslacht op verzoek beschikbaar bij
de entiteit Beurzen van BTC. Deze worden systematisch verzameld op jaarbasis sinds 2010 en
omvatten zowel de Belgische beurzen als de lokale en regionale beurzen.

4.2

Lopende werkzaamheden :

De Belgische Technische Coöperatie werkt momenteel intern aan de systematische integratie van de
genderdimensie in de toekomstige publicaties van de instelling. Daartoe voltooit ze een rapport over
de evolutie van de begunstigden van beurzen van BTC waarbij het geslacht in rekening wordt
gebracht.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar beschikbaar op verzoek :
-

Voor de in het jaarverslag weergegeven statistieken over begunstigden van beurzen die de
instelling toekent, roept de Belgische Technische Coöperatie geen specifieke reden in voor
het feit dat niet systematisch alle gegevens per geslacht worden gepubliceerd. Om hieraan te
voldoen, voert ze een nieuwe procedure in om de gegevens wel systematisch per geslacht te
kunnen weergeven.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
Geen.
Voorstellen :
Het is noodzakelijk dat alle gegevens in het jaarverslag die betrekking hebben op de begunstigden
van beurzen systematisch beschikbaar worden gemaakt per geslacht.
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IV.

FINANCIËN EN ECONOMIE
7. FOD Financiën

1. Opdrachten7
« Het besturen van een moderne staat vereist het voldoen aan de collectieve noden. De Federale
Overheidsdienst FINANCIEN heeft als voornaamste taak een belangrijk deel van de financiële
middelen in te zamelen en te beheren die nodig zijn om aan deze noden te voldoen.
Het principe van instemming met de belastingen door het Parlement vormt één van de grondslagen
van de democratie. Door belastingen te aanvaarden, drukken de burgers uit dat ze in een solidaire
samenleving willen leven. De Federale Overheidsdienst FINANCIEN streeft ernaar de belastingen
rechtvaardig en juist te innen, dit betekent ervoor te zorgen dat elke belastingplichtige de belasting
draagt die hij wettelijk verschuldigd is. Niet meer, maar ook niet minder. »…

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://financien.belgium.be/nl/

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de FOD Financiën biedt een rubriek « Publicaties »
(http://financien.belgium.be/nl/Publicaties/).
De website verwijst eveneens naar de website van de Dienst voor Alimentatievorderingen
(http://www.secal.belgium.be/index.php?page=6&langue=nl).

2.3. Geraadpleegde documenten :
FOD FINANCIËN, Jaarverslag, Van 2009 tot 2011, Brussel
DIENST VOOR ALIMENTATIEVORDERINGEN, Evaluatieverslag, Van 2004 tot 2010, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Fiscaliteit
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen

7

Het overzicht van de opdrachten van de FOD Financiën is overgenomen van de Website van de instelling.
Deze is beschikbaar op : http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal belastingplichtigen ;
Aantal ingediende aangiften ;
Personenbelasting : beroepsinkomen ;
Personenbelasting: overig belastbaar inkomen ;
Personenbelasting.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Evolutie van het aantal niet-indieners ;
Aantal controles voor de personenbelasting.

3.2. Alimentatievorderingen
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal aanvragers voor tussenkomst van de Dienst Alimentatievorderingen voor de inning of
de invordering van alimentatie, weergegeven per jaar van 2004 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Christiaan Van Laere
Soort contact : Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubriek : 3.1
De statistieken over het aantal belastingplichtigen en het aantal ingediende aangiften kunnen per
geslacht beschikbaar worden gesteld op vraag bij de FOD Financiën. Deze statistieken worden niet
systematisch gepubliceerd in het jaarverslag. Voor de uitsplitsing per geslacht kan het nodig zijn om
gebruik te maken van het rijksregisternummer. De statistieken over de personenbelasting die zijn
afgeleid uit deze eerste twee categorieën kunnen per geslacht worden verkregen op vraag bij de FOD
Financiën.
De statistieken over het aantal niet-indieners en het aantal controles voor de personenbelasting zijn
niet beschikbaar per geslacht. De controles voor de personenbelasting kunnen immers gebeuren
voor koppels, wat een uitsplitsing per geslacht onmogelijk maakt.
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4.1

Lopende werkzaamheden :

Geen.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar beschikbaar op verzoek :
-

Voor de statistieken over de personenbelasting die in het jaarverslag niet worden uitgesplitst
per geslacht roept de instelling als reden in om het ontbreken van een uitsplitsing per
geslacht ter verantwoorden dat de personenbelasting niet geïndividualiseerd is. Om de
informatie uit te splitsen per geslacht is daarom een specifieke methode vereist.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
-

Voor de statistieken over de niet-indieners en de controles voor de personenbelasting kan de
instelling geen gegevens per geslacht verstrekken.

Voorstellen :
Voor de statistieken vermeld in het jaarverslag is het noodzakelijk dat alle gegevens over de
personenbelasting systematisch per geslacht worden gepubliceerd.
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8. Nationale Bank van België
1. Opdrachten8
« De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van ons land.
Ze maakt sedert de invoering van de euro op 1 januari 1999 deel uit van het Eurosysteem, dat
bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt en de nationale centrale banken van de
lidstaten van de Europese Unie die op de euro zijn overgegaan. Die landen vormen samen het
zogeheten eurogebied. Het Eurosysteem is belast met het voeren van het monetaire beleid voor het
hele eurogebied om de doelstelling te verwezenlijken die is vastgelegd in het Verdrag van Maastricht:
het handhaven van de prijsstabiliteit, een essentiële voorwaarde voor een duurzame economische
groei.
Naast het monetaire beleid vervult de Nationale Bank andere opdrachten die in volgende groepen
kunnen worden onderverdeeld:
-

het drukken van bankbiljetten en het in omloop brengen van muntstukken en bankbiljetten;
het verzamelen, verspreiden en analyseren van economische en financiële gegevens;
het uitoefenen van het micro- en macroprudentiële toezicht op de financiële sector;
de rol van financieel ambassadeur bij internationale economische instellingen;
het verlenen van diensten aan de Staat;
het verlenen van diensten aan de financiële sector;
het verlenen van diensten aan het grote publiek. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
www.bnb.be

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de Nationale Bank van België reikt op haar website een tab « Statistieken » aan. Deze
rubriek beschikt over een sub-rubriek « Cijfers », die doorverwijst naar de interactieve gegevensbank
« Belgostat » (http://www.bnb.be/pub/stats/stats.htm?l=nl).

2.3. Geraadpleegde documenten :
NATIONALE BANK VAN BELGIË, Jaarverslag, Van 2011 tot 2012, Brussel
NATIONALE BANK VAN BELGIË, Economische indicatoren voor België, 2013, Brussel.

8

Het overzicht van de opdrachten van de Nationale Bank van België is overgenomen van de Website van de
instelling. Deze is beschikbaar op: www.bnb.be
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3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Prognoses van het Federaal Planbureau voor het economisch
budget
A. Gegevensbank « Belgostat » : rubriek « loonmassa in de marktsector »

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Loonkost per werkelijk arbeidsuur ;
Loonkost per persoon ;
Brutoloon per werkelijk arbeidsuur ;
Brutoloon per persoon ;
Brutoloon per werkelijk arbeidsuur voor indexering ;
Brutoloon per persoon voor indexering ;
Werkgelegenheid (in aantal uren) ;
Werkgelegenheid (in aantal personen) ;
Loonmassa (inclusief werkgeversbijdragen) ;
Loonmassa (exclusief werkgeversbijdragen) ;
Werkgeversbijdragen (census lato) ;
Werkgeversbijdragen (census stricto) ;
Werknemersbijdragen ;
Werkgelegenheid (in aantal uren) ;
Productiviteit per arbeidsuur.

B. Gegevensbank « Belgostat » : rubriek « situatie op de arbeidsmarkt »

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Totale bevolking ;
Bevolking op arbeidsleeftijd ;
Actieve bevolking (concept FPB) ;
Inactieve bevolking (concept FPB) ;
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-

Binnenlandse werkgelegenheid : totaal ;
Binnenlandse werkgelegenheid: loontrekkenden ;
Binnenlandse werkgelegenheid: zelfstandigen ;
Binnenlandse werkgelegenheid: overheidsadministratie ;
Grensarbeiders ;
Werkloosheid (concept FPB) ;
Niet werkende werkzoekenden ;
Oudere niet werkende werkzoekenden ;
Werkloosheidsgraad ;
Activiteitsgraad ;
Werkgelegenheidsgraad ;
Werkloosheidsgraad .

3.2. Bevolking en arbeidsmarkt
A. Gegevensbank « Belgostat : rubrieken « totale bevolking » en « arbeidsmarkt »

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Totale bevolking in duizenden.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Bevolking op arbeidsleeftijd ;
Beroepsbevolking ;
Werkgelegenheid ;
Nationale werkgelegenheid ;
Grensarbeiders ;
Binnanlandse werkgelegenheid ;
Zelfstandigen ;
Loontrekkenden opgesplitst per bedrijfstak ;
Werkloosheid.

B. Gegevensbank « Belgostat » : rubriek « werkloosheid »

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Geharmoniseerde
werkloosheidsgraad,
brutogegevens
(aantal
werkzoekenden)
weergegeven per jaar van 1983 tot 2012 ;
Geharmoniseerde werkloosheidsgraad, seizoengezuiverde cijfers (aantal werkzoekenden)
weergegeven per jaar van 1983 tot 2012 ;
Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen, weergegeven per jaar van 1983 tot 2012 .
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.3. Consumentenonderzoek
A. Gegevensbank « Belgostat » : rubriek « nationale resultaten »/ sub-rubriek « Overzicht van de
indicatoren van het consumentenvertrouwen »

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Economische situatie in België ;
Evolutie van de consumptieprijzen in België ;
Werkloosheidsprognose in België voor de volgende 12 maanden ;
Beoordeling van de opportuniteit van grote aankopen ;
Prognoses voor de aankoop van grote aankopen door de gezinnen voor de volgende 12
maanden ;
Financiële situatie van de gezinnen ;
Spaarvermogen van de gezinnen.

B. Gegevensbank « Belgostat » : rubriek « regionale resultaten »/ sub-rubriek « Overzicht van de
indicatoren van het consumentenvertrouwen »

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Economische situatie in België ;
Evolutie van de consumptieprijzen in België ;
Werkloosheidsprognose in België voor de volgende 12 maanden ;
Beoordeling van de opportuniteit van grote aankopen ;
Prognoses voor de aankoop van grote aankopen door de gezinnen voor de volgende 12
maanden ;
Financiële situatie van de gezinnen ;
Spaarvermogen van de gezinnen.
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3.4. Prijzen en lonen
A. Interactieve gegevensbank « Belgostat » : rubriek « lonen »/ sub-rubriek « loonkost »

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Brutolonen en –wedden in de verwerkende industrie.

B. Jaarverslag

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Bruto uurlonen ;
Loonkost op uurbasis.

C. Publicatie « Economische indicatoren voor België »

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Loonkost per werkelijk arbeidsuur ;
Loonkost per geproduceerde eenheid ;
Totale tewerkstelling ;
Werkloosheid ;
Geharmoniseerde werkloosheidsgraad ;
Binnenlandse werkgelegenheid ;
Werkgelegenheidsgraad.

3.5. Bedrijvigheid, vraag en arbeidsmarkt
De gegevens die voor dit werkgebied worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit het jaarverslag.
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

Werkgelegenheidsgraad volgens geslacht verstrekt per jaar van 2008 tot 2012 ;
Werkgelegenheidsgraad volgens geslacht verstrekt per jaar van 2003 tot 2012 ;
Werkgelegenheidsgraad van personen van 55 tot 64 jaar verstrekt enkel voor het jaar 2012 ;
Werkgelegenheidsgraad volgens geslacht: regionaal detail verstrekt per jaar van 2009 tot
2012 ;
Werkloosheidsgraad volgens geslacht verstrekt per jaar van 2008 tot 2012 ;
Werkloosheidsgraad volgens geslacht verstrekt per jaar van 2003 tot 2012 ;
Werkloosheidsgraad volgens geslacht: regionaal detail verstrekt per jaar van 2009 tot 2012 ;
Inactiviteitsgraad volgens geslacht verstrekt per jaar van 2003 tot 2012 ;
Inactiviteitsgraad volgens geslacht : regionaal detail verstrekt per jaar van 2009 tot 2012 .

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

BBP, werkgelegenheid en arbeidsvolume verstrekt per jaar van 2007 tot 2012 ;
Eindconsumptie van particulieren in België, in de buurlanden en in de Eurozone verstrekt per
jaar van 2008 tot 2012 ;
Determinanten van het beschikbaar inkomen van particulieren, bij constante prijs, verstrekt
per jaar van 2008 tot 2012 ;
Vooruitzichten van consumenten en ondernemingen uit de verwerkende industrie voor de
evolutie van de arbeidsmarkt verstrekt per maand in 2011 en 2012 ;
Indicatoren voor de consumptie van duurzame goederen door de gezinnen ;
Spaarquote en verwachte evolutie van de werkloosheid verstrekt per jaar van 2000 tot 2012 ;
Spaarquote et inkomsten uit eigendom verstrekt per jaar van 2000 tot 2012 ;
Spaarquote en rendement van financiële activa verstrekt per jaar van 2000 tot 2012 ;
Tijdelijke werkloosheid, uitzendwerk en organisatie van de arbeidstijd verstrekt per jaar van
2007 tot 2012 ;
Uittreding uit het arbeidsproces in 2000 en 2011 ;
Bevolking op arbeidsleeftijd verstrekt per jaar van 2008 tot 2012 ;
Actieve bevolking verstrekt per jaar van 2008 tot 2012 ;
Nationale werkgelegenheid verstrekt per jaar van 2008 tot 2012 ;
Grensarbeiders verstrekt per jaar van 2008 tot 2012 ;
Binnenlandse werkgelegenheid verstrekt per jaar van 2008 tot 2012 ;
Werkloosheid verstrekt per jaar van 2008 tot 2012 ;
Werkloosheid naar duur in België verstrekt per jaar van 2009 tot 2012 ;
Werkloosheid in België en in de gewesten verstrekt per jaar van 2009 tot 2012 ;
Werkgelegenheidsgraad naar leeftijd verstrekt per jaar van 2003 tot 2012 ;
Werkgelegenheidsgraad naar opleidingsniveau verstrekt per jaar van 2003 tot 2012 ;
Werkgelegenheidsgraad naar nationaliteit verstrekt per jaar van 2003 tot 2012 ;
Werkloosheidsgraad naar leeftijd verstrekt per jaar van 2003 tot 2012 ;
Werkloosheidsgraad naar opleidingsniveau verstrekt per jaar van 2003 tot 2012 ;
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-

Werkloosheidsgraad naar la nationaliteit verstrekt per jaar van 2003 tot 2012 ;
Inactiviteitsgraad naar leeftijd verstrekt per jaar van 2003 tot 2012 ;
Inactiviteitsgraad naar opleidingsniveau verstrekt per jaar van 2003 tot 2012 ;
Inactiviteitsgraad naar nationaliteit verstrekt per jaar van 2003 tot 2012 ;
Werkgelegenheidsgraad naar leeftijd : gewestelijke gegevens verstrekt per jaar van 2009 tot
2012 ;
Werkgelegenheidsgraad naar opleidingsniveau : gewestelijke gegevens verstrekt per jaar van
2009 tot 2012 ;
Werkgelegenheidsgraad naar nationaliteit : gewestelijke gegevens verstrekt per jaar van
2009 tot 2012 ;
Werkloosheidsgraad naar leeftijd : gewestelijke gegevens verstrekt per jaar van 2009 tot
2012 ;
Werkloosheidsgraad naar opleidingsniveau : gewestelijke gegevens verstrekt per jaar van
2009 tot 2012 ;
Werkloosheidsgraad naar la nationaliteit : gewestelijke gegevens verstrekt per jaar van 2009
tot 2012 ;
Inactiviteitsgraad naar leeftijd : gewestelijke gegevens verstrekt per jaar van 2009 tot 2012 ;
Inactiviteitsgraad naar opleidingsniveau : gewestelijke gegevens verstrekt per jaar van 2009
tot 2012 ;
Inactiviteitsgraad naar nationaliteit : gewestelijke gegevens verstrekt per jaar van 2009 tot
2012 .

3.6. Financiële situatie van de Belgische niet-financiële sectoren
De gegevens die voor dit werkgebied worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit het Jaarverslag.

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Financiële activa en verplichtingen per sector ;
Geconsoliderde brutoschuldgraad van de niet-financiële sector ;
Financiële transacties van de particulieren ;
Vermogen van de particulieren ;
Vorming van financiële activa door de particulieren : uitsplitsing naar categorie van activa ;
Spaar- en termijndeposito’s van de particulieren.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Isabelle Brumagne
Soort contact : E-mail, Telefoon
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Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.1, 3.2, 3.3 ,3.4.A, 3.5, 3.6
Inzake statistieken over de arbeidsmarkt publiceert de Nationale Bank voor de nationale en
gewestelijke rekeningen enkel de aggregaten opgelegd door het Europees rekeningstelsel (SEC), dat
niet voorziet in een onderscheid op grond van het geslacht. Deze gegevens zijn wel beschikbaar bij de
RSZ of bij de ADSEI (in statistische enquêtes).
Thomas Staiger
Soort contact : E-mail
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubriek : 3.4.B
Er wordt geen raming gemaakt op grond van het geslacht in de nationale rekeningen aangezien deze
gegevens elders bestaan (cfr. Federaal Planbureau voor de kwalitatieve gegevens over
werkgelegenheid, de RSZ voor informatie over de lonen). Daarom vindt men de genderdimensie niet
terug in de economische indicatoren voor België.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er is geen enkel project in uitvoering.

5. Gender bias en voorstellen
Ondanks het grote aantal statistieken dat de Nationale Bank van België publiceert, is het
betreurenswaardig dat de genderdimensie niet in rekening wordt gebracht.
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar beschikbaar op verzoek :
Geen.
b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
-

-

-

-

Voor de statistieken betreffende het consumentenvertrouwen wordt geen bijzondere reden
aangehaald om het ontbreken van een uitsplitsing van de verstrekte gegevens per geslacht te
verklaren.
Voor de statistieken over de arbeidsmarkt geeft de instelling als reden voor het ontbreken
van de uitsplitsing per geslacht het feit dat deze gegevens per geslacht beschikbaar zijn bij
het Federaal Planbureau.
Voor de statistieken over de lonen geeft de instelling als reden voor het ontbreken van de
uitsplitsing per geslacht het feit dat deze gegevens per geslacht beschikbaar zijn bij de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Voor de statistieken met betrekking tot de financiële situatie van de particulieren haalt de
instelling geen bijzondere reden aan om de niet-individualisering te verklaren.
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Voorstellen :
Voor de statistieken over het consumentenvertrouwen is het noodzakelijk dat de verstrekte
gegevens per geslacht worden uitgesplitst.
Voor de statistieken over de arbeidsmarkt en de lonen is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de
verstrekte gegevens per geslacht een systematisch karakter krijgt aangezien deze beschikbaar zijn bij
andere instellingen.
Voor de statistieken met betrekking tot de financiële situatie van de particulieren is het noodzakelijk
dat de gegevens systematisch geïndividualiseerd worden verstrekt.
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9. Federaal Planbureau
1. Opdrachten9
« Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en
vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die
beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd. Daartoe verzamelt en
analyseert het FPB gegevens, verkent het de mogelijke evoluties, identificeert het alternatieven,
evalueert het de gevolgen van beleidsmaatregelen en doet het voorstellen. Zijn wetenschappelijke
deskundigheid staat ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale
en internationale instellingen. Het FPB zorgt voor een ruime verspreiding van zijn werkzaamheden.
De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenschap meegedeeld en dragen bij tot het
democratisch debat. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.plan.be/index.php?lang=nl&TM=30&IS=61

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van het Federaal Planbureau beschikt over een rubriek « Databanken en Cijfers »
(http://www.plan.be/databases/databases.php?lang=nl&TM=30&IS=60).
De website beschikt eveneens over een rubriek « Publicaties »
(http://www.plan.be/publications/publication.php?lang=nl&TM=30&IS=63).

2.3. Geraadpleegde documenten :
HOGE RAAD VOOR FINANCIËN, Jaarlijks verslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing, van 2010
tot 2012, Brussel
FEDERAAL PLANBUREAU, Regionale economische vooruitzichten 2012-2017, 2012, Brussel
FEDERAAL PLANBUREAU, Economische vooruitzichten 2012-2017, 2012, Brussel
FEDERAAL PLANBUREAU, Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030, 2012, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Regionale economie
A. Rubriek « Data »

9

Het overzicht van de opdrachten van het Federaal Planbureau is overgenomen van de Website van de
instelling. Deze is beschikbaar op : http://www.plan.be/index.php?lang=nl&TM=30&IS=61
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a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Beloning van werknemers tegen lopende prijzen ;
Beloning van werknemers in volume ;
Totale binnenlandse werkgelegenheid ;
Binnenlandse loontrekkende werkgelegenheid ;
Binnenlandse zelfstandige werkgelegenheid ;
Bevolking en arbeidsmarkt ;
Beloning van werknemers per hoofd tegen lopende prijzen ;
Beloning van werknemers per hoofd in volume .

B. Publicatie « Regionale economische vooruitzichten 2012-2017 »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Totale binnenlandse werkgelegenheid per gewest ;
Reële loonkost per hoofd per gewest ;
Evolutie van de totale bevolking per gewest ;
Evolutie van de bevolking op arbeidsleeftijd per gewest ;
Evolutie van de activiteitsgraad per gewest ;
Evolutie van de actieve bevolking (definitie FPB) per gewest ;
Impact van de recente arbeidsmarkthervormingen op het arbeidsaanbod ;
Evolutie van de gewestelijke werkgelegenheidspercentages ;
Evolutie van de gewestelijke werkloosheidspercentages ;
Evolutie van het primair en het beschikbaar inkomen per hoofd en per gewest.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.2. Arbeidsmarkt
A. Rubriek « Data »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Totale binnenlandse werkgelegenheid
opleidingsniveau van 1999 tot 2009 ;

volgens

bedrijfstak,

leeftijdscategorie

en
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-

Binnenlandse werkgelegenheid per statuut volgens bedrijfstak, leeftijdscategorie en
opleidingsniveau van 1999 tot 2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Loonmassa in de non-profitsector : evolutie en determinanten ;
Toestand op de arbeidsmarkt ;
Toestand op de arbeidsmarkt – Details.

B. Publicatie « Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van de werkgelegenheidsgraad volgens geslacht en leeftijd verstrekt om de 5 jaar
van 2010 tot 2030.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal actieven per leeftijdsgroep ;
Aantal inactieven per leeftijdsgroep.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Publicatie « Economische vooruitzichten 2012-2017 »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Impact van de recente arbeidsmarkthervormingen op het arbeidsaanbod en op de
activiteitsgraad verstrekt per jaar van 2012 tot 2017.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Arbeidsvolume en werkgelegenheid in de marktbedrijfstakken ;
Bevolking op arbeidsleeftijd ;
Actieve bevolking ;
Netto instroom op de arbeidsmarkt per leeftijdsklasse.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.3. Sociale bescherming en vergrijzing
A. Rubriek « Data »
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

Toestand op de arbeidsmarkt verstrekt per jaar van 2000 tot 2060 ;
Bevolkingsperspectieven volgens vijfjarige leeftijdsklasse en geslacht, verstrekt per jaar van
2011 tot 2060.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal gepensioneerden per stelsel.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Jaarlijks verslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing
a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Vooruitzichten voor de werkgelegenheidsgraad van de 15-54-jarigen per geslacht voor de
jaren 2011, 2017, 2030 en 2060 ;
Vooruitzichten voor de werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen per geslacht voor de
jaren 2011, 2017, 2030 en 2060 ;
Hypotheses voor de evolutie van de gemiddelde loopbaanduur (in jaren) en voor de
verdeling van de instroom tijdens de loopbaan (en %) per bedrijfstak en per geslacht (in een
scenario zonder hervorming) verstrekt voor de jaren 2008 en 2030 ;
Het uitstel van de instroom in de pensioen- en werkloosheidsstelsels met bedrijfstoeslag
verstrekt voor het jaar 2030 ;
De vermindering van het aantal begunstigden per stelsel en per geslacht, verstrekt per jaar
van 2013 tot 2017 en voor de jaren 2021, 2030 en 2060 ;
Armoederisico in België per geslacht voor het jaar 2009 ;
Evolutie van de armoederisicograad volgens leeftijd en per geslacht, verstrekt in 2003 en
2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van de totale activiteitsgraad en van de personen van 55 tot 64 jaar, met en zonder
hervorming ;
Vooruitzichten voor de activiteitsgraad van de 15-54 jarigen ;
Vooruitzichten voor de activiteitsgraad van de 55-64 jarigen ;
Evolutie van het armoederisico volgens leeftijd en volgens sociaal-economisch statuut.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Begrotingskost van de vergrijzing op lange termijn volgens het referentiescenario van de
Studiecommissie voor de vergrijzing in % van het BBP ;
Begrotingskost van de vergrijzing op lange termijn volgens de twee alternatieve scenario’s en
in verschil met het referentiescenario.
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3.4. Bevolking
A. Rubriek « Data »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Bevolkingsperspectieven per duizend eenheden verstrekt per jaar van 2000 tot 2060 ;
Bevolkingsperspectieven per arrondissement en leeftijd, verstrekt per jaar van 2000 tot
2060 ;
Bevolkingsperspectieven per provincie en leeftijd, verstrekt per jaar van 2000 tot 2060 ;
Bevolkingsperspectieven per gewest en leeftijd, verstrekt per jaar van;
Bevolkingsperspectieven van de Duitstalige Gemeenschap en leeftijd, verstrekt per jaar van
2000 tot 2060 ;
Bevolkingsperspectieven voor België volgens leeftijd, verstrekt per jaar van 2000 tot 2060 ;
Sterftecijfer volgens leeftijd, verstrekt per jaar van 1990 tot 2060 ;
Alfa (x) van het sterftecijfer volgens leeftijd, verstrekt per jaar van 1990 tot 2060 ;
Beta (x) van het sterftecijfer volgens leeftijd, verstrekt per jaar van 1990 tot 2060 ;
Bevolkingsspreiding per geslacht en leeftijd, verstrekt per jaar van 2000 tot 2060 ;
Loop van de bevolking per arrondissement en leeftijd, verstrekt per jaar van 2000 tot 2060 ;
Loop van de bevolking per provincie en leeftijd, verstrekt per jaar van 2000 tot 2060 ;
Loop van de bevolking per gewest en leeftijd, verstrekt per jaar van 2000 tot 2060 ;
Loop van de bevolking voor België volgens leeftijd, verstrekt per jaar van 2000 tot 2060
Levensverwachting bij de geboorte volgens leeftijd, verstrekt per jaar van 2000 tot 2060 ;
Levensverwachting op 65 jaar volgens leeftijd, verstrekt per jaar van 2000 tot 2060.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Bevolkingspercentage van de 0-14 jarigen ;
Bevolkingspercentage van de +de 65 jarigen ;
Gemiddelde leeftijd van de bevolking ;
Vervanging van de actieven in % ;
Vergrijzing van de actieven in % ;
Afhankelijkheid van de bevolking in % ;
Personen op actieve leeftijd per leeftijd ;
Afhankelijkheid in % ;
Afhankelijkheid van bejaarden in % ;
Afhankelijkheid van bejaarden in % ;
Personen op actieve leeftijd volgens leeftijd.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie « Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030»
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aandeel van de verschillende gezinstypes in 2008 en 2030 ;
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-

Vooruitzichten voor de scholingsgraad van personen tussen 18 en 59 jaar per geslacht,
verstrekt om de vijf jaar van 2010 tot 2030.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal studenten per leeftijdsgroep.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.5. Transport
Alle gegevens die voor dit werkgebied worden verstrekt, komen uitsluitend voort uit de rubriek
« Data ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal (loontrekkende den zelfstandige) werknemers in de transportsector volgens geslacht
en leeftijdscategorie van 1999 tot 2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal werknemer in de transportsector, uitgesplitst over loontrekkenden en zelfstandigen ;
Europese vergelijking van het aantal loontrekkenden in de transportsector ;
Aantal door loontrekkenden gepresteerde uren in de transportsector ;
Bezoldiging van loontrekkenden in de transportsector ;
Europese vergelijking van lonen en wedden in de transportsector ;
Europese vergelijking van lonen en wedden in de transportsector ;
Gemiddelde bezoldiging per loontrekkende in de transportsector ;
Gemiddelde bezoldiging per uur in de transportsector ;
Europese vergelijking van het aantal doden als gevolg van een verkeersongeval ;
Europese vergelijking van de evolutie van het aantal doden als gevolg van een
verkeersongeval ;
Aantal slachtoffer van een verkeersongeval per arrondissement, volgens het type gebruiker
en de ernst van de verwondingen ;
Aantal slachtoffers van een spoorongeval, reiziger/werknemer/derden, volgens de aard van
de verwondingen ;
Aantal slachtoffers aan overwegen volgens de ernst van de verwondingen ;
Europese vergelijking van het aantal reizigers die zijn overleden in een spoorongeval.

3.6. Productiviteit en langetermijngroei
Alle gegevens die voor dit werkgebied worden verstrekt, komen uitsluitend voort uit de rubriek
« Data ».
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a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal personen aangeworven per sector (in duizenden personen) verstrekt per jaar van
1970 tot 2009 ;
Bezoldiging van de werknemers ;
Bezoldiging van arbeid ;
Aantal werknemers per sector (in duizenden personen) verstrekt per jaar van 1970 tot
2009 ;
Totaal aantal gewerkte uren per aangeworven persoon (in miljoen uren) verstrekt per jaar
van 1970 tot 2009 ;
Totaal aantal gewerkte uren per werknemer (in miljoen uren) verstrekt per jaar van 1970 tot
2009.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Delphine Bassillière
Soort contact : Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.1, 3.2
De gegevens van de beide rapporten die niet zijn uitgesplitst per geslacht zijn op verzoek beschikbaar
bij het Federaal Planbureau. Ze worden niet systematisch weergegeven per geslacht omwille van de
leesbaarheid en omdat de dienst de verantwoordelijk is voor deze rapporten vooral op een globaal
niveau tracht te werken.
Nicole Fasquelle
Soort contact : Telefoon
Verkregen antwoord betreffende dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst:
Betreffende rubriek : 3.3
De statistieken die niet per geslacht worden gepubliceerd in het jaarlijks verslag van de
Studiecommissie voor de Vergrijzing zijn wel per geslacht beschikbaar wanneer het informatie
betreft over de bevolking en de arbeidsmarkt. Ze worden niet systematisch per geslacht uitgesplitst
omdat dit niet altijd relevant geacht wordt en men tot op zeker niveau rekening dient te houden met
de leesbaarheid.
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De overige gegevens, zoals de statistieken over de begrotingskost van de vergrijzing op lange termijn,
zijn niet beschikbaar.
Johan Duyck
Soort contact : Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubriek : 3.4
Het Federaal Planbureau krijgt geen specifieke richtlijnen over de gegevens die moeten worden
gepubliceerd. De keuze betreffende de per geslacht uit te splitsen gegevens gebeurt intern (na
overleg met de ADSEI). De gegevens over de vervanging van de actieven en de afhankelijkheidsratio’s
kunnen per geslacht worden berekend op grond van de informatie gepubliceerd door het Federaal
Planbureau.
Bart Hertveldt
Soort contact : E-mail
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubriek : 3.5
Alle statistieken waarover het Federaal Planbureau beschikt, worden gepubliceerd op de website van
de instelling. De gegevens die niet per geslacht worden uitgesplitst, zijn niet beschikbaar.
Bernadette Biatour
Soort contact : E-mail
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubriek : 3.6
Aan de hand van de methodologie van de EU KLEMS enquête, waaruit de gegevens worden
onttrokken over productiviteit en langetermijngroei kunnen de gegevens niet per geslacht worden
uitgesplitst.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er staan geen projecten op stapel.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar beschikbaar op verzoek:
-

Voor het feit dat bepaalde statistieken niet worden uitgesplitst per geslacht in het jaarlijks
verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing haalt de instelling twee redenen aan :
o Een volledige uitsplitsing per geslacht is niet relevant ;
o Het document moet leesbaar blijven.
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-

Voor de niet per geslacht uitgesplitste statistieken in de publicaties « Regionale Economische
Vooruitzichten » en « Economische Vooruitzichten » haalt het Federaal Planbureau twee
redenen aan :
o De dienst belast met deze rapporten tracht in de eerste plaats op een globaal niveau
te werken ;
o Het document moet leesbaar blijven.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Voor het feit dat in de rubriek « Data » statistieken worden gepubliceerd die niet zijn
uitgesplitst per geslacht vermeldt de instelling geen bijzondere reden.

Voorstellen :
Voor de statistieken verstrekt in het jaarlijks verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing is
het noodzakelijk dat de vermelde gegevens systematisch worden uitgesplitst per geslacht.
Voor de statistieken verstrekt in de publicaties « Regionale Economische Vooruitzichten » en
« Economische Vooruitzichten » is het noodzakelijk dat er systematiek wordt gebracht in de
uitsplitsing van de gegevens per geslacht.
Voor de statistieken verstrekt in de rubriek « Data » is het noodzakelijk dat de gegevens per geslacht
worden uitgesplitst waar dat nu niet het geval is, maar waar het toch interessant zou zijn dat de
informatie per geslacht beschikbaar is.
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V. WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
10.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

1. Opdrachten10
« De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarborgt, in een sociaal gecontroleerde
markteconomie, het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding. De FOD
zorgt voor de bescherming en de bevordering van het welzijn op het werk en werkt actief mee aan
de ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel nationaal als internationaal.
De opdrachten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn de volgende:
-

-

De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve
arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening
bij sociale conflicten ;
De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele
arbeidsbetrekkingen. » …

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.werk.belgie.be/home.aspx

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg beschikt over een rubriek
« Statistieken » (http://www.werk.belgie.be/moduleHome.aspx?id=218).
De
website
heeft
ook
een
(http://www.werk.belgie.be/moduleHome.aspx?id=163).

rubriek

« Publicaties »

2.3. Geraadpleegde documenten :
HOGE RAAD VOOR WERKGELEGENHEID, Verslag, van 2011 tot 2012, Brussel.
Het jaarverslag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werd niet in de analyse
opgenomen omdat er enkel de statistieken over het personeel van de instelling worden vermeld.
Het jaarverslag van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werd niet in de analyse
opgenomen omdat het geen statistieken bevat die per geslacht kunnen worden uitgesplitst.

10

Het overzicht van de opdrachten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is overgenomen
van de Website van de instelling. Deze is beschikbaar op: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=244
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3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Actieve bevolking
De gegevens vermeld voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Actieve bevolking verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Actieve bevolking volgens leeftijd en nationaliteit, verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Bevolking van 20 tot 64 jaar volgens opleidingsniveau verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Immigrantenbevolking volgens nationaliteit verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Immigrantenbevolking volgens geboorteland verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Immigrantenbevolking van 20 tot 64 jaar volgens opleidingsniveau verstrekt enkel voor het
jaar 2011 ;
Activiteitsgraad verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Verschil met één jaar van de actieve bevolking verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Activiteitsgraad volgens leeftijd verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Activiteitsgraad volgens opleidingsniveau verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Activiteitsgraad van de immigrantenbevolking volgens nationaliteit verstrekt per jaar van
2010 tot 2011 ;
Activiteitsgraad van de immigrantenbevolking volgens geboorteland, verstrekt per jaar van
2010 tot 2011 ;
Aandeel van de immigrantenberoepsbevolking volgens nationaliteit verstrekt per jaar van
2010 tot 2011 ;
Aandeel van de immigrantenberoepsbevolking volgens geboorteland verstrekt per jaar van
2010 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Evolutie en vooruitzichten inzake de afhankelijkheidsgraad in de ruime zin en in de enge zin
om de 10 jaar van 2000 tot 2060.

3.2. Werkgelegenheid
A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Werkzaamheidsgraad verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Werkgelegenheidsgroei verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Werkgelegenheidsgroei volgens sectoren (NACE Rev 1) verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Werkgelegenheidsgroei volgens sectoren (NACE Rev 2) verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Verdeling werkgelegenheid over sectoren verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
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-

Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Werkzaamheidsgraad per provincie verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Regionale verschillen ; variatiecoëfficiënt in de werkzaamheidsgraad verstrekt per jaar van
2007 tot 2011 ;
Werkzaamheidsgraad in voltijdse equivalenten verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Werkzaamheidsgraad van de immigrantenbevolking volgens nationaliteit verstrekt per jaar
van 2010 tot 2011 ;
Werkzaamheidsgraad van de immigrantenbevolking volgens geboorteland verstrekt per jaar
van 2010 tot 2011 ;
Aandeel van de immigrantenberoepsbevolking volgens nationaliteit verstrekt per jaar van
2010 tot 2011 ;
Aandeel van de immigrantenberoepsbevolking volgens geboorteland verstrekt per jaar van
2010 tot 2011 ;
Aantal personen met een betrekking verstrekt per drie maanden van het tweede kwartaal
van 2011 tot het tweede kwartaal van 2012 ;
Werkzaamheidsgraad verstrekt per drie maanden van het tweede kwartaal van 2011 tot het
tweede kwartaal van 2012 .

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling werkgelegenheid over de sectoren (maandelijks).

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Verslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad in de gewesten verstrekt per jaar van 2002 tot
2011 ;
Werkgelegenheidsgraad van mannen en van vrouwen in België en Europa verstrekt per jaar
van 2002 tot 2011 ;
Werkgelegenheidsgraad van mannen en van vrouwen in voltijds equivalenten in België en
Europa verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Leeftijdspiramide en werkgelegenheid in 1999 en 2010 ;
Bevolking van 40 tot 64 jaar : uitsplitsing volgens socioprofessioneel statuut verstrekt voor
het jaar 2010 ;
Werkgelegenheidsgraad voor de bevolking van 55 tot 64 jaar in België : uitsplitsing volgens
geslacht en opleidingsniveau verstrekt voor de jaren 2000 en 2011 ;
Effectieve werkgelegenheidsgraden en werkgelegenheidsgraad van synthetische cohorten
verstrekt voor het jaar 2010 ;
Werkgelegenheidsgraad per leeftijdscategorie : uitsplitsing volgens geslacht en
opleidingsniveau voor het jaar 2011 ;
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-

Bevolking op arbeidsleeftijd in België : uitsplitsing volgens socioprofessioneel statuut
verstrekt voor het jaar 2010 ;
Niet werkenden : uitsplitsing volgens gender en opleidingsniveau, verstrekt voor het jaar
2010 ;
Vroegere beroepservaring van niet-werkenden verstrekt voor het jaar 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

-

Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraden in België en Europa ;
Socioprofessioneel statuut vóór het pensioen ;
Werkgelegenheidsgraad van 55- tot 64-jarigen in de gewesten ;
Bezoldigde arbeid per leeftijdscategorie : uitsplitsing volgens sector en anciënniteit ;
Niet-werkende bevolking met een beroepservaring van minder dan 8 jaar : uitsplitsing
volgens reden van uittreding uit de laatste baan ;
Niet-werkende bevolking die geen gebruik maakt van een arbeidsmarktuittredingstelsel en
niet op zoek is naar een baan: uitsplitsing volgens de reden waarom zij niet naar een baan
zoeken ;
Arbeidsmobiliteit volgens leeftijd.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Evolutie van de binnenlandse werkgelegenheid per branche ;
Evolutie van de werkgelegenheid in België en in Europa.

3.3. Werkloosheid
A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Werkloosheidsgraad volgens leeftijd verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Werkloosheidsgraad volgens opleidingsniveau verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Regionale verschillen (Variatiecoëfficiënt van de werkloosheidsgraden) verstrekt per jaar van
2007 tot 2011 ;
Langdurige werkloosheidsgraad verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Werkloosheidsgraad van de immigrantenbevolking volgens nationaliteit verstrekt per jaar
van 2010 tot 2011 ;
Werkloosheidsgraad van de immigrantenbevolking volgens geboorteland verstrekt per jaar
van 2010 tot 2011 ;
Werkloosheidsgraad (administratieve gegevens) verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Werkloosheidsgraad volgens leeftijd (administratieve gegevens) verstrekt per jaar van 2007
tot 2011 ;
Werkloosheid volgens duur (administratieve gegevens) verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Aantal werklozen en werkzoekenden (Vergelijking EAK met administratieve gegevens)
verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Maandelijkse werkloosheid verstrekt van oktober 2011 tot maart 2012 ;
Maandelijkse werkloosheidsgraad verstrekt van juni tot oktober 2012 ;
Maandelijkse werkloosheid volgens leeftijd verstrekt van juni tot oktober 2012 ;
71

-

Maandelijkse werkloosheidsgraad volgens leeftijd verstrekt van juni tot oktober 2012 ;
Driemaandelijkse werkloosheid volgens gewest verstrekt van het tweede kwartaal van 2011
tot het tweede kwartaal van 2012 ;
Driemaandelijkse werkloosheid volgens leeftijd en gewest verstrekt van het tweede kwartaal
van 2011 tot het tweede kwartaal van 2012 ;
Driemaandelijkse werkloosheidsgraad volgens gewest verstrekt van het tweede kwartaal van
2011 tot het tweede kwartaal van 2012 ;
Driemaandelijkse werkloosheidsgraad van de immigrantenbevolking verstrekt van het
tweede kwartaal van 2011 tot het tweede kwartaal van 2012 ;
Driemaandelijkse werkloosheidsgraad volgens opleidingsniveau verstrekt van het tweede
kwartaal van 2011 tot het tweede kwartaal van 2012 ;
Uitkeringsgerechtigde werklozen verstrekt van oktober 2011 tot maart 2012 ;
Niet werkende uitkeringsgerechtigde werkzoekenden verstrekt van juni tot oktober 2012 ;
Werkloosheidsgraad – Administratieve gegevens verstrekt van juni tot oktober 2012 ;
Begunstigden van een wachtuitkering verstrekt van juni tot oktober 2012 ;
Vrijstelling voor sociale of gezinsproblemen verstrekt van juni tot oktober 2012 ;
Tijdelijke werkloosheid verstrekt van juni tot oktober 2012 ;
Oudere werklozen en voltijds brugpensioen verstrekt van juni tot oktober 2012 ;
Loopbaanonderbreking en tijdkrediet verstrekt van juni tot oktober 2012 ;
Deeltijdse werknemers met behoud van rechten met een inkomensgarantie-uitkering
verstrekt van juni tot oktober 2012 ;
Activeringsmaatregelen verstrekt per maand van juni tot oktober 2012 ;
Maandelijkse werkloosheidsgraad verstrekt per maand van 2008 tot 2012 ;
Aantal niet werkende uitkeringsgerechtigde werklozen verstrekt per maand van 2008 tot
2012 ;
Werkloosheidsgraad (administratieve gegevens) verstrekt per maand van 2008 tot 2012 ;
Aantal tijdelijke werklozen verstrekt per maand van 2008 tot 2012 ;
Aantal niet werkende werkzoekenden verstrekt per maand van 2008 tot 2012 ;
Aantal niet werkende werkzoekenden van jonger dan 25 jaar verstrekt per jaar van 2000 tot
2006 en per maand in 2007 ;
Werkloosheidsgraad verstrekt per jaar van 2005 tot 2006 en per maand in 2007 ;
Werkloosheidsgraad Eurostat verstrekt per jaar van 2000 tot 2006 en per maand in 2007 .

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Werkloosheidsgraad per provincie ;
Uitkeringsgerechtigde werklozen volgens nationaliteit verstrekt per maand ;
Niet werkende uitkeringsgerechtigde werkzoekenden volgens nationaliteit verstrekt per
maand ;
Niet werkende werkzoekenden volgens leeftijd verstrekt per maand.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Anti-crisismaatregelen verstrekt per maand.

B. Verslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

Geharmoniseerde werkloosheidsgraden in België en Europa ;
Werkloosheidsgraad van mannen en vrouwen in België en in Europa verstrekt per jaar van
2002 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Regionale evolutie van de werkloosheid in België ;
Evolutie van de tijdelijke werkloosheid ;
Evolutie van de werkloosheid in België en in Europa ;
Werkloosheid volgens duur in België en in de EU.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.4. Flexibiliteit en zekerheid
A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal werknemers met een atypische arbeidsovereenkomst verstrekt per jaar van 2010 tot
2011 ;
Onvrijwillige deeltijdarbeid en/of werk van beperkte duur verstrekt per jaar van 2008 tot
2011 ;
Onvrijwillige deeltijdarbeid als percentage van deeltijdarbeid verstrekt per jaar van 2007 tot
2011 ;
Onvrijwillige deeltijdarbeid ten opzichte van het aantal loontrekkenden verstrekt per jaar van
2007 tot 2011 ;
Onvrijwillig tijdelijk werk als percentage van het totaal tijdelijk werk verstrekt per jaar van
2007 tot 2011 ;
Onvrijwillig tijdelijk werk ten opzichte van het totaal aantal loontrekkenden verstrekt per jaar
van 2007 tot 2011 ;
Aard van tijdelijk werk verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Werkelijke, gewoonlijke en contractuele wekelijkse arbeidsduur verstrekt per jaar van 2010
tot 2011 ;
Overuren verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Toegang tot flexibele arbeid verstrekt enkel voor het jaar 2004 ;
Loopbaanonderbreking en tijdskrediet verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Aantal deeltijdse werknemers verstrekt driemaandelijks van het tweede kwartaal van 2001
tot het tweede kwartaal van 2012.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

73

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal gebruikers van dienstencheques ;
Toename van het aantal gepresteerde uren door uitzendkrachten (maandelijks).

B. Verslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Deeltijdse arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in België en in Europa verstrekt per
jaar van 2002 tot 2011 ;
Aandeel van de onvrijwillige deeltijdarbeid van mannen en vrouwen in België en in Europa
verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Aandeel van de werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten van mannen en vrouwen
in België en in Europa verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Loontrekkenden : uitsplitsing volgens het arbeidsstelsel ;
Deeltijdse loontrekkende werknemers : uitsplitsing volgens de arbeidsduur.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Arbeidsreserve.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.5. Diversiteit en discriminatie
A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verschil in werkzaamheidsgraad tussen vrouwen en mannen verstrekt per jaar van 2007 tot
2011 ;
Verschil in werkzaamheidsgraad tussen vrouwen en mannen volgens leeftijd verstrekt per
jaar van 2007 tot 2011 ;
Verschil in werkzaamheidsgraad tussen vrouwen en mannen volgens opleidingsniveau
verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Verschil in werkzaamheidsgraad in voltijdse equivalenten tussen vrouwen en mannen
verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Verschil in werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Verschil in werkzaamheidsgraad volgens geboorteland verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Verschil in werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau verstrekt per jaar van 2010 tot
2011 ;
Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen verstrekt per jaar van 2007 tot
2011 ;
Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen volgens leeftijd verstrekt per
jaar van 2007 tot 2011 ;
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-

Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen volgens opleidingsniveau
verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Verschil in werkloosheidsgraad volgens nationaliteit verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Verschil in werkloosheidsgraad volgens geboorteland verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Verschil in werkloosheidsgraad volgens opleidingsniveau verstrekt per jaar van 2010 tot
2011 ;
Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen verstrekt per jaar
van 2010 tot 2011 ;
Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen volgens leeftijd
verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen volgens
opleidingsniveau verstrekt per jaar van 2010 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Segregatie-index per activiteitensector en per beroep.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Verslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Loonverschil tussen mannen en vrouwen in België en in Europa verstrekt per jaar van 2006
tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Armoederisico ;
Armoederisicograad.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.6. Opleiding
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Volwassenen volgens opleidingsniveau en beroepsstatuut verstrekt per jaar van 2010 tot
2011 ;
Percentage van de bevolking van 20 tot 24 jaar dat het hoger secundair onderwijs heeft
beëindigd verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Percentage van de bevolking van 30 tot 34 jaar met een diploma van het hoger onderwijs
verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Percentage van de bevolking van 18 tot 24 jaar dat het hoger secundair onderwijs niet heeft
beëindigd en dat niet langer onderwijs geniet verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
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-

Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de referentiemaand verstrekt per
jaar van 2007 tot 2011 ;
Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de referentiemaand volgens leeftijd
verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de laatste 12 maanden naar leeftijd
verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de referentiemaand verstrekt per
jaar van 2007 tot 2011 ;
Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de referentiemaand volgens
leeftijd verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de laatste 12 maanden naar
leeftijd verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Participatiegraad van de inactieven aan opleiding tijdens de referentiemaand verstrekt per
jaar van 2007 tot 2011 ;
Computer skills volgens gewest verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Internet skills volgens gewest verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Aantal werknemer dat een cursus heeft gevolgd tijdens het betaald educatief verlof per
statuut en per gewest, verstrekt per halfjaar van 2001 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Participatiegraad van de werklozen aan opleiding tijdens de referentiemaand ;
Educatief verlof ;
Computer skills volgens beroepsstatuut ;
Computer skills volgens opleidingsniveau ;
Internet skills volgens beroepsstatuut ;
Internet skills volgens opleidingsniveau.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Totale overheidsuitgaven aan onderwijs ;
Totale overheidsuitgaven aan onderwijs volgens gemeenschap ;
Vorming in de ondernemingen ;
Toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt volgens sector ;
Toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt volgens opleidingsniveau ;
Toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt volgens beroep.

3.7. Productiviteit en arbeidskosten
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Gemiddeld bruto-maandloon volgens geslacht verstrekt per jaar van 2006 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Gemiddeld bruto-maandloon volgens leeftijd ;
Gemiddeld bruto-maandloon volgens opleidingsniveau ;
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-

Gemiddeld bruto-maandloon volgens beroep ;
Gemiddeld bruto-maandloon volgens bedrijfstak.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.8. Arbeidsongevallen en beroepsziekten
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal arbeidsongevallen verstrekt van 2007 tot 2011 ;
Aantal arbeidsongevallen per gewest verstrekt voor het jaar 2011 ;
Evolutie van de arbeidsongevallen verstrekt per jaar van 2002 tot 2006.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Beroepsziekten.

3.9. Gezin en arbeid
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Impact van het ouderschap op de werkzaamheidsgraad verstrekt per jaar 2010 tot 2011 ;
Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen verstrekt per jaar van 2010 tot
2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Kinderopvang ;
Kinderopvang – Administratieve gegevens.

3.10. Inactiviteit
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Arbeidsreserve verstrekt per jaar van 2010 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.11. Mobiliteit
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Mobiliteit volgens beroepsstatuut – Administratieve gegevens verstrekt per jaar van 2006 tot
2009 ;
Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst – Bepaalde en onbepaalde duur verstrekt per
jaar van 2008 tot 2010 ;
Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst – Voltijds en deeltijds verstrekt per jaar van
2008 tot 2010 ;
Loopbaantraject volgens loonniveau verstrekt per jaar van 2008 tot 2010 ;
Loopbaantraject volgens deciel – Administratieve gegevens verstrekt per jaar van 2006 tot
2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Mobiliteit volgens beroepsstatuut.

3.12. Werk en armoede
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Armoederisico verstrekt per jaar van 2009 tot 2010 ;
Bevolking van 18 tot 59 jaar in huishoudens waar niemand werkt verstrekt per jaar van 2007
tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.13. Eindeloopbaan
A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Gemiddelde duur van het beroepsleven verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
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-

Gemiddelde duur van het beroepsleven – Administratieve gegevens verstrekt per jaar van
2007 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Gemiddelde duur van het beroepsleven volgens beroepsstatuut – Administratieve gegevens ;
Vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Verslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Pensioenen van loontrekkenden en zelfstandigen in de privésector verstrekt voor de jaren
2000 en 2011 ;
Pensioenen van het overheidspersoneel verstrekt voor de jaren 2000 en 2011 ;
Werkloosheid met bedrijfstoeslag verstrekt voor de jaren 2000 en 2011 ;
Oudere niet-werkzoekende werklozen verstrekt voor de jaren 2000 en 2011 ;
Voltijds tijdskrediet en volledige loopbaanonderbreking verstrekt voor de jaren 2000 en
2011 ;
Deeltijds tijdskrediet en deeltijdse loopbaanonderbreking verstrekt voor de jaren 2000 en
2011 .

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.14. Jeugd
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Jeugd NEET (noch werkenden, noch in opleiding of vorming) verstrekt per jaar van 2007 tot
2011 ;
Jeugd NEET (noch werkenden, noch in opleiding of vorming) volgens leeftijd verstrekt per
jaar van 2007 tot 2011 ;
Jeugd NEET (noch werkenden, noch in opleiding of vorming) volgens opleidingsniveau
verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Jeugd NEET (noch werkenden, noch in opleiding of vorming) volgens beroepsstatuut
verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Jeugdwerkloosheid verstrekt per jaar van 2007 tot 2011.

79

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.15. Actief arbeidsmarktbeleid
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Preventieve dienstverlening om de instroom in de langdurige werkloosheid terug te dringen
verstrekt per jaar van 2008 tot 2010 ;
Nieuwe start om de instroom in de langdurige werkloosheid terug te dringen verstrekt per
jaar van 2008 tot 2010 ;
instroom in de langdurige werkloosheid verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Activering en arbeidsmarktondersteuning verstrekt per jaar van 2009 tot 2010 ;
Activering van niet werkende werkzoekenden verstrekt per jaar van 2009 tot 2010 ;
Activering van langdurig werklozen – Stock, verstrekt per jaar van 2005 tot 2008 ;
Activering van langdurig werklozen – Stroom, verstrekt per jaar van 2005 tot 2008 ;
Actief arbeidsmarktbeleid – Situatie na uitstroom verstrekt per jaar van 2007 tot 2010 ;
Tijdige preventieve dienstverlening verstrekt voor het jaar 2008 ;
Tijdige reguliere activering verstrekt per jaar enkel voor het jaar 2008.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Arbeidsmarktbeleid volgens LMP indeling ;
Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid in percentage van het BBP ;
Uitgaven per persoon die wil werken.

3.16. Groene jobs
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aandeel van groene jobs in de totale tewerkstelling verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Groei groene jobs verstrekt per jaar van 2009 tot 2011 ;
Afgestudeerden hoger onderwijs in wetenschap en technologie verstrekt per jaar van 2006
tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Modal split van het personenvervoer ;
Uitgaven voor milieubescherming per werknemer;
Uitstoot broeikasgassen per werknemer.

3.17. Maatregelen ten gunste van doelgroepen
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal gepresteerde uren via een PWA per gewest versterkt per jaar van 2000 tot 2009 ;
Aantal personen met een PWA-arbeidsovereenkomst versterkt per jaar van 2000 tot 2010 ;
ACTIVA – Aantal personen met een werkuitkering versterkt per jaar van 2003 tot 2010 ;
Begunstigden van de sociale inschakelingseconomie versterkt per jaar van 2004 tot 2006 ;
Aantal begunstigden van loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verloven
versterkt per jaar van 2003 tot 2007.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.18. Arbeidskaarten
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal arbeidskaarten A en B naar geslacht en nationaliteit, verstrekt per jaar van 2000 tot
2008 ;
Aantal eerste arbeidskaarten A en B naar geslacht en nationaliteit, verstrekt per jaar van
2000 tot 2008 ;
Aantal arbeidskaarten C naar geslacht en nationaliteit, verstrekt per jaar van 2003 tot 2008 ;
Aantal arbeidskaarten A en B naar geslacht, gewest en nationaliteit, verstrekt enkel voor het
jaar 2008 ;
Aantal eerste arbeidskaarten B naar geslacht, gewest en nationaliteit, verstrekt enkel voor
het jaar 2008 ;
Aantal arbeidskaarten C naar geslacht, gewest en nationaliteit, verstrekt enkel voor het jaar
2008 .

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal arbeidskaarten verstrekt per maand;
Aantal geweigerde arbeidskaarten verstrekt per maand.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Valérie Gilbert
Soort contact : Gesprek
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
De instelling verzamelt slechts zeer weinig statistieken. Enkel de statistieken voor het betaald
educatief verlof en de collectieve arbeidsbetrekkingen worden verzameld door de FOD WASO. De
overige statistieken brengt de FOD WASO samen op grond van bruto-gegevens van de enquête naar
de arbeidskrachten en de statistieken voor inkomens en levensomstandigheden of zijn rechtstreeks
overgenomen van de website van andere Belgische overheidsinstellingen. Vermeldenswaard daarbij
is dat de statistieken voor werkgelegenheid en werkloosheid afkomstig zijn van de RVA, de
statistieken over de activiteit van zelfstandigen van het RSVZ, van Federgon voor het uitzendwerk,
van het CGVS en Fedasil voor de asielzoekers en van de RVP en de PDOS voor pensioenen en
brugpensioenen.
Omwille van de vertrouwelijkheid is het helaas niet mogelijk te verzoeken om meer details of om een
fijnere uitsplitsing voor de statistieken verstrekt uitgaand van de gegevens uit statistische enquêtes.
De instelling maakt een uitsplitsing per geslacht voor alle gegevens vereist door het
Werkgelegenheidscomité van de Europese Commissie in de context van de Europese
werkgelegenheidsstrategie. De FOD WASO heeft bovendien de opdracht een gewestelijke dimensie
toe te voegen aan de Belgische gegevens.
Wat betreft het verslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid zijn de gegevens die niet per
geslacht zijn uitgesplitst beschikbaar op verzoek. Deze worden omwille van de leesbaarheid niet
systematisch per geslacht uitgesplitst in de verschillende themaverslagen. Bovendien kiest men
ervoor de statistieken te verstrekken in functie van de boodschap die de Raad wil meegeven.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Het Werkgelegenheidscomité van de Europese Commissie is ermee belast een lijst met
arbeidsmarktindicatoren samen te stellen die zijn uitgesplitst per geslacht. Een toenemend aantal
statistieken verstrekt door de FOD WASO zullen dus verplicht per geslacht moeten worden
uitgesplitst.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar beschikbaar op verzoek :

82

-

Voor de statistieken verstrekt in de rubriek « Statistieken » haalt de instelling de
leesbaarheid aan als reden voor het ontbreken van een uitsplitsing per geslacht.
Voor de statistieken verstrekt in het verslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid
verwijst men naar twee redenen om te verantwoorden dat gegevens niet per geslacht
worden uitgesplitst:
o De leesbaarheid ;
o De keuze van de Raad om welbepaalde statistieken te verstrekken om een specifieke
boodschap over te brengen.

b. Gegevens net uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
-

Voor de statistieken verstrekt in de rubriek « Statistieken » die niet beschikbaar zijn per
geslacht haalt de instelling als reden aan om te verklaren waarom gegevens niet per geslacht
zijn uitgesplitst dat deze door andere instellingen worden verzameld. En die stellen deze
informatie niet per geslacht beschikbaar.

Voorstellen :
Voor de statistieken van de rubriek « Statistieken » die enkel op verzoek beschikbaar zijn per geslacht
is het noodzakelijk dat deze gegevens systematisch per geslacht verstrekt worden.
Voor de statistieken verstrekt in het verslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid zou het
interessant zijn als de gegevens in de verschillende thematische onderdelen systematisch per
geslacht zouden worden weergegeven.
Voor de statistieken in de rubriek « Statistieken » die niet per geslacht beschikbaar zijn, is het
noodzakelijk dat de procedure voor het verzamelen van de gegevens wordt aangepast om de
uitsplitsing van de verstrekte gegevens per geslacht een systematisch karakter te geven.
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VI.

SOCIALE ZEKERHEID
11.

FOD Sociale Zekerheid

1. Opdrachten11
« De FOD Sociale Zekerheid voert 4 strategische opdrachten uit:
•

beleidscoördinatie en –ondersteuning;

•

sociale dienstverlening aan gebruikers;

•

bestrijding van de sociale fraude;

•

organisatievermogen.

Hoewel de diensten van de FOD elk hun eigen opdrachten hebben, delen ze dezelfde waarden en
hebben ze gemeenschappelijke doelen. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-sociale-zekerheid.htm

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De FOD Sociale Zekerheid biedt een groot aantal publicaties en statistieken in de rubriek
« Publicaties » (http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuwspublicaties/publicaties/publicaties.htm)
Daar bevindt zich ook een rubriek « De sociale zekerheid in zijn context : 30 jaar statistieken », die
een
groot
aantal
statistieken
verstrekt
(http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuwspublicaties/publicaties/statistische-reeksen/statistische-reeksen.htm).
Wij noemen dit de « Rubriek « Statistieken » » in het onderstaande punt.

2.3. Geraadpleegde documenten :
FOD SOCIALE ZEKERHEID, De sociale zekerheid in een oogopslag. Kerncijfers, Van 2008 tot 2011,
Brussel.
FOD SOCIALE ZEKERHEID, Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale
bescherming in België, 2007-2013, Brussel
FOD SOCIALE ZEKERHEID, Indicatoren van sociale bescherming in België, 2009, Brussel

11

Het overzicht van de opdrachten van de FOD Sociale Zekerheid is overgenomen van de Website van de
instelling. Deze is beschikbaar op: http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/over-defod/organisatie/opdrachten.htm
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FOD SOCIALE ZEKERHEID, Sociale bescherming in België : ESSOBS data voor België, Van 2008 tot
2010 ; Brussel
DG PERSONEN MET EEN HANDICAP, Jaaroverzicht in cijfers, 2009-2011, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Algemene statistieken
Al de publicaties die voor ons onderzoek zijn geanalyseerd, worden niet weergegeven omdat ze geen
statistieken verstrekken over dit thema.

A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Loop van de bevolking van het Rijk verstrekt per jaar van 1969 tot 2010 ;
Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht verstrekt per jaar van 1954 tot 2010 ;
Aantal gezinnen verstrekt per jaar van 1972 tot 2001 ;
Afhankelijkheidsratio verstrekt per jaar van 1965 tot 2010 ;
Aantal onder de sociale zekerheid ressorterende werknemers volgens sociale toestand en
geslacht verstrekt per jaar van 1970 tot 2010 ;
Aantal verzekeringsplichtige zelfstandigen per categorie en per geslacht verstrekt per jaar
van 1970 tot 2010 ;
Onderworpenen aan het sociaal statuut der zelfstandigen (algemeen totaal) volgens
leeftijdsklasse en geslacht verstrekt per jaar van 1998 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Loop van de bevolking per administratief arrondissement verstrekt per jaar van 1970 tot
2010 ;
Statistiek van de aangesloten verzekeringsplichtigen ingedeeld volgens categorie van
bijdragebetalende ;
Evolutie van de personeelssterkte in de overheidssector (m.i.v. het onderwijs) verstrekt per
jaar van 1974 tot 2010 ;
Personeel in de overheidssector en het onderwijs uitsluitend onderworpen aan de
verzekering geneeskundige verzorging verstrekt per jaar van 1970 tot 2010.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.2. Arbeidsongeschiktheid
De publicaties « Indicatoren van sociale bescherming in België », « Sociale bescherming in België :
ESSOBS data voor België » en het « Jaaroverzicht in cijfers van de DG Personen met een Handicap »
worden niet vermeld omdat ze op dit vlak geen statistieken verstrekken.
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A. Rubriek « Statistieken »
-

Werknemersstelsel

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Invaliditeit : evolutie van het aantal invaliden ten laste van de algemene regeling volgens
leeftijd, geslacht en sociale toestand verstrekt per jaar van 1970 tot 2010 ;
Invaliditeitsgraad : Aantal invaliden versus actieve bevolking verstrekt per jaar van 1991 tot
2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Invaliditeit : evolutie van de invaliditeitsuitkeringen verstrekt per jaar van 1994 tot 2012 ;
Invaliditeit : evolutie van de uitgaven verstrekt per jaar van 1970 tot 2010.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
-

Zelfstandigenstelsel

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Invaliditeit : evolutie van het aantal invaliden volgens leeftijd en geslacht verstrekt per jaar
van 1977 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Invaliditeit : evolutie van de uitkeringen verstrekt per jaar van 1994 tot 2012,
Invaliditeit : evolutie van de uitgaven verstrekt per jaar van 1971 tot 2010.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie « De sociale zekerheid in een oogopslag. Kerncijfers »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal personen in invaliditeit en uitgaven (in euro) verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Aantal beëindigde ziektegevallen (primaire arbeidsongeschiktheid) en uitgaven (in euro)
verstrekt per jaar van 2007 tot 2010 ;
Aantal renten voor slachtoffers van een arbeidsongeval verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal nieuw aangegeven arbeidsongevallen verstrekt van 2006 tot 2011 ;
Aantal uitkeringen voor slachtoffers van een beroepsziekte verstrekt per jaar van 2008 tot
2011 ;
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-

Evolutie van het aantal dat jaar erkende beroepsziekten verstrekt per jaar van 2006 tot
2011 ;
Aantal financiële tegemoetkomingen aan rechthebbende personen met een handicap
verstrekt per jaar van 2008 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Vade-Mecum
-

Werknemersstelsel

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verzekerde bevolking naar statuut, leeftijdsklasse en geslacht verstrekt per jaar van 2004 tot
2011 ;
Aantal invaliden naar leeftijdsklasse en geslacht verstrekt per jaar van 2004 tot 2011 ;
Evolutie van het ledental verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Primaire arbeidsongeschiktheid : ziektecijfer naar statuut en geslacht verstrekt per jaar van
2001 tot 2011 ;
Primaire arbeidsongeschiktheid : aantal vergoede dagen naar statuut en geslacht verstrekt
per jaar van 2001 tot 2011 ;
Primaire arbeidsongeschiktheid : gemiddelde daguitkering (in euro) naar statuut en geslacht
verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Primaire arbeidsongeschiktheid : totaal bedrag van de basisuitgaven (in duizenden euro) naar
statuut en geslacht verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Invaliditeit : aantal gevallen naar statuut en geslacht verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Invaliditeit : aantal vergoede dagen naar statuut en geslacht verstrekt per jaar van 2001 tot
2011 ;
Invaliditeit : gemiddelde daguitkering (in euro) naar statuut en geslacht verstrekt per jaar
van 2001 tot 2011 ;
Invaliditeit : totaal bedrag van de basisuitgaven (in duizenden euro) naar statuut en geslacht
verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende naar leeftijdsklasse verstrekt per jaar van 2005
tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
-

Zelfstandigenstelsel
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verzekerde bevolking naar statuut, leeftijdsklasse en geslacht verstrekt per jaar van 2009 tot
2011 ;
Aantal invaliden naar leeftijdsklasse en geslacht verstrekt per jaar van 2009 tot 2011 ;
Evolutie van het ledental verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Primaire arbeidsongeschiktheid: ziektecijfer volgens geslacht verstrekt per jaar van 2006 tot
2011 ;
Primaire arbeidsongeschiktheid: aantal vergoede dagen volgens geslacht verstrekt per jaar
van 2006 tot 2011 ;
Primaire arbeidsongeschiktheid : gemiddelde daguitkering (in euro) volgens geslacht
verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Primaire arbeidsongeschiktheid : totaal bedrag van de basisuitgaven (in duizenden euro)
volgens geslacht verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Invaliditeit : aantal gevallen volgens leeftijd en geslacht verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Invaliditeit : aantal vergoede dagen volgens geslacht verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Invaliditeit : gemiddelde daguitkering (in euro) volgens geslacht verstrekt per jaar van 2006
tot 2011 ;
Invaliditeit : totaal bedrag van de basisuitgaven (in duizenden euro) volgens geslacht
verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende naar leeftijdsklasse verstrekt per jaar van 2005
tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Stelsel van de zeelieden

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Primaire arbeidsongeschiktheid : ledental, aantal vergoede dagen, gemiddelde daguitkering
en uitgaven volgens geslacht verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Invaliditeit : ledental, aantal vergoede dagen, gemiddelde daguitkering en uitgaven volgens
geslacht verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 .

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Mijnwerkers
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a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Invaliditeitspensioenen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.3. Pensioenen
De publicaties « Indicatoren van sociale bescherming in België », « Sociale bescherming in België :
ESSOBS data voor België » en het « Jaaroverzicht in cijfers van de DG Personen met een Handicap »
worden niet vermeld omdat ze op dit vlak geen statistieken verstrekken.

A. Rubriek « Statistieken »
-

Werknemersstelsel

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de gerechtigden van het rustpensioen volgens maandbedrag en pensioensoort
verstrekt per jaar van 1972 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
-

Zelfstandigenstelsel

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Pensioenen : Verdeling van de gerechtigden van het rustpensioen volgens maandbedrag en
pensioensoort verstrekt per jaar van verstrekt per jaar van 1973 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
-

Ambtenaren
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de gerechtigden van het rustpensioen volgens maandbedrag verstrekt per jaar
van 1988 tot 2000.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van de uitbetaalde overheidspensioenen verstrekt per jaar van 1976 tot 2010 ;
Evolutie van het aantal uitbetaalde overheidspensioenen verstrekt per jaar van 1976 tot
2010.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie « De sociale zekerheid in een oogopslag. Kerncijfers »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Belgische bevolking van 65 jaar en ouder volgens geslacht verstrekt per jaar van 2008 tot
2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal ouderdomspensioenen verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Aantal nieuwe rustpensioenuitkeringen verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Aantal nieuwe overlevingspensioenuitkeringen verstrekt per jaar van 2008 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Vade-Mecum
-

Werknemersstelsel

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal begunstigden van een rust- en/of overlevingspensioen verstrekt per jaar van 2001 tot
2011 ;
Aantal begunstigden van een ouderdoms- en/of weduwerente verstrekt per jaar van 2008
tot 2011 ;
Gemiddeld bedrag van de rust- en/of overlevingspensioenen (in euro) verstrekt per jaar van
2001 tot 2011
Rechthebbenden naar pensioensoort, leeftijdsklasse en geslacht verstrekt per jaar van 2005
tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
-

Zelfstandigenstelsel

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal begunstigden van een rust- en/of overlevingspensioen verstrekt per jaar van 2001 tot
2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.4. Werkgelegenheid
De publicaties « Indicatoren van sociale bescherming in België », « Sociale bescherming in België :
ESSOBS data voor België » en het « Jaaroverzicht in cijfers van de DG Personen met een Handicap »
worden niet vermeld omdat ze op dit vlak geen statistieken verstrekken.

A. Rubriek « Statistieken »
-

Algemene statistieken

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Tewerkstellingsratio van de beroepsbevolking ten opzichte van de bevolking op actieve
leeftijd verstrekt per jaar van 1965 tot 2011 ;
Werkloosheidsratio: uitkeringsgerechtigde volledig werklozen ten opzichte van de
beroepsbevolking verstrekt per jaar van 1965 tot 2011 ;
Evolutie van het gemiddelde loon in de privé-sector verstrekt per jaar van 1995 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Beroepsbevolking, werkgelegenheid en werkloosheid verstrekt per jaar 1995 tot 2010.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
-

Werknemers

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal arbeidsdagen (per jaar) volgens sociale stand en geslacht verstrekt
per jaar van 1970 tot 2010 ;
Evolutie van het bedrag van de lonen (per jaar) volgens sociale stand en geslacht verstrekt
per jaar van 1970 tot 2010 ;
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-

Werkloosheid: geografische spreiding uitkeringsgerechtigde volledig werklozen naar geslacht
en arrondissement verstrekt per jaar van 1970 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Werkloosheid : evolutie van het aantal werklozen verstrekt per jaar van 1970 tot 2010 ;
Werkloosheid: evolutie van het aantal werklozen ingedeeld naar fysische statistieken
verstrekt per jaar van 1982 tot 2010.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
-

Ambtenaren

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal arbeidsdagen – overheidssector en onderwijs verstrekt per jaar van
1973 tot 2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie « De sociale zekerheid in een oogopslag. Kerncijfers »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Werkgelegenheidsgraad per leeftijdscategorie en geslacht verstrekt enkel voor het jaar 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Actieve bevolking (werkenden en werklozen) en inactieve bevolking per leeftijdscategorie
verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Aantal werkloosheidsuitkeringen verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Evolutie van de werkloosheid verstrekt per halfjaar van 2006 tot 2012 ;
Aantal activeringen van werklozen verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Aantal werknemers dat kiest voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet verstrekt per jaar
van 2008 tot 2011 ;
Aantal bruggepensioneerden naar leeftijd.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Vade-Mecum
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a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal werklozen naar groep en categorie ;
Effectieven, UVW-WZ naar vijfjarige leeftijdsklasse ;
Volledige - en tijdelijke werkloosheid: gemiddeld aantal, dagen, gemiddelde daguitkering,
uitgaven ;
Brugpensioen: effectieven (fysieke eenheden) ;
Brugpensioen: gemiddeld aantal, dagen, gemiddelde daguitkering, uitgaven ;
Loopbaanonderbreking en tijdskrediet: effectieven (fysieke eenheden) ;
Loopbaanonderbreking en tijdskrediet: gemiddeld aantal, dagen, gemiddelde
maanduitkering, uitgaven.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.5. Maatschappelijke integratie en sociale bijstand
De publicaties « Indicatoren van sociale bescherming in België », « Sociale bescherming in België :
ESSOBS data voor België » en het « Jaaroverzicht in cijfers van de DG Personen met een Handicap »
worden niet vermeld omdat ze op dit vlak geen statistieken verstrekken.

A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal rechthebbenden van IGO en gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens geslacht
verstrekt per jaar van 1972 tot 2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

IGO en gewaarborgd inkomen voor bejaarden : uitgaven verstrekt per jaar van 1994 tot
2010 ;
Aantal rechthebbenden van het leefloon volgens gezinstype;
Aantal tewerkgestelde rechthebbenden.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie « De sociale zekerheid in een oogopslag. Kerncijfers »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal rechthebbenden van maatschappelijke integratie en sociale bijstand
(maandgemiddelden) verstrekt per jaar van 2008 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Vade-Mecum
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal rechthebbenden IGO volgens leeftijdsklassen en geslacht verstrekt per jaar van 2005
tot 2011 ;
Aantal rechthebbenden gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens leeftijdsklassen en
geslacht verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.6. Geneeskundige verzorging
De publicaties « Sociale bescherming in België : ESSOBS data voor België » en het « Jaaroverzicht in
cijfers van de DG Personen met een Handicap » worden niet vermeld omdat ze op dit vlak geen
statistieken verstrekken.

A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van de ledentallen volgens sociale stand verstrekt per jaar van 1974 tot 2010 ;
Evolutie van het aantal zorgverleners verstrekt per jaar van 1995 tot 2010.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie « De sociale zekerheid in een oogopslag. Kerncijfers »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van het aantal zorgverleners met een eigen praktijk verstrekt per jaar van 2007 tot
2010.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Vade-Mecum
-

Alle stelsels

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Gemiddelde jaarlijkse kost (in euro) per rechthebbende volgens leeftijd – algemeen stelsel,
verstrekt per jaar van 2009 tot 2010;
Gemiddelde jaarlijkse kost (in euro) per rechthebbende volgens leeftijd – stelsel der
zelfstandigen, verstrekt per jaar van 2009 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Stelsel van de zeelieden

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Geneeskundige verzorging : ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (personen ten
laste inbegrepen) ;
Geneeskundige verzorging : gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende (in euro).

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

D. Publicatie « Indicatoren van sociale bescherming in België »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Gemiddelde uitstapleeftijd uit de arbeidsmarkt verstrekt per jaar van 2001 tot 2007 ;
Levensverwachting op de leeftijd van 65 jaar en levensverwachting in goede gezondheid op
de leeftijd van 65 jaar, verstrekt voor de jaren 2004 en 2006 ;
Opleidingsniveau bij jongeren naar geslacht verstrekt voor de jaren 2000 et 2008 ;
Levensverwachting in goede gezondheid volgens opleidingsniveau
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-

Levensverwachting bij de geboorte naar leeftijd verstrekt per jaar van 2000 tot 2006 ;
Gezonde levensverwachting bij de geboorte verstrekt per jaar van 2004 tot 2006 ;
Inkomensongelijkheid tussen geslachten (niet aangepast) verstrekt voor het jaar 2007 ;
Aantal personen die participeren aan niet-professionele activiteiten naar geslacht verstrekt
voor het jaar 2006 ;
Armoederisicograad per gezinstype verstrekt voor het jaar 2007 ;
Bevolkingsstructuur per gezinstype (in %) verstrekt voor het jaar 2007.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.7. Gezinsbijslag
Niet al de verschillende publicaties die naar aanleiding van ons onderzoek zijn geanalyseerd, worden
weergegeven als zij over dit thema geen statistieke verstrekken.

A. Rubriek « Statistieken »
-

Zelfstandigen

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Gezinsbijslag : evolutie van het aantal rechtgevende kinderen per categorie.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
-

Ambtenaren

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Gezinsbijslag : evolutie van het aantal rechtgevende kinderen per categorie verstrekt per jaar
van 1984 tot 2009.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
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3.8. Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid
De publicaties « de sociale zekerheid in een oogopslag. Kerncijfers », « Indicatoren van sociale
bescherming in België », « Sociale bescherming in België : ESSOBS data voor België » en het
« Jaaroverzicht in cijfers van de DG Personen met een Handicap » worden niet vermeld omdat ze op
dit vlak geen statistieken verstrekken.

A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal rekeningen verstrekt per jaar van 1980 tot 2008 ;
Aantal bijdragebetalenden aan de DOSZ naar geslacht verstrekt per jaar van 1980 tot 2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Vade-Mecum
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal bijdragebetalenden aan de DOSZ naar geslacht verstrekt per jaar van 2001 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal rechthebbenden geneeskundige verzorging naar categorie ;
Aantal rechthebbenden uitkeringsverzekering ;
Aantal rechthebbenden renten en toelagen volgens wetgeving en categorie ;
Aantal rechthebbenden arbeidsongevallen volgens wetgeving en categorie ;
Aantal rechthebbenden beroepsziekten.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.9. Personen met een handicap
De publicaties « de sociale zekerheid in een oogopslag. Kerncijfers », », « Vade-Mecum »,
« Indicatoren van sociale bescherming in België » en « Sociale bescherming in België : ESSOBS data
voor België » worden niet vermeld omdat ze op dit vlak geen statistieken verstrekken.

A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Tegemoetkoming aan personen met een handicap : aantal rechthebbenden volgens type
tegemoetkoming ;
Tegemoetkomingen aan personen met een handicap : uitgaven volgens type
tegemoetkoming.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Jaaroverzicht in cijfers van de DG Personen met een Handicap
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Het aantal rechthebbenden op een IVT-IT of een THAB per geslacht en leeftijdsklasse,
verstrekt per jaar van 2010 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Behandeling van de aanvragen van tegemoetkomingen voor gehandicapten en gemiddelde
onderzoekstermijnen ;
Aantal rechthebbenden van 65 jaar en ouder betaald door de DG Personen met een
Handicap ;
Aantal rechthebbenden op een tegemoetkoming ;
Evolutie van het aantal personen van ouder en jonger dan 65 jaar ; onafhankelijk van het
stelsel "bejaarden/niet-bejaarden" ;
Evolutie van het aantal rechthebbenden op een tegemoetkoming volgens de soort
tegemoetkoming ;
Evolutie van het aantal rechthebbenden op een tegemoetkoming volgens het stelsel
"bejaarden/niet-bejaarden " ;
Aantal rechthebbenden op een tegemoetkoming voor gehandicapte personen volgens de
soort tegemoetkoming ;
Evolutie van het aantal rechthebbenden van een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming of van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, volgens leeftijd ;
Geografische verdeling van het aantal rechthebbenden van een inkomensvervangende en
integratietegemoetkoming of van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ;
aantal rechthebbenden van een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming
volgens de graad van zelfredzaamheid ;
Aantal rechthebbenden op een IVT-IT volgens de gezinscategorieën ;
Aantal rechthebbenden op een THAB volgens de graad van zelfredzaamheid.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
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3.10. Inkomsten en uitgaven voor de sociale bescherming
De gegevens die voor dit thema worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit de publicatie
« Sociale bescherming in België : ESSOBS data voor België ».

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Evolutie van de Belgische sociale inkomsten ;
Aandeel van de verschillende types inkomsten in de totale inkomsten voor sociale
bescherming in België ;
Evolutie van de inkomsten van de Belgische sociale zekerheid ;
Aandeel van elk type van inkomsten in de totale inkomsten van de sociale zekerheid ;
Evolutie van de bijzondere ambtenarenstelsels in België ;
Aandeel van elk type van inkomsten in de financiering van de bijzondere ambtenarenstelsels ;
Evolutie van de inkomsten van de aanvullende stelsels in België ;
Aandeel van elk type van inkomsten in de financiering van de aanvullende stelsels ;
Evolutie van de inkomsten op basis van de sector van herkomst ;
Gewicht van elke sector in de sociale inkomsten.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Michel Deffet
Soort contact : E-mail
Antwoord verkregen betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken behalve 3.9
De rubriek « Statistieken » is recent. Zij wordt momenteel aan verbeteringen onderworpen om de
gegevens systematisch per geslacht te kunnen publiceren.
De publicatie « De sociale zekerheid in een oogopslag. Kerncijfers » verstrekt niet systematisch alle
statistieken per geslacht omwille van de leesbaarheid. Ze zijn wel beschikbaar op verzoek.
Het Vade-Mecum publiceert statistieken die zijn aangemaakt door andere overheidsinstellingen. De
FOD Sociale Zekerheid verstrekt de gegevens die hij relevant acht om de evolutie van de socia le
zekerheid te verklaren. De gegevens die niet per geslacht zijn uitgesplitst, zijn op verzoek
verkrijgbaar.
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De gegevens gepubliceerd in het rapport « Sociale bescherming in België : ESSOBS data voor België »
stemmen overeen met de informatie gevraagd door Eurostat. Deze instelling vereist geen
genderonderscheiden informatie.
Luc Blom
Soort contact : Telefoon
Antwoord verkregen betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubriek : 3.9
Deze gegevens zijn op verzoek verkrijgbaar per geslacht. Het DG Personen met een handicap
publiceert ze niet per geslacht omwille van de leesbaarheid.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Het Vade-Mecum zal worden verbeterd voor de editie 2014. De gegevens die vandaag niet per
geslacht beschikbaar zijn, zullen worden aangepast. Ze worden systematisch per geslacht
beschikbaar gesteld.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar beschikbaar op verzoek :
-

-

-

Voor de gegevens die niet per geslacht zijn uitgesplitst in de rubriek « Statistieken » verwijst
de instelling als reden naar het feit dat de rubriek recent is.
Ter verantwoording van de statistieken die niet per geslacht zijn uitgesplitst in de publicatie
« De sociale zekerheid in een oogopslag. Kerncijfers » vermeldt de FOD Sociale Zekerheid de
leesbaarheid.
Voor de statistieken die niet per geslacht zijn uitgesplitst in het Vade-Mecum stelt de
instelling dat ze de cijfers vermeldt die zij relevant acht. De instelling beoogt aan dit gebrek
te verhelpen vanaf de editie 2014 door systematisch de gegevens per geslacht te verstekken.
Voor de statistieken die niet per geslacht zijn uitgesplitst in het Jaaroverzicht van de DG
Personen met een Handicap haalt deze directie de leesbaarheid aan als reden voor het
ontbreken van de genderonderscheiden uitsplitsing.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Voor de statistieken die niet per geslacht worden weergegeven in het rapport «Sociale
bescherming in België : ESSOBS data voor België » stelt de instelling dat het ontbreken van
een uitsplitsing per geslacht verband houdt met het feit dat het de cijfers betreft die worden
gevraagd door Eurostat.

Voorstellen :
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Voor de rubriek « Statistieken » is het voor de publicatie « De sociale zekerheid in een oogopslag.
Kerncijfers », het Vade-Mecum en het Jaaroverzicht van de DG Personen met een Handicap
noodzakelijk dat de gegevens systematisch per geslacht worden verstrekt.
Voor het rapport « Sociale bescherming in België : ESSOBS data voor België » is het noodzakelijk dat
de uitsplitsing per geslacht van de verstrekte gegevens systematisch wordt. Het feit dat Eurostat dit
niet vereist, kan deze hiaat niet verantwoorden.
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12.

Pensioendienst voor de overheidssector

1. Opdrachten12
« De belangrijkste taak van de PDOS is het
• toekennen
• berekenen
• en beheren
van de meeste rust- en overlevingspensioenen van de overheidssector. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de Pensioendienst voor de Overheidssector beschikt over een rubriek
« Pensioenstatistieken » (http://www.pdos.fgov.be/pdos/statistics/index.htm).
De website heeft ook een rubriek « Publicaties »
(http://www.sdpsp.fgov.be/pdos/publications/index.htm).

2.3. Geraadpleegde documenten
PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR, Jaarverslag, van 2006 tot 2010, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Pensioenen van de overheidssector
A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal werknemers van de overheidssector met een rustpensioen verstrekt per jaar van 2006
tot 2011 ;
Gemiddeld bedrag van het rustpensioen voor werknemers van de overheidssector verstrekt
per jaar van 2006 tot 2011 ;
Aantal werknemers van de overheidssector met een overlevingspensioen verstrekt per jaar
van 2006 tot 2011 ;
Gemiddeld bedrag van het overlevingspensioen voor werknemers van de overheidssector
verstrekt per jaar van 2006 tot 2011.

12

Het overzicht van de opdrachten van de Pensioendienst voor de Overheidssector is overgenomen van de
Website van de instelling. Deze is beschikbaar op : http://www.sdpsp.fgov.be/pdos/about/index.htm
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Al deze gegevens zijn uitgesplitst volgens geboortejaar, woonplaats, inkomensschijf, reden van
pensionering (leeftijdsgrens, vervroegd op aanvraag, uitgesteld, lichamelijke ongeschiktheid,
overige), beleidsgroep, beleidsniveau en type loopbaan.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Jaarverslag
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal pensioenen en gemiddeld maandelijks bedrag voor het rustpensioen volgens geslacht
verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Aantal pensioenen en gemiddeld maandelijks bedrag voor het overlevingspensioen volgens
geslacht verstrekt per jaar van 2006 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling en percentage rustpensioenen volgens reden van de pensionering ;
Verdeling en percentage rustpensioenen volgens leeftijd en ingangsdatum.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Lucia Castagna
Soort contact : Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubriek : 3.1.B
De Pensioendienst voor de Overheidssector kiest ervoor om in zijn jaarverslag niet systematisch de
gegevens per geslacht te publiceren omwille van de leesbaarheid. Elk jaar wordt in het jaarverslag
een specifiek thema in de kijker geplaatst, waaraan prioriteit wordt gegeven.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Geen.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar beschikbaar op verzoek :
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-

Als verantwoording voor het feit dat bepaalde gegevens in het jaarverslag die niet worden
uitgesplitst per geslacht verwijst de instelling naar de leesbaarheid.
b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
Geen.
Voorstellen :
Voor het jaarverslag is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de verstrekte gegevens systematisch
wordt.
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13.

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

1. Opdrachten13
« De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid int de socialezekerheidsbijdragen die betaald worden door de
werkgevers. Deze bijdragen omvatten enerzijds de werkgeversbijdragen en anderzijds de
werknemersbijdragen die de werkgever bij elke loonbetaling inhoudt.
De inning impliceert het nazien en behandelen van de aangiftes van werkgevers en van de betaling
van hun bijdragen. Dit betreft ook het complexe beheer van de talrijke bijdrageverminderingen en
vrijstellingen, de jaarlijkse herverdeling van de sociale lasten en het opsporen en identificeren van
werkgevers die de regels niet naleven. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.rsz.fgov.be/nl

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de instelling beschikt
(http://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken)

over

een

rubriek

« Onlinestatistieken

»

Deze beschikt over een sub-rubriek « Publicaties » (http://onss.be/nl/statistieken/publicaties)

2.3. Geraadpleegde documenten :
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, Snelle ramingen van de tewerkstelling, 2012, Brussel
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, Loontrekkende tewerkstelling, van 2007 tot 2011, Brussel
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, Verdeling van de arbeidsplaatsen naar plaats van
tewerkstelling, van 2006 tot 2010, Brussel
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, Tewerkstelling van studenten, van 2007 tot 2012, Brussel
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, Lonen en bezoldigde periodes, van 2006 tot 2010, Brussel
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, Gelijkgestelde periode, van 2006 tot 2010, Brussel
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, Aangegeven bijdragen, van 2006 tot 2011, Brussel

13

Het overzicht van de opdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is overgenomen van de Website
van de instelling. Deze is beschikbaar op: http://onss.be/nl/over-de-rsz
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3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Loontrekkende tewerkstelling
De statistieken die voor dit thema worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit de publicatie
« Loontrekkende tewerkstelling » en de rubriek « Onlinestatistieken ». De overige publicaties
vermelden geen statistieken over het thema.

-

Tewerkgestelde werknemers

A. Publicatie ‘’Snelle ramingen van de tewerkstelling’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal tewerkgestelde werknemers naar leeftijdsklasse en geslacht,
verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van het aantal tewerkgestelde werknemers naar activiteit van de werkgever
verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012;
Evolutie van het aantal tewerkgestelde werknemers naar sector en statuut, verstrekt per jaar
van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012;
Evolutie van het aantal tewerkgestelde werknemers naar hoofdverblijfplaats van de
werknemer verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012;
Evolutie van het aantal tewerkgestelde werknemers naar type tewerkstelling en graad van
tewerkstelling, verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012;
Evolutie van het aantal tewerkgestelde werknemers naar sectorgroep (paritair comité) van
de werknemer verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie ‘Loontrekkende tewerkstelling’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Indeling van de tewerkgestelde werknemers naar sector, geslacht en leeftijd, verstrekt per
kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de tewerkgestelde werknemers naar sector, geslacht en activiteitstak, verstrekt
per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de tewerkgestelde werknemers naar type tewerkstelling, geslacht en
hoofdverblijfplaats : algemeen totaal verstrekt per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de tewerkgestelde werknemers naar type tewerkstelling, geslacht en
hoofdverblijfplaats : deeltijdse prestaties verstrekt per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
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-

-

-

Indeling van de tewerkgestelde werknemers naar type tewerkstelling, geslacht en
hoofdverblijfplaats : seizoens- en interimwerknemers, gelimiteerde prestaties, verstrekt per
kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de tewerkgestelde werknemers naar type tewerkstelling, geslacht en leeftijd,
verstrekt per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de tewerkgestelde werknemers naar tewerkstellingsgraad, geslacht en leeftijd:
deeltijdse prestaties verstrekt per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de tewerkgestelde werknemers naar tewerkstellingsgraad, geslacht en
hoofdverblijfplaats : seizoens- en interimwerknemers, gelimiteerde prestaties, verstrekt per
kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de tewerkgestelde werknemers naar sectorgroep, leeftijd en geslacht, verstrekt
per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de tewerkgestelde werknemers naar sectorgroep, statuut en geslacht verstrekt
per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de tewerkgestelde werknemers naar sectorgroep en hoofdverblijfplaats,
verstrekt per kwartaal van 2007 tot 2011 .

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Indeling van de tewerkgestelde werknemers naar sector, statuut en activiteitstak.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Rubriek ‘’Onlinestatistieken’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal werknemers / dienstencheques aangegeven bij de RSZ naar geslacht
verstrekt per jaar / per kwartaal van 2007 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Arbeidsvolume

A. Publicatie ‘’Snelle ramingen van de tewerkstelling’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar leeftijd en geslacht, verstrekt per
jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar activiteit van de werkgever
verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012 ;
Evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar sector en statuut verstrekt per
jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012 ;
Evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar hoofdverblijfplaats van de
werknemer verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012 ;
Evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar type arbeidsplaats en
arbeidsduur verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012 ;
Evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar sector en dimensie van de
werkgever verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012 ;
Evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar sectorgroep (paritair comité) van
de werknemer verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie ‘Loontrekkende tewerkstelling’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar sector, geslacht en leeftijd , verstrekt per jaar van
2007 tot 2011 ;
Arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar sector, geslacht en activiteitstak, verstrekt per
jaar van 2007 tot 2011 ;
Arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar sectorgroep, statuut en geslacht, verstrekt per
jaar van 2007 tot 2011 ;
Arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar sectorgroep, leeftijd en geslacht, verstrekt per
jaar van 2007 tot 2011 ;
Arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar sectorgroep, dagloon en geslacht : arbeiders,
verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar sectorgroep, dagloon en geslacht : bedienden
verstrekt per jaar van 2007 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar sector, statuut en activiteitstak ;
Arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar dimensie en activiteitstak van de werkgever in de
privé-sector;
Arbeidsvolume in voltijdsequivalenten naar sectorgroep en hoofdverblijfplaats.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Rubriek ‘’Onlinestatistieken’
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten voor het tweede kwartaal naar
arbeidsplaats, geslacht, type arbeidsprestatie en arbeidsduur, verstrekt per jaar van 2005 tot
2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Arbeidsplaatsen

A. Publicatie ‘’Snelle ramingen van de tewerkstelling’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen naar leeftijdsklasse en geslacht verstrekt per jaar van
2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen naar activiteit van de werkgever verstrekt per jaar
van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012 ;
Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen naar sector en statuut verstrekt per jaar van 2006 tot
2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012 ;
Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen naar hoofdverblijfplaats van de werknemer verstrekt
per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012 ;
Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen naar type arbeidsplaats en arbeidsduur verstrekt per
jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012 ;
Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen naar sector en dimensie van de werkgever verstrekt
per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012 ;
Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen naar sectorgroep (paritair comité) van de werknemer
verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 en per kwartaal van 2011 tot 2012.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie ‘’Loontrekkende tewerkstelling’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Indeling van de arbeidsplaatsen naar sector, geslacht en leeftijd, verstrekt per kwartaal van
2007 tot 2011 ;
Indeling van de arbeidsplaatsen naar sector, geslacht en activiteitstak, verstrekt per kwartaal
van 2007 tot 2011 ;
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-

Indeling van de arbeidsplaatsen naar type arbeidsprestatie, geslacht en leeftijd, verstrekt per
kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de arbeidsplaatsen naar arbeidsduur, geslacht en leeftijd : deeltijdse prestaties
verstrekt per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de arbeidsplaatsen naar arbeidsduur, geslacht en leeftijd : seizoens- en
interimwerknemers, gelimiteerde prestaties, verstrekt per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de arbeidsplaatsen naar sectorgroep, statuut en geslacht, verstrekt per kwartaal
van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de arbeidsplaatsen naar sectorgroep, leeftijd en geslacht verstrekt per kwartaal
van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de arbeidsplaatsen naar sectorgroep, dagloon en geslacht : arbeiders, verstrekt
per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de arbeidsplaatsen naar sectorgroep, dagloon en geslacht : bedienden, verstrekt
per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de arbeidsplaatsen naar type arbeidsprestatie en sectorgroep, verstrekt per
kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de arbeidsplaatsen naar arbeidsduur en sectorgroep : deeltijdse prestaties
verstrekt per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Indeling van de arbeidsplaatsen naar arbeidsduur en sectorgroep : seizoens- en
interimwerknemers, gelimiteerde prestaties verstrekt per kwartaal van 2007 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Indeling van de arbeidsplaatsen naar sector, statuut en activiteitstak ;
Indeling van de arbeidsplaatsen naar dimensie en activiteitstak van de werkgever in de privésector ;
Indeling van de arbeidsplaatsen naar sectorgroep en hoofdverblijfplaats.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Rubriek ‘’Onlinestatistieken’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen naar Paritair Comité, statuut en geslacht, verstrekt
per kwartaal van 2007 tot 2012.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
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3.2. Plaats van tewerkstelling
De statistieken die voor dit thema worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit de publicatie
« Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling » en de rubriek
« Onlinestatistieken ». De overige publicaties vermelden geen statistieken over het thema.

A. Publicatie ‘Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van
tewerkstelling’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Indeling van de werknemers naar basisinstelling verstrekt per halfjaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de werknemers naar plaats van tewerkstelling verstrekt per halfjaar van 2006
tot 2010 ;
Indeling van de werknemers naar activiteitstak en naar dimensieklasse van de
vestigingseenheden verstrekt per halfjaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de werknemers naar sector, geslacht en activiteitstak, verstrekt per halfjaar van
2006 tot 2010 ;
Indeling van de werknemers naar plaats van tewerkstelling en dimensieklasse van de
vestigingseenheden verstrekt per halfjaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de werknemers in functie van de dimensieklasse van de vestigingseenheden
verstrekt per halfjaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de vestigingseenheden en de werknemers in functie van de dimensieklasse van
de vestigingseenheden verstrekt per halfjaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de werkgevers en de werknemers naar basisinstelling verstrekt per halfjaar van
2006 tot 2010 ;
Indeling van de werknemers naar plaats van tewerkstelling en dimensieklasse van de
vestigingseenheden verstrekt per halfjaar van 2006 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Indeling van de werknemers naar plaats van tewerkstelling, sector en statuut ;
Indeling van de werknemers naar sector, statuut en activiteitstak ;
Indeling van de werknemers naar activiteitstak en dimensieklasse.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Rubriek ‘’Onlinestatistieken’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen op 30 juni naar gewest van tewerkstelling, leeftijd en
geslacht verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen op 31 december naar gewest van tewerkstelling,
geslacht, type arbeidsprestatie en arbeidsduur, verstrekt per jaar van 2005 tot 2010.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.3. Tewerkstelling van studenten
De statistieken die voor dit thema worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit de publicatie
« Tewerkstelling van studenten met een studentencontract » en de rubriek « Onlinestatistieken ». De
overige publicaties vermelden geen statistieken over het thema.

A. Publicatie ‘Tewerkstelling van studenten met een studentencontract’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Arbeidsplaatsen : Belang van de studentenarbeid bij de werkgevers verstrekt per kwartaal
van 2007 tot 2012 ;
Lonen : Belang van de studentenarbeid bij de werkgevers verstrekt per kwartaal van 2007
tot 2012 ;
Bezoldigde dagen : Belang van de studentenarbeid bij de werkgevers verstrekt per kwartaal
van 2007 tot 2012 ;
Arbeidsplaatsen : Indeling van de studenten naar dimensie van de werkgevers verstrekt per
kwartaal van 2007 tot 2012 ;
Lonen : Indeling van de studenten naar dimensie van de werkgevers verstrekt per kwartaal
van 2007 tot 2012 ;
Bezoldigde dagen : Indeling van de studenten naar dimensie van de werkgevers verstrekt per
kwartaal van 2007 tot 2012 ;
Arbeidsplaatsen : Indeling van de studenten naar activiteit van de werkgevers verstrekt per
kwartaal van 2007 tot 2012 ;
Lonen : Indeling van de studenten naar activiteit van de werkgevers verstrekt per kwartaal
van 2007 tot 2012 ;
Bezoldigde dagen : Indeling van de studenten naar activiteit van de werkgevers verstrekt per
kwartaal van 2007 tot 2012 ;
Arbeidsplaatsen : Indeling van de studenten naar plaats van de hoofdzetel van de werkgevers
verstrekt per kwartaal van 2007 tot 2012 ;
Lonen : Indeling van de studenten naar plaats van de hoofdzetel van de werkgevers verstrekt
per kwartaal van 2007 tot 2012 ;
Bezoldigde dagen : Indeling van de studenten naar plaats van de hoofdzetel van de
werkgevers verstrekt per kwartaal van 2007 tot 2012 ;
Personen : Indeling van de studenten naar woonplaats en leeftijdsklassen verstrekt per
kwartaal van 2007 tot 2012.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Rubriek ‘’Statistieken’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal werkende studenten naar geslacht en aantal gepresteerde kwartalen, verstrekt per
jaar van 2007 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Indeling van de studenten naar het aantal gepresteerde dagen, verstrekt per jaar van 2007
tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.4. Lonen en bezoldigde periodes
De statistieken die voor dit thema worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit de publicatie
« Aangegeven lonen en bezoldigde periodes ». De overige publicaties vermelden geen statistieken
over het thema.

A. Publicatie ‘Aangegeven lonen en bezoldigde periodes’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Voltijdse werknemers (in dagen) verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Deeltijdse werknemers (in uren) verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar activiteitstak (NACE 2008) van het aantal bij de RSZ aangegeven bezoldigde
dagen en uren, verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar activiteitstak van het aantal bij de RSZ aangegeven bezoldigde dagen en uren,
verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar activiteitstak (NACE 2008) van de bij de RSZ aangegeven bezoldigingen,
verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar activiteitstak (NACE 2008) van de bij de RSZ aangegeven premies, verstrekt per
jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar activiteitstak (NACE 2008) van de bij de RSZ aangegeven
verbrekingsvergoedingen, verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar activiteitstak (NACE 2008) van het bij de RSZ aangegeven enkel
vertrekvakantiegeld, verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar activiteitstak (NACE 2008) van de bij de RSZ aangegeven bezoldigingen,
verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar activiteitstak van de bij de RSZ aangegeven bezoldigingen, verstrekt per jaar
van 2006 tot 2010 ;
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-

Indeling naar activiteitstak van de bij de RSZ aangegeven "gewone" bezoldigingen, verstrekt
per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar activiteitstak van de bij de RSZ aangegeven premies, verstrekt per jaar van 2006
tot 2010 ;
Indeling naar activiteitstak van de bij de RSZ aangegeven verbrekingsvergoedingen, verstrekt
per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar activiteitstak van het bij de RSZ aangegeven enkel vertrekvakantiegeld,
verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de bij de RSZ aangegeven bezoldigingen naar hoofdverblijfplaats van de
werknemers verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de bij de RSZ aangegeven "gewone" bezoldigingen naar hoofdverblijfplaats van
de werknemers verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar sectorgroep (paritair comité) van het aantal bij de RSZ aangegeven bezoldigde
dagen en uren, verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar sectorgroep (paritair comité) van de bij de RSZ aangegeven bezoldigingen,
verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar sectorgroep (paritair comité) van de bij de RSZ aangegeven "gewone"
bezoldigingen, verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar sectorgroep (paritair comité) van de bij de RSZ aangegeven premies, verstrekt
per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar sectorgroep (paritair comité) van de bij de RSZ aangegeven
verbrekingsvergoedingen, verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Indeling naar sectorgroep (paritair comité) van het bij de RSZ aangegeven enkel
vertrekvakantiegeld, verstrekt per jaar van 2006 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.5. Gelijkgestelde periodes
De statistieken die voor dit thema worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit de publicatie
« Gelijkgestelde periodes » en de rubriek « Onlinestatistieken ». De overige publicaties vermelden
geen statistieken over het thema.

A. Publicatie ‘’ Gelijkgestelde periodes’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Gelijkgestelde periodes (in dagen) naar geslacht en statuut van de werknemer verstrekt per
jaar van 2006 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Gelijkgestelde periodes (in dagen) naar dimensie van de werkgever ;
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-

Gelijkgestelde periodes (in dagen) naar activiteitstak van de werkgever ;
Gelijkgestelde perioden (in dagen) naar hoofdzetel van de werkgever ;
Gelijkgestelde periodes (in dagen) naar sectorgroep (paritair comité).

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Rubriek ‘’Onlinestatistieken’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Gelijkgestelde periodes naar geslacht en statuut van de arbeid, verstrekt per jaar van 2007
tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Gelijkgestelde periodes naar activiteitstak (NACE) verstrekt per kwartaal van 2007 tot 2011 ;
Gelijkgestelde periodes per sectorgroep (Paritaire Commissie) verstrekt per kwartaal van
2007 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.6. Aangegeven bijdragen
De statistieken die voor dit thema worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit de publicatie « Bij
de RSZ aangegeven bijdragen ». De overige publicaties vermelden geen statistieken over het thema.

A. Publicatie ‘’ Bij de RSZ aangegeven bijdragen’’
a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

Indeling van de SZ werknemersbijdrage en de bijdrage ten laste van de studenten naar
activiteitstak en sector van de werkgever en naar statuut van de werknemer verstrekt per
kwartaal van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid naar activiteitstak en sector van
de werkgever en naar statuut van de werknemer, verstrekt per kwartaal van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de SZ kwartaalwerkgeversbijdrage en de bijdrage op de tewerkstelling van
studenten naar activiteitstak en sector van de werkgever en naar statuut van de werknemer,
verstrekt per kwartaal van 2006 tot 2010 ;
Indeling van voor jaarlijkse vakantie van de handarbeiders naar activiteitstak en sector van
de werkgever, verstrekt per kwartaal van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de bijdragen voor de fondsen voor bestaanszekerheid naar activiteitstak van de
werkgever en naar statuut van de werknemer, verstrekt per kwartaal van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de bijdrage voor het betaald educatief verlof naar activiteitstak en sector van de
werkgever en naar statuut van de werknemer, verstrekt per kwartaal van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de basis- en bijzondere bijdrage voor het FSO naar activiteitstak en sector van de
werkgever en naar statuut van de werknemer, verstrekt per kwartaal van 2006 tot 2010 ;
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-

-

-

-

Indeling van de bijdrage voor jongeren met een inschakelingsparcours naar activiteitstak en
sector van de werkgever en naar statuut van de werknemer, verstrekt per kwartaal van 2006
tot 2010 ;
Indeling van de bijdrage voor risicogroepen naar activiteitstak en sector van de werkgever en
naar statuut van de werknemer, verstrekt per kwartaal van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de bijdrage voor kinderopvang naar activiteitstak en sector van de werkgever en
naar statuut van de werknemer, verstrekt per kwartaal van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de bijdrage voor tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen naar activiteitstak
en sector van de werkgever en naar statuut van de werknemer, verstrekt per kwartaal van
2006 tot 2010 ;
Indeling van de bijdrage voor het asbestfonds naar activiteitstak en sector van de werkgever
en naar statuut van de werknemer, verstrekt per kwartaal van 2006 tot 2010 ;
Indeling van de bijdrage op niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen naar activiteitstak
en sector van de werkgever en naar statuut van de werknemer, verstrekt per kwartaal van
2006 tot 2010 ;
Indeling van de werkgeversbijdrage op het brugpensioen naar activiteitstak van de
uitbetalingsinstelling, verstrekt per kwartaal van 2006 tot 2010 ;
Indeling van werkgeversbijdragen op pseudo-brugpensioenen naar activiteitstak van de
werkgever, verstrekt per kwartaal van 2006 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Indeling van de aangegeven bijdragen naar hoofdzetel van de werkgever ;
Indeling van de aangegeven bijdragen naar hoofdverblijfplaats van de werknemer ;
Indeling van de aangegeven bijdragen naar activiteitstak van de werkgever ;
Indeling van de aangegeven bijdragen naar dimensieklasse van de werkgever ;
Indeling van de aangegeven bijdragen naar Paritair Comité van de werknemer.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Pierre Dmitrevsky
Soort contact : E-mail
Verkregen antwoord betreffende het feit dat gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst:
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
Alle statistieken van de RSZ kunnen per geslacht worden uitgesplitst. Als de gendervariabele niet in
een statistiek wordt vermeld, is dit in de meeste gevallen omwille van de leesbaarheid.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Momenteel staat geen project gepland dat de genderdimensie nader belicht.
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5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens die niet per geslacht zijn uitgesplitst maar wel op verzoek beschikbaar zijn :

-

Voor de statistieken in de publicaties vermeld in punt 3 waarin de gegevens niet per geslacht
zijn uitgesplitst, verwijst de instelling naar de leesbaarheid om het ontbreken hiervan te
verantwoorden.

b. Gegevens net uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
Geen.

Voorstellen :
Voor de statistieken verstrekt in de verschillende publicaties van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de vermelde gegevens per geslacht systematisch
gebeurt.

117

14.

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van
Zelfstandigen

1. Opdrachten14
« Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, kortweg het RSVZ, zorgt voor
het sociaal statuut van zelfstandigen. ... Het RSVZ beschikt over een eigen socialeverzekeringsfonds,
de Nationale Hulpkas, dat zoals de andere fondsen instaat voor de toepassing van de sociale
wetgeving. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.rsvz.be/fr/index.htm

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van het Instituut beschikt over een rubriek « Statistieken » die toegang verstrekt tot een
interactieve portaalsite (http://www.rsvz.be/nl/index.htm)

2.3. Geraadpleegde documenten :
RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERING VAN ZELFSTANDIGEN, Jaarverslag, 2011, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Leden van het RSVZ
A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal RSVZ-leden verstrekt per jaar van 1994 tot 2011 ;
Gemiddeld inkomen van de RSVZ-leden, verstrekt per jaar van 2000 tot 2011 ;
Aantal RSVZ-leden dat start met een activiteit, verstrekt per jaar van 2000 tot 2011 ;
Aantal RSVZ-leden dat een activiteit beëindigt, verstrekt per jaar van 2000 tot 2011 ;
Aantal niet-Belgische RSVZ-leden verstrekt per jaar van 2000 tot 2011 ;
Aantal meewerkende echtgenoten aangesloten bij het RSVZ, verstrekt per jaar van 2000 tot
2011.

Al deze statistische gegevens worden uitgesplitst naar hoedanigheid (zelfstandige, helper), naar aard
van de activiteit (hoofdbezigheid, nevenbezigheid, na de pensioenleeftijd), naar bedrijfstak, naar sub-

14

Het overzicht van de opdrachten van het Instituut is overgenomen van de website van de instelling. Deze is
beschikbaar op het adres : http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm
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bedrijfstak, naar het land waar men woont, naar nationaliteit, naar sector, naar socialeverzekeringskas.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Jaarverslag
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal rechthebbenden (zelfstandige werknemers en helpers) opgedeeld per
taalgebied, soort activiteit en geslacht, verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal meewerkende echtgenoten per statuut en per geslacht, verstrekt per
jaar van 2009 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van het aantal zelfstandige werknemers per activiteitssector ;
Evolutie van het aantal rechthebbenden en het aantal starters per nationaliteit ;
Evolutie van het aantal leden per sociale-verzekeringskas ;
Evolutie van de personen die zijn gestart met een activiteit als zelfstandige, uitgesplitst per
activiteitstak.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.2. Pensioenen van het RSVZ
A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal rechthebbenden van een RSVZ-pensioen per geslacht, verstrekt per
jaar van 2002 tot 2010 ;
Verdeling van RSVZ-gepensioneerden per administratief arrondissement, provincie, gewest
en geslacht, verstrekt voor het jaar 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Vergelijking van het aantal leden, het aantal gepensioneerden en het aantal
verzekeringsplichtigen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
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B. Jaarverslag
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van het aantal gepensioneerden naar geslacht en aard van het pensioen, verstrekt
per jaar van 2008 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Julie Devlaminck
Soort contact : E-mail
Antwoord verkregen met betrekking tot het feit dat bepaalde gegevens niet per geslacht zijn
uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.1.A, 3.2.A
Alle statistieken over personen met het zelfstandigenstatuut kunnen op verzoek per geslacht worden
uitgesplitst. De statistieken over de pensioenen zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Pensioenen. Bij
het opstarten van het onderdeel ‘’interactieve statistieken’’ streefde de statistische dienst ernaar de
gendervariabele zichtbaarder te maken aan de hand van nieuwe vergelijkingen van mannen en
vrouwen.
Nathalie Catoire
Soort contact : Telefoon
Antwoord verkregen met betrekking tot het feit dat bepaalde gegevens niet per geslacht zijn
uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.1.B, 3.2.B
Het gebrek aan uitgesplitste gegevens per geslacht in het jaarverslag wordt verklaard met een
verwijzing naar de leesbaarheid. De tabellen verstrekt in het jaarverslag moeten op één pagina
samengebracht kunnen worden. Waar men vaststelt dat de informatie niet genderspecifiek is, kon
deze niet in dat formaat worden gepresenteerd.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er staan geen projecten gepland om de zichtbaarheid van de genderdimensie te bevorderen.
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5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens die niet per geslacht zijn uitgesplitst maar beschikbaar zijn op verzoek :
-

Als reden voor het niet uitsplitsen van gegevens per geslacht in het jaarverslag van het
Instituut verwijst de instelling naar de leesbaarheid.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
Voorstellen :
Voor het jaarverslag van de instelling is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van alle verstrekte
gegevens per geslacht een systematisch karakter krijgt.
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15.

Rijksdienst voor Pensionen

1. Opdrachten15
« De 3 opdrachten van de RVP zijn:
• De burger informeren over de werknemerspensioenen en de Inkomensgarantie voor ouderen
(IGO).
• De werknemerspensioenen en de IGO berekenen.
• De werknemers- en zelfstandigenpensioenen (berekend door het RSVZ) en de IGO
uitbetalen. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.onprvp.fgov.be

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de Rijksdienst voor Pensioenen beschikt over een rubriek « Wetgeving en
Statistieken » op het adres : http://www.onprvp.fgov.be/nl/profes/legal/paginas/default.aspx

2.3. Geraadpleegde documenten :
De rubriek « Wetgeving en Statistieken » publiceert een geheel van documenten. Wij hebben ervoor
gekozen ons toe te leggen op de recentste hiervan.
RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN, Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden, van 2002 tot
2012, Brussel
RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN, Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen, van 2011 tot
2012, Brussel
RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN, Jaarverslag, 2011, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Pensioengerechtigden
A. Publicatie « Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden »

15

Het overzicht van de opdrachten van de Rijksdienst voor pensioenen is overgenomen van de website van de
instelling. Deze is beschikbaar op het adres:
http://www.onprvp.fgov.be/nl/about/presentation/paginas/default.aspx
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aantal pensioengerechtigden en maandelijkse uitgave, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal pensioengerechtigden bij werknemers en zelfstandigen per geslacht,
verstrekt per jaar van 1999 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigden en van de overeenstemmende maandelijkse uitgaven
per leeftijdsgroep, categorie, loopbaan en geslacht, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigde werknemers en zelfstandigen en van de
overeenstemmende maandelijkse uitgaven per leeftijdsgroep, categorie, loopbaan en
geslacht, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigde werknemers en van de overeenstemmende
maandelijkse uitgaven per leeftijdsgroep, categorie, loopbaan en geslacht, verstrekt per jaar
van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigde werknemers en van de overeenstemmende
maandelijkse uitgaven per schijven van maandbedragen, categorie, loopbaan en geslacht,
verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigde werknemers en zelfstandigen en van de
overeenstemmende maandelijkse uitgaven per schijven van maandbedragen, categorie,
loopbaan en geslacht, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en van de overeenstemmende maandelijkse
uitgaven per combinatie van pensioenregelingen, categorie en geslacht, verstrekt per jaar
van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en van de overeenstemmende maandelijkse
uitgaven per combinatie van pensioenbonus, categorie, loopbaan en geslacht, verstrekt per
jaar van 2007 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigde werknemers en zelfstandigen en van de
overeenstemmende maandelijkse uitgaven per combinatie van pensioenbonus, categorie,
loopbaan en geslacht, verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigde werknemers in de openbare sector en van de
overeenstemmende maandelijkse uitgaven per combinatie van pensioenbonus, categorie,
loopbaan en geslacht, verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Aantal uitkeringsgerechtigden en maandelijkse uitgave betaald in België per gewest,
provincie en categorie, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Aantal gerechtigde werknemers en zelfstandigen en maandelijkse uitgave betaald in België
per gewest, provincie en categorie, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigden van een rustpensioen en van de maandelijkse uitgaven
per ingangsjaar, categorie en geslacht
Verdeling van het aantal gerechtigden van een overlevingspensioen per ingangsjaar van het
rustpensioen van de overleden echtgenoot en van de maandelijkse uitgaven per ingangsjaar,
categorie en geslacht, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigden van een overlevingspensioen per ingangsjaar van het
overlevingspensioen en van de maandelijkse uitgaven per ingangsjaar, categorie en geslacht,
verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
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-

-

-

-

-

-

Aantal begunstigden van een pensioen uitgekeerd voor een tewerkstelling als mijnwerker
per leeftijdsgroep, categorie en geslacht, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Aantal gerechtigden op een overlevingspensioen, jonger dan 45 jaar, per leeftijdsgroep,
voorwaarde van vervroeging, en geslacht, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Maandelijkse uitgaven en aantal uit de echt gescheiden echtgenoten gerechtigd op een
pensioen waarvan minstens een gedeelte toegekend wordt op basis van de tewerkstelling
van de gewezen echtgenoot per leeftijdsgroep, per schijven van maandbedragen en geslacht,
verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgave van een pensioen voor een volledige loopbaan
per leeftijdsgroep, per schijven van maandbedragen, categorie en geslacht, verstrekt per jaar
van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigden van een werknemersrente en voordelen per categorie
en geslacht, verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal zelfstandige werknemers gerechtigd op een rustpensioen en
maandelijkse uitgaven per ingangsjaar, categorie en geslacht, verstrekt per jaar van 2010 tot
2011 ;
Maandelijkse uitgaven en verdeling van het aantal zelfstandige werknemers gerechtigd op
een overlevingspensioen per ingangsjaar van het rustpensioen van de overleden echtgenoot,
categorie en geslacht, verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Maandelijkse uitgaven en verdeling van het aantal zelfstandige werknemers gerechtigd op
een overlevingspensioen per ingangsjaar van het overlevingspensioen, categorie en geslacht,
verstrekt per jaar van 2010 tot 2011 ;
Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgave per aard van vervroeging, categorie en
geslacht, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigden op een onvoorwaardelijk werknemerspensioen en
voordelen, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal pensioengerechtigden en maandelijkse uitgaven betaald in België per nationaliteit en
pensioenregelingen ;
Aantal pensioengerechtigden en maandelijkse uitgaven betaald in het buitenland en per
continent, land van verblijf en nationaliteit.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie « Maandelijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Overzicht van het aantal gerechtigden per pensioenregeling, categorie en geslacht verstrekt
per maand van november 2011 tot november 2012 ;
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-

-

-

-

Verdeling van het aantal gerechtigden en van de maandelijkse uitgaven per combinatie van
pensioenregelingen, categorie en geslacht – Pensioen ; verstrekt per maand van november
2011 tot november 2012 ;
Verdeling van het aantal gerechtigden en van de maandelijkse uitgaven per combinatie van
pensioenregelingen, categorie en geslacht – Rust- en overlevingspensioen ; verstrekt per
maand van november 2011 tot november 2012 ;
Verdeling van het aantal gerechtigden, van de maandelijkse uitgave en van het gemiddeld
bedrag van de « nieuwe » werknemerspensioenen per ingangsmaand, categorie en geslacht
– Deel rustpensioen ; verstrekt per maand van november 2011 tot november 2012 ;
Verdeling van het aantal gerechtigden, van de maandelijkse uitgave en van het gemiddeld
bedrag van de « nieuwe » werknemerspensioenen per ingangsmaand, categorie en geslacht
– Deel overlevingspensioen ; verstrekt per maand van november 2011 tot november 2012.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Jaarverslag
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Overzicht van de nieuwe uitkeringen volgens het soort uitkering en het geslacht, verstrekt
voor het jaar 2011;
Evolutie van de nieuwe uitkeringen volgens het soort uitkering en het geslacht, verstrekt per
jaar van 2007 tot 2011;
Verdeling van de pensioengerechtigden volgens het soort loopbaan en het geslacht, verstrekt
voor het jaar 2011;
Verdeling van de pensioengerechtigden volgens het pensioenbedrag en het geslacht,
verstrekt voor het jaar 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van de pensioengerechtigden volgens het soort loopbaan verstrekt per jaar van
2007 tot 2011;
Evolutie van de pensioengerechtigden volgens het pensioenbedrag verstrekt per jaar van
2007 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.2. Overleden gerechtigden
A. Publicatie « Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden »
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

Verdeling van het aantal pensioengerechtigden overleden tijdens het jaar en
overeenstemmende maandelijkse uitgaven per leeftijdsgroep, categorie, loopbaan
geslacht, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigde werknemers overleden tijdens het jaar en
overeenstemmende maandelijkse uitgaven per leeftijdsgroep, categorie, loopbaan
geslacht, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigde zelfstandigen overleden tijdens het jaar en
overeenstemmende maandelijkse uitgaven per leeftijdsgroep, categorie, loopbaan
geslacht, verstrekt per jaar van 2001 tot 2011.

de
en
de
en
de
en

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.3. Gerechtigden op andere prestaties dan het pensioen
A. Publicatie « Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

-

-

-

Verdeling van het aantal gerechtigden op de inkomensgarantie voor ouderen en de
maandelijkse uitgave per geslacht verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Maandelijkse uitgaven en verdeling van het aantal gerechtigden op de inkomensgarantie
voor ouderen per leeftijdsgroep als ze in aanmerking komen voor de toekenning van het
basisbedrag of het verhoogd basisbedrag en per geslacht, verstrekt per jaar van 2001 tot
2011 ;
Maandelijkse uitgaven en verdeling van het aantal gerechtigden op de inkomensgarantie
voor ouderen per schijven van maandbedragen als ze in aanmerking komen voor de
toekenning van het basisbedrag of het verhoogd basisbedrag en per geslacht verstrekt per
jaar van 2001 tot 2011 ;
Maandelijkse uitgaven en verdeling van het aantal gerechtigden op de inkomensgarantie
voor ouderen per combinatie van pensioenregelingen en of ze in aanmerking komen voor de
toekenning van het basisbedrag of het verhoogd basisbedrag verstrekt per jaar van 2001 tot
2011 ;
Maandelijkse uitgaven en verdeling van het aantal gerechtigden op de inkomensgarantie
voor ouderen per gewest en per provincie als ze in aanmerking komen voor de toekenning
van het basisbedrag of het verhoogd basisbedrag verstrekt per jaar van 2001 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal gerechtigden op de inkomensgarantie voor ouderen en
maandelijkse uitgave per combinatie van pensioenregelingen en geslacht, verstrekt per jaar
van 2001 tot 2011 ;
Aantal rechthebbenden op uitkeringen van de RVP per leeftijdsgroep, per geslacht en
volgens de grootte van het maandbedrag (in euro) verstrekt per jaar van 2001 tot 2011.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal gerechtigden op tegemoetkomingen aan mindervaliden ;
Verdeling van het aantal gerechtigden op een tegemoetkoming aan mindervaliden en
voordelen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie « Maandelijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden »
a. Uitgesplitst per geslacht
a. Verdeling van het aantal gerechtigden op een gewaarborgd inkomen voor ouderen in
combinatie met een pensioen en de maandelijkse uitgave per combinatie van
pensioenregelingen en of ze in aanmerking komen voor de toekenning van het basisbedrag
of het verhoogd basisbedrag, verstrekt per maand van november 2011 tot november 2012 ;
b. Verdeling van het aantal gerechtigden op een gewaarborgd inkomen voor ouderen in
combinatie met een pensioen en de maandelijkse uitgave, verstrekt per maand van
november 2011 tot november 2012.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Hilde Hofman
Soort contact : E-mail, Telefoon
Antwoord verkregen met betrekking tot het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.1.A, 3.1.B, 3.2, 3.3
Al deze variabelen zijn op verzoek beschikbaar bij de statistische dienst van de Rijksdienst voor
Pensioenen. Men voorziet een termijn van 1 tot 3 weken om deze gegevens te verstrekken. Er is
geen specifieke reden waarom de gegevens over de gerechtigden op een gehandicaptenuitkering
niet zijn uitgesplitst per geslacht.
Christophe Blerot
Soort contact : Telefoon
Antwoord verkregen met betrekking tot het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
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De gegevens die worden verstrekt in het jaarverslag zijn op verzoek beschikbaar per geslacht bij de
statistische dienst van de Rijksdienst voor Pensioenen. Deze worden niet systematisch uitgesplitst
per geslacht omwille van de leesbaarheid.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er staan geen projecten gepland om de zichtbaarheid van de genderdimensie te vergroten.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar wel beschikbaar op verzoek :
-

Voor de statistieken vermeld in de publicaties « Jaarlijkse statistiek van de
uitkeringsgerechtigden » en « Maandelijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden » heeft
de instelling geen bijzondere reden aangehaald ter verantwoording van het feit dat de
verstrekte gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst.

-

Voor de statistieken gepubliceerd in het jaarverslag verwijst de instelling als verklaring voor
het feit dat bepaalde gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst naar de leesbaarheid.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
Geen.
Voorstellen :
Voor de publicaties « Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden » en « Maandelijkse statistiek
van de uitkeringsgerechtigden » is het noodzakelijk dat de uitsplitsing per geslacht van de verstrekte
gegevens een systematisch karakter krijgt.
Voor het jaarverslag is het noodzakelijk dat de uitsplitsing per geslacht van de verstrekte gegevens
een systematisch karakter krijgt.
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16.

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van Provinciale en
Plaatselijke Overheden

1. Opdrachten16
« De RSZPPO wil voor de lokale besturen en hun werknemers de onmisbare partner inzake sociale
zekerheid en andere sociale voordelen zijn.
Hij doet dit door…
• de wettelijke en conventionele bijdragen te innen, beheren en verdelen,
• de gegevens van de werknemers te controleren en door te sturen naar het netwerk van de
sociale zekerheid,
• het Gesolidariseerde Pensioenfonds voor de vastbenoemden van de lokale besturen te
beheren,
• het recht op kinderbijslag vast te stellen en in te staan voor de correcte uitbetaling ervan,
• de bijkomende tewerkstelling in de publieke non-profit sector te financieren door middel van
de Sociale Maribel,
• facultatieve gemeenschappelijke diensten aan te bieden zoals o.a. tweede pensioenpijler,
sociale dienst,
hospitalisatieverzekering,…
• statistische en andere informatie op maat aan te leveren. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.onssapl.fgov.be/nl/burgers/onthaal_sv.htm

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De
website
van
de
dienst
beschikt
over
een
(http://www.onssapl.fgov.be/nl/rszppo/publicaties/publicaties.htm).

rubriek

« Publicaties »

2.3. Geraadpleegde documenten :
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE
OVERHEIDSDIENSTEN, Jaarverslag, van 1999 tot 2011, Brussel

PROVINCIALE

EN

PLAATSELIJKE

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE
OVERHEIDSDIENSTEN, Contractuele en statutaire tewerkstelling : Evolutie in de lokale sector 19952010, 2011, Brussel

16

Het overzicht van de opdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten is overgenomen van de website van de instelling. Deze is beschikbaar op het adres::
http://www.onssapl.fgov.be/nl/rszppo/rszppo-visie_missie_waarden.htm
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RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE
OVERHEIDSDIENSTEN, Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers : Halfjaarlijkse statistieken, van 2008
tot 2011, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Tewerkstelling bij de provinciale en plaatselijke besturen
A. Jaarverslag
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

-

Aantal eenoudergezinnen en rechtgevende kinderen in eenoudergezinnen, verstrekt per jaar
van 2007 tot 2011;
Aantal werknemers onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen bij plaatselijke en
provinciale besturen per gewest, verstrekt per halfjaar van 2001 tot 2005 en de verdeling van
deze werknemers per gewest, verstrekt om de drie jaar van 1995 tot 2007;
Aantal werknemers onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen bij plaatselijke en
provinciale besturen per gewest en per statuut, verstrekt per halfjaar van 2003 tot 2007;
Aantal werknemers onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen bij plaatselijke en
provinciale besturen per bestuurstype en statuut, verstrekt per halfjaar van 2003 tot 2004;
Aantal werknemers onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen bij plaatselijke en
provinciale besturen als de variabelen voor het type werkgever / statuut en leeftijd / statuut
in aanmerking worden genomen, verstrekt per halfjaar van1999 tot 2004.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie « Contractuele en statutaire tewerkstelling : Evolutie in de lokale sector 19952010 »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van het aantal werknemers in de provinciale en lokale besturen per statuut en
geslacht (in cijfers en percentages) verstrekt om de drie jaar van 1995 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal vastbenoemde en contractuele personeelsleden per pensioenstelsel (in cijfers en
percentages) verstrekt om de drie jaar van 1995 tot 2010;
Verdeling van het aantal werknemers in de provinciale en lokale besturen per statuut en
leeftijd (in cijfers en percentages) in de verschillende types provinciale en lokale besturen,
verstrekt voor het jaar 1995 en om de drie jaar van 2004 tot 2010;
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-

Verdeling van het aantal werknemers in de provinciale en lokale besturen per statuut en
gewest (in cijfers en percentages) verstrekt om de drie jaar van 1995 tot 2010;
Verdeling van het aantal werknemers in de provinciale en lokale besturen per statuut en type
werkgever (in cijfers en percentages), verstrekt om de drie jaar van 1995 tot 2010;
Verdeling van het aantal werknemers in de provinciale en lokale besturen per statuut en
tewerkstellingsklasse (in cijfers en percentages), verstrekt om de drie jaar van 1995 tot 2010.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Publicatie « Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers : Halfjaarlijkse statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal werknemers in de provinciale en lokale besturen per gewest en per geslacht,
verstrekt per halfjaar van 2008 tot 2011;
Aantal werknemers in de provinciale en lokale besturen per statuut en geslacht (natuurlijke
personen en VTE), verstrekt per halfjaar van 2008 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Tewerkstelling volgens type prestatie en type werknemer (natuurlijke personen en VTE),
verstrekt per halfjaar van 2008 tot 2011;
Aantal vastbenoemde personeelsleden per gewest en per pensioenstelsel ; per leeftijdsklasse
en pensioenstelsel; verstrekt per halfjaar van 2008 tot 2011;
Aantal werknemers per gewest en per type werkgever, verstrekt per halfjaar van 2008 tot
2011;
Aantal werknemers per gewest en omvang, verstrekt per halfjaar van 2008 tot 2011;
Aantal werknemers per statuut en type werkgever (natuurlijke personen en VTE) verstrekt
per halfjaar van 2008 tot 2011;
Aantal werknemers per statuut en gewest, verstrekt per halfjaar van 2008 tot 2011;
Aantal werknemers per statuut en leeftijdklasse (natuurlijke personen en VTE) verstrekt per
halfjaar van 2008 tot 2011;
Aantal vrijwillige brandweerlieden per gewest – al dan niet onderworpen aan de bijdragen
van de sociale zekerheid, verstrekt per halfjaar van 2008 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Katleen Soens
Soort contact : E-mail
Antwoord verkregen met betrekking tot het feit dat gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
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Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
Alle gegevens over de tewerkstelling in de PPO die niet per geslacht zijn uitgesplitst, zijn op verzoek
beschikbaar bij de dienst statistieken van de RSZPPO. Deze heeft ervoor gekozen niet systematisch
alle gegevens waarover hij beschikt per geslacht te vermelden in de verschillende publicaties omwille
van de leesbaarheid.

4.2

Lopende werkzaamheden :

De dienst statistieken werkt momenteel aan de ontwikkeling en de toekomstige
terbeschikkingstelling van een interactieve toepassing waarin alle beschikbare statistische gegevens
zijn verwerkt en waarin de nadruk zal worden gelegd op het genderaspect. De toepassing moet ter
beschikking komen van het publiek in de loop van het jaar 2013.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens die niet per geslacht zijn uitgesplitst maar wel beschikbaar zijn op verzoek :
-

Voor de statistieken verstrekt in het jaarverslag en in de publicaties « Contractuele en
statutaire tewerkstelling : Evolutie in de lokale sector 1995-2010 » en « Tewerkstelling bij de
RSZPPO-werkgevers : Halfjaarlijkse statistieken » haalt de instelling de leesbaarheid aan als
reden voor het ontbreken van per geslacht uitgesplitste gegevens onder punt 3.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
Geen.
Voorstellen :
Voor het jaarverslag en de publicaties « Contractuele en statutaire tewerkstelling : Evolutie in de
lokale sector 1995-2010 » en « Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers : Halfjaarlijkse statistieken »
is het noodzakelijk dat de verstrekte gegevens systematisch per geslacht worden uitgesplitst.
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17.

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

1. Opdrachten17
« De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van de

arbeiders en van sommige kunstenaars. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks
uit. In het laatste geval stelt hij de noodzakelijke gegevens en financiële middelen ter beschikking van
de verschillende bijzondere vakantiefondsen.
De RJV speelt een belangrijke rol in het zogenaamde primaire netwerk van de sociale zekerheid. Hij
staat garant voor een stipte en correcte gegevensverwerking. Ten opzichte van de bijzondere
vakantiefondsen houdt hij zich aan de wettelijke bepalingen en zorgt hij voor een tijdige verspreiding
van data en middelen. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.onva.be/nl/Onthaal

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
Rubriek « Onze publicaties » (http://www.onva.be/nl/content/onze-publicaties)

2.3. Geraadpleegde documenten :
RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE, Het jaarverslag 201 in cijfers, 2011, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Rechthebbenden
Alle onderstaande gegevens zijn beschikbaar in het jaarverslag van de instelling.

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Overzicht van het bedrag aan vakantiegeld uitgegeven in 2011 voor het vakantiejaar 2011 ;
Evolutie van het aantal grensarbeiders;
Evolutie van het aantal rechthebbende werknemer per vakantiefonds.

17

Het overzicht van de opdrachten van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie is overgenomen van de website
van de instelling. Deze is beschikbaar op het adres : http://www.onva.be/nl/content/onze-missie-en-visie
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Egmont Maene
Soort contact : Telefoon

Verkregen antwoord betreffende het feit dat gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
De statistieken over de rechthebbenden op vakantiegeld zijn per geslacht beschikbaar bij de dienst
statistiek van de JV. De vraag om een project gericht op een grotere zichtbaarheid van de
gendervariabele wordt overgemaakt aan de projectverantwoordelijke.
Caroline Chan
Soort contact : E-mail

Verkregen antwoord betreffende het feit dat gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
Er is recent een werkgroep opgericht met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
racismebestrijding. Deze moet onder meer de genderdimensie beter in de kijker plaatsen. Hierover
werden nog geen beslissingen getroffen.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er ligt een project ter studie. De instelling wacht op een beslissing van de werkgroep.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar wel beschikbaar op verzoek :
-

De instelling haalt geen specifieke reden aan het feit dat statistieken over de
rechthebbenden op vakantiegeld die niet zijn uitgesplitst per geslacht in het jaarverslag.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
Geen.

Voorstellen :
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Voor de statistieken in het jaarverslag is het noodzakelijk dat de uitsplitsing per geslacht een
systematisch karakter krijgt.
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18.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

1. Opdrachten18
« De RVA past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en bepaalde tewerkstellingsmaatregelen
toe.
De RVA werkt op 6 domeinen:
•
•
•
•
•
•

preventie
vergoeding
(her)inschakeling
verzoening van het privéleven met het beroepsleven
informatie
controle

De RVA neemt deel aan de voorbereiding en de evaluatie van de reglementeringen ter zake. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.rva.be/home/MenuNL.htm

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De Website van de instelling beschikt over een rubriek « Statistieken en Studies ». Deze voorziet in
een sub-rubriek « Statistieken » met de punten « Interactieve Statistieken » en « Jaarlijkse
Statistieken » (http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Path=D_stat/&Items=1&Language=NL).
De rubriek « Statistieken en Studies » voorziet tevens in een punt
(http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Language=NL&Path=D_stat/&Items=3)

« Studies »

2.3. Geraadpleegde documenten :
Het onderdeel « Studies » vermeldt een reeks rapporten. Wij hebben ervoor geopteerd om enkel de
recentste hiervan te onderzoeken. Hierbij moet worden opgemerkt dat de statistieken verstrekt in
het jaarverslag identiek zijn aan deze in de rubriek « Jaarlijkse Statistieken ».
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, Profiel van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde
volledig werkloze. Evolutie 2000-2010, 2011, Brussel
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, Jaarverslag, 2011, Brussel

18

Het overzicht van de opdrachten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is overgenomen van de website
van de instelling. Deze is beschikbaar op het adres :
http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Path=D_RVA/&Items=2&Language=NL
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RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, De uitkeringsgerechtigden van de RVA toegelaten op
basis van arbeidsprestaties voor de OCMW's in toepassing van artikel 60, §7, van de organieke wet
betreffende de OCMW's, 2011, Brussel. Wij hebben de titel van de publicatie verkort tot « Artikel 60,
§7 ».

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Arbeidsmarkt
A. Rubriek « Interactieve Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

-

Door de RVA vergoede werklozen per statuut, geslacht, nationaliteit, leeftijdsgroep en
werkloosheidsduur, verstrekt op jaarlijkse/driemaandelijkse/maandelijkse basis van 2000 tot
2011;
Werknemers ondersteund door de RVA per statuut, geslacht, nationaliteit, leeftijdsgroep en
werkloosheidsduur, verstrekt op jaarlijkse/driemaandelijkse/ maandelijkse basis van 2000 tot
2011;
Werknemers die hun arbeidstijd aanpassen met de steun van de RVA per statuut, geslacht,
nationaliteit,
leeftijdsgroep
en
werkloosheidsduur,
verstrekt
op
jaarlijkse/driemaandelijkse/maandelijkse basis van 2000 tot 2011;
Overige categorieën per statuut, geslacht, nationaliteit, leeftijdsgroep en werkloosheidsduur,
verstrekt op jaarlijkse/driemaandelijkse/maandelijkse basis van 2000 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Rubriek « Jaarlijkse Statistieken » en jaarverslag
a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Aantal werkzoekenden en niet-werkzoekenden vanaf 50 jaar per gewest en leeftijdsklasse
(fysieke eenheden : jaarlijks gemiddelde) verstrekt per jaar van 2010 tot 2011;
Aantal brugpensioenen opgedeeld per type, gewest, leeftijdsklasse en geslacht (Fysieke
eenheden : jaarlijks gemiddelde en uitgaven in miljoen euro) verstrekt per jaar van 2010 tot
2011;
Verdeling van de activeringsmaatregelen per programma, gewest en geslacht (Fysieke
eenheden : jaarlijks gemiddelde ; Uitgaven in miljoen euro) verstrekt per jaar van 2010 tot
2011;
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-

-

Verdeling van de activeringsmaatregelen per programma, geslacht en leeftijdsklasse (Fysieke
eenheden : jaarlijks gemiddelde ; Uitgaven in miljoen euro) verstrekt per jaar van 2010 tot
2011;
Aantal tegen werkloosheid verzekerden, werklozen en werkloosheidsgraden per provincie en
geslacht, verstrekt per jaar van 2010 tot 2011;
Evolutie van het aantal tegen werkloosheid verzekerden en van de werkloosheidsgraad,
verstrekt per jaar van 2010 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Het WIN WIN ACTIVA plan per doelgroep en per gewest;
Sancties zonder uitstel of met gedeeltelijk uitstel, verdeling volgens gewest en aard van de
sanctie;
Sancties met volledig uitstel, verdeling volgens gewest en aard van de sanctie;
Sancties, verdeling volgens gewest en aard van de sanctie;
Sancties in het kader van de activering van het zoekgedrag naar werk, volgens gewest en
aard van de sanctie.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Studie « Profiel van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werkloze. Evolutie
2000-2010 »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Evolutie per gewest van de populatie niet-werkende uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen volgens geslacht (in fysieke eenheden) voor de jaren 2000 en 2010 ;
Evolutie van de populatie werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen volgens
geslacht, verstrekt per jaar van 2000 tot 2010 (basis 100 = jaar 2000) ;
Verdeling per gewest van de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen volgens geslacht (in %)
voor de jaren 2000 en 2010 ;
Evolutie per gewest van de populatie uitkeringsgerechtigde volledig werklozen volgens
geslacht en leeftijdsklasse (in fysieke eenheden) voor de jaren 2000 en 2010 ;
Evolutie van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van jonger dan 30
jaar ; van 30 tot 49 jaar of van meer dan 50 jaar volgens geslacht, verstrekt per jaar van 2000
tot 2010 (basis 100 = jaar 2000) ;
Verdeling per geslacht en per leeftijdsklasse van de populatie uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen volgens gewest (in %) voor de jaren 2000 en 2010 ;
Verdeling per geslacht van de vergoedbaarheidsartikels die recht geven op een uitkering als
gezinshoofd in 2000 en in 2010 (in fysieke eenheden en in %) ;
Evolutie per geslacht van de populatie uitkeringsgerechtigde volledig werklozen volgens
gezinscategorie (in fysieke eenheden en in %) voor de jaren 2000 en 2010 ;
Evolutie per geslacht van de populatie werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen voor gezinshoofden van ouder dan 50 jaar volgens de gezinscategorie (in fysieke
eenheden en in %) voor de jaren 2004 en 2010 ;
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-

-

-

-

-

Verdeling van de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen volgens geslacht, leeftijdsklasse
en werkloosheidsduur (in fysieke eenheden) in 2000 en in 2010 ;
Evolutie van de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van jonger dan 50 jaar volgens
werkloosheidsduur tussen 2000 en 2010 (basis 100 = jaar 2000) ;
Evolutie van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 50 jaar en ouder
volgens werkloosheidsduur tussen 2000 en 2010 (basis 100 = jaar 2000) ;
Verdeling van de populatie werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen volgens
geslacht, leeftijdsklasse en werkloosheidsduur (in fysieke eenheden) voor de jaren 2004 en
2010 ;
Verdeling van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 30 jaar,
van 30 tot 49 jaar en van 50 jaar en ouder volgens uitkeringsbedrag en geslacht (in constante
prijzen van 2000) voor de jaren 2000 en 2010 (in fysieke eenheden) ;
Evolutie van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van jonger dan 30
jaar, van 30 tot 49 jaar en van 50 jaar en ouder volgens uitkeringsbedrag en geslacht (in
constante prijzen van 2000) verstrekt per jaar van 2000 tot 2010 ;
Verdeling van de populatie werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (in
fysieke eenheden) volgens uitkeringsbedrag, geslacht en leeftijdsklasse (in constante prijzen
van 2000) voor de jaren 2004 en 2010 ;
Evolutie van de populatie werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen volgens
studieniveau, leeftijd en geslacht (in fysieke eenheden) voor de jaren 2000 en 2010 ;
Evolutie van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van jonger dan 50
jaar of ouder dan 50 jaar, verstrekt per jaar van 2000 tot 2010 (basis 100 = jaar 2000) ;
Verdeling van de populatie werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen volgens
geslacht, leeftijdsklasse en studieniveau (in fysieke eenheden) voor de jaren 2000 en 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

-

Evolutie per gewest van de populatie werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen volgens toelaatbaarheidsbasis (in fysieke eenheden) voor de jaren 2000 en 2010 ;
Evolutie per gewest van de populatie werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen (in fysieke eenheden) volgens uitkeringsbedrag en gezinscategorie (in constante
prijzen van 2000) voor de jaren 2000 en 2010 ;
Evolutie per gewest van de populatie werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen volgens werkloosheidsduur en gezinscategorie (in fysieke eenheden) voor de jaren
2000 en 2010.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

D. Publicatie « Artikel 60,§7 »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de nieuwe uitkeringsgerechtigden van de RVA op basis van prestaties voor een
OCMW via artikel 60,§7, volgens duur van een tewerkstelling bij een OCMW en geslacht,
verstrekt voor het jaar 2010 ;
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-

-

Verdeling van de nieuwe uitkeringsgerechtigden van de RVA op basis van prestaties voor een
OCMW via artikel 60,§7, volgens leeftijdsklasse en geslacht, verstrekt voor het jaar 2010 ;
Verdeling van de nieuwe uitkeringsgerechtigden van de RVA op basis van prestaties voor een
OCMW via artikel 60,§7, per gewest volgens leeftijdsklasse en geslacht voor het jaar 2010 ;
Evolutie van de uitkeringsgerechtigden van de RVA toegelaten op basis van prestaties voor
een OCMW volgens geslacht, verstrekt per jaar van 1999 tot 2010 ;
Evolutie van de uitkeringsgerechtigden van de RVA toegelaten op basis van prestaties voor
een OCMW volgens geslacht en gewest, verstrekt per jaar van 1999 tot 2010 ;
Evolutie van de uitkeringsgerechtigden van de RVA toegelaten op basis van prestaties voor
een OCMW volgens geslacht en werkloosheidsduur, verstrekt per jaar van 1999 tot 2010 ;
Evolutie van de verdeling van gezinscategorieën volgens geslacht (absolute en relatieve
cijfers) verstrekt per jaar van 2000 tot 2010 ;
Evolutie van de verdeling van gezinscategorieën volgens geslacht en gewest, verstrekt per
jaar van 2000 tot 2010 ;
Verdeling volgens leeftijdsklasse van de uitkeringsgerechtigden van de RVA toegelaten op
basis van prestaties voor een OCMW volgens gewest en geslacht voor de jaren 2000 en
2010 ;
Evolutie van de uitkeringsgerechtigden van de RVA toegelaten op basis van prestaties voor
een OCMW via artikel 60,§7, volgens geslacht en nationaliteit, verstrekt per jaar van 1999 tot
2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Hugo Boonaert
Soort contact : Telefoon
Antwoord verkregen met betrekking tot het feit dat gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken.
De statistieken die niet per geslacht zijn uitgesplitst in de rubriek « Jaarlijkse Statistieken » zijn op
verzoek beschikbaar bij de statistische dienst van de RVA. Als statistieken over de begunstigden van
het Win Win Activa plan niet systematisch worden gepubliceerd per geslacht, dan kan dit worden
verklaard door het feit dat zoiets de tabellen aanzienlijk zou verzwaren. Voor de statistieken over de
dienstencheques zou dit heel wat onderzoek vereisen. Voor elk gebruikersnummer van
dienstencheques zou immers een zoekopdracht moeten gebeuren in het Rijksregister om het
geslacht van de gebruikers te vinden. Er is geen specifieke reden waarom de statistieken over de
sancties niet per geslacht worden uitgesplitst.
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De statistieken van de studie « Profiel van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werkloze.
Evolutie 2000-2010 » die niet langer zijn uitgesplitst per geslacht van zodra men bepaalde variabelen
kruist, zijn eveneens beschikbaar bij de statistische dienst van de RVA. Ze worden niet systematisch
per geslacht gepubliceerd omwille van de leesbaarheid.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Momenteel ligt een systematische terbeschikkingstelling van deze statistieken per geslacht niet ter
tafel.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar beschikbaar op verzoek :
-

-

Voor de arbeidsmarktstatistieken verstrekt in de Jaarlijkse Statistieken en het jaarverslag
haalt de instelling worden meerdere redenen aan om het ontbreken van een uitsplitsing per
geslacht te verantwoorden :
o Voor de statistieken over het Win Win Activa plan verwijst de instelling naar de
leesbaarheid ;
o Voor de statistieken over de gebruikers van dienstencheques wordt als reden
aangehaald dat het een te zware werklast zou vergen om de uitsplitsing van de
gegevens per geslacht ter beschikking te stellen ;
o Voor de statistieken over de sancties is er geen specifieke reden om de gegevens niet
per geslacht uit te spitsen.
Voor de arbeidsmarktstatistieken verstrekt in de studie « Profiel van de werkzoekende
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze. Evolutie 2000-2010 » en die in punt 3 niet per
geslacht zijn uitgesplitst, verwijst de instelling naar de leesbaarheid.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
Geen.
Voorstellen :
Voor de statistieken verstrekt in de onderdelen Jaarlijkse Statistieken en het jaarverslag is het
noodzakelijk om de uitsplitsing van de weergegeven cijfers per geslacht een systematisch karakter te
geven.
Voor de statistieken verstrekt in de studie « Profiel van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde
volledig werkloze. Evolutie 2000-2010 » is het noodzakelijk dat de gegevens per geslacht beschikbaar
worden gesteld.
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19.

Fonds voor de Beroepsziekten

1. Opdrachten19
« Het Fonds voor de beroepsziekten wil « als openbare instelling van sociale zekerheid bijdragen tot
het vrijwaren en bevorderen van de gezondheid in het arbeidsmilieu en de schade door
beroepsziekten voorkomen, herstellen of vergoeden. »
Het FBZ voert zijn opdrachten uit door
•
•
•
•
•
•
•

beroepsziekten en arbeidsgerelateerde ziekten te bestuderen
preventieve acties voor te stellen
onze kennis en expertise ter beschikking te stellen
correct en tijdig uitspraak te doen over de rechten van de aanvrager
correct en tijdig over te gaan tot uitbetaling van de vergoedingen
een adequate communicatie (intern en extern) te voeren
de beleidsverantwoordelijken te adviseren over de doeltreffendheid van het gevoerde en het
geplande beleid. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/content.php?lang=nl&target=citizen#/home

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van het Fonds voor de Beroepsziekten beschikt over een rubriek « Documenten » die op
zijn beurt voorziet in een onderdeel « Statistieken »
(http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/content.php?lang=nl&target=citizen#/documentations-annualreport).

2.3. Geraadpleegde documenten :
FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN ; Statistisch jaarverslag ; Van 2000 tot 2011; Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
Alle gegevens die hieronder worden weergegeven, zijn gepubliceerd in het statistisch jaarverslag van
het Fonds voor de Beroepsziekten.

19

Het overzicht van de opdrachten van het Fonds voor de Beroepsziekten is overgenomen van de website van
de instelling. Deze is beschikbaar op het adres : http://www.fmpfbz.fgov.be/web/content.php?lang=nl&target=citizen#/about-mission
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3.1. Aangiften van beroepsziekten door de preventieadviseur –
arbeidsgeneesheer
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aangiften van beroepsziekten uitgesplitst volgens geslacht en diagnose, verstrekt jaarlijks
van 2002 tot 2011 ;
Aangiften van beroepsziekten uitgesplitst volgens geslacht en leeftijd, verstrekt jaarlijks van
2002 tot 2011 ;
Aangiften van beroepsziekten uitgesplitst volgens geslacht nationaliteit van de betrokkenen,
verstrekt jaarlijks van 2002 tot 2011 ;
Aangiften van beroepsziekten uitgesplitst volgens geslacht en industrie, verstrekt voor het
jaar 2011 ;
Aangiften van beroepsziekten uitgesplitst volgens geslacht en beroep, verstrekt voor het jaar
2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aangiften van beroepsziekten uitgesplitst volgens woonplaats ;
Aangiften van beroepsziekten uitgesplitst volgens pathologie ;
Aangiften van beroepsziekten uitgesplitst volgens diagnose voor de jaren vóór 2002;
Aangiften van beroepsziekten uitgesplitst volgens leeftijd voor de jaren vóór 2002;
Aangiften van beroepsziekten uitgesplitst volgens industrie voor de jaren vóór 2002;
Aangiften van beroepsziekten uitgesplitst volgens beroep voor de jaren vóór 2002.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.2. Schadeloosstelling van de beroepsziekten
− Privé-sector
a.
-

-

-

Uitgesplitst per geslacht
Verdeling van het aantal aanvragen voor schadeloosstelling volgens geslacht en nationaliteit
van de betrokkene (lijst- en open systeem) verstrekt voor de jaren 2000 en 2001 ;
Eerste aanvragen ingediend voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid
uitgesplitst volgens diagnose en geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2005 ;
Eerste aanvragen ingediend voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid
uitgesplitst volgens pathologie en geslacht (open systeem) verstrekt per jaar van 2002 tot
2005 ;
Eerste aanvragen ingediend voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid
uitgesplitst volgens pathologie en geslacht (lijst- en open systeem) verstrekt per jaar van
2006 tot 2011 ;
Eerste aanvragen ingediend voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid
uitgesplitst volgens leeftijd en geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2005 ;
144

-

-

Eerste aanvragen ingediend voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid
uitgesplitst volgens leeftijd en geslacht (open systeem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2005 ;
Eerste aanvragen ingediend voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid
uitgesplitst volgens leeftijd en geslacht (lijst- en open systeem) verstrekt per jaar van 2006
tot 2011 ;
Herzieningsaanvragen voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid uitgesplitst
volgens pathologie en geslacht (lijst- en open systeem) verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Herzieningsaanvragen voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid uitgesplitst
volgens leeftijd en geslacht (lijst- en open systeem) verstrekt per jaar van 2006 tot 2011.
Beslissingen van verwerping ingevolge eerste aanvragen uitgesplitst volgens ziekte en
geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Beslissingen van verwerping ingevolge eerste aanvragen uitgesplitst volgens pathologie en
geslacht (open systeem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Eerste positieve beslissingen ingevolge eerste aanvragen uitgesplitst volgens ziekte en
geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2000 tot 2011 ;
Eerste positieve beslissingen ingevolge eerste aanvragen uitgesplitst volgens leeftijd en
geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Beslissingen ingevolge herzieningsaanvragen ingevolge herzieningsaanvragen uitgesplitst
volgens ziekte en geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Eerste positieve beslissingen ingevolge eerste aanvragen uitgesplitst volgens pathologie en
geslacht (open systeem) verstrekt per jaar van 2000 tot 2011 ;
Aanvragen voor schadeloosstelling ingevolge overlijden uitgesplitst volgens diagnose en
geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Aanvragen voor schadeloosstelling ingevolge overlijden uitgesplitst volgens leeftijd en
geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Beslissingen van verwerping van schadeloosstelling ingevolge overlijden, uitgesplitst volgens
ziekte en geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Positieve beslissingen tot schadeloosstelling ingevolge overlijden volgens ziekte en geslacht
(lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Positieve beslissingen tot schadeloosstelling ingevolge overlijden uitgesplitst volgens leeftijd
en geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Beslissingen tot verwijdering uitgesplitst volgens diagnose en geslacht (lijstsysteem) verstrekt
per jaar van 2002 tot 2011 ;
Positieve beslissingen tot verwijdering uitgesplitst volgens diagnose en geslacht (lijstsysteem)
verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Beslissingen in het kader van de specifieke nomenclatuur uitgesplitst per geslacht
(lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van het aantal eerste aanvragen voor schadeloosstelling
arbeidsongeschiktheid (lijst- en open systeem) ;
Evolutie van het aantal aanvragen voor schadeloosstelling (lijst- of open systeem) ;
Evolutie van het aantal eerste aanvragen voor schadeloosstelling
arbeidsongeschiktheid volgens pathologie ;

wegens

wegens
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-

Eerste aanvragen voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid volgens
nationaliteit ;
Verdeling van de herzieningsaanvragen volgens nationaliteit ;
Aanvragen voor schadeloosstelling ingevolge beroepsziekten uitgesplitst volgens diagnose
(lijst- of open systeem) ;
Aanvragen voor schadeloosstelling ingevolge beroepsziekten uitgesplitst volgens woonplaats
(lijst- en open systeem) ;
Verdeling van het aantal eerste aanvragen voor schadeloosstelling wegens
arbeidsongeschiktheid volgens woonplaats van de betrokkene ;
Aanvragen voor schadeloosstelling ingevolge beroepsziekten uitgesplitst volgens
hoedanigheid van de aanvrager (lijst- en open systeem) ;
Verdeling van de personen die aan de basis liggen van de eerste aanvraag voor
schadeloosstelling van de arbeidsongeschiktheid ;
Evolutie van het aantal ontvangen herzieningsaanvragen ;
Herzieningsaanvragen uitgesplitst volgens woonplaats ;
Niet-ontvankelijke en niet-gegronde aanvragen (lijst- en open systeem) ;
Evolutie van het aantal beslissingen tot toekenning van blijvende arbeidsongeschiktheid (
lijstsysteem) ;
Evolutie van het aantal positieve eerste beslissingen tot toekenning van blijvende
arbeidsongeschiktheid (lijstsysteem) ;
Evolutie van het aantal beslissingen tot toekenning van blijvende arbeidsongeschiktheid per
groep beroepsziekten (lijstsysteem) ;
Verdeling van de positieve beslissingen volgens het type schade en de aard van de beslissing
(lijst- en open systeem) ;
Verdeling van de positieve eerste beslissingen tot toekenning van blijvende
arbeidsongeschiktheid volgens woonplaats van de betrokkene (lijst- en open systeem) ;
Positieve beslissingen tot toekenning van blijvende arbeidsongeschiktheid uitgesplitst
volgens nationaliteit (lijstsysteem) ; volgens pathologie en ongeschiktheidspercentage ;
Blijvende arbeidsongeschiktheid volgens pathologie en ongeschiktheidspercentage ;
Evolutie van het aantal positieve eerste beslissingen uitgesplitst volgens pathologie ;
Evolutie van het aantal aanvragen ingevolge overlijden ;
Verdeling van de aanvragen ingevolge overlijden volgens nationaliteit of volgens woonplaats
van de betrokkene ;
Positieve beslissingen tot schadeloosstelling ingevolge overlijden uitgesplitst volgens
pathologie of diagnose ;
Verdeling van de positieve beslissingen tot schadeloosstelling ingevolge overlijden
uitgesplitst volgens nationaliteit ;
Verdeling van de positieve beslissingen tot schadeloosstelling ingevolge overlijden
uitgesplitst volgens woonplaats van de betrokkene ;
Aanvragen voor verwijdering uitgesplitst volgens de woonplaats van de betrokkene
(lijstsysteem) ;
Beslissingen tot definitieve verwijdering uitgesplitst volgens de woonplaats van de
betrokkene ( lijstsysteem).
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Sector van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

-

Eerste aanvragen ingediend voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid
uitgesplitst volgens diagnose en geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2005 ;
Verdeling van de eerste aanvragen ingediend voor schadeloosstelling wegens
arbeidsongeschiktheid uitgesplitst volgens pathologie en geslacht (open systeem) verstrekt
per jaar van 2002 tot 2005 ;
Eerste aanvragen ingediend voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid
uitgesplitst volgens pathologie en geslacht (lijst- en open systeem) verstrekt per jaar van
2006 tot 2011 ;
Eerste aanvragen ingediend voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid
uitgesplitst volgens leeftijd en geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2005 ;
Eerste aanvragen ingediend voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid
uitgesplitst volgens leeftijd en geslacht (lijst- en open systeem) verstrekt per jaar van 2006
tot 2011 ;
Herzieningsaanvragen uitgesplitst volgens diagnose en geslacht (lijstsysteem) verstrekt per
jaar van 2002 tot 2005 ;
Herzieningsaanvragen uitgesplitst volgens pathologie en geslacht (lijst- en open systeem)
verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal beslissingen volgens de aard van de beroepsziekte en het geslacht
van het slachtoffer (lijstsysteem) verstrekt voor de jaren 2000 en 2001 ;
Verdeling van het aantal beslissingen volgens de aard van de pathologie en het geslacht van
het slachtoffer (open systeem) verstrekt voor de jaren 2000 tot 2001 ;
Beslissingen van verwerping ingevolge eerste aanvragen uitgesplitst volgens ziekte en
geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Eerste positieve beslissingen ingevolge eerste aanvragen uitgesplitst volgens ziekte en
geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Eerste positieve beslissingen ingevolge eerste aanvragen uitgesplitst volgens leeftijd en
geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Beslissingen ingevolge herzieningsaanvragen uitgesplitst per ziekte en geslacht (lijstsysteem)
verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Beslissingen tot verwijdering uitgesplitst volgens pathologie en geslacht (open systeem)
verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Eerste positieve beslissingen ingevolge eerste aanvragen uitgesplitst volgens pathologie en
geslacht (open systeem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van het aantal aanvragen om schadeloosstelling ;
Evolutie van het aantal eerste aanvragen om
arbeidsongeschiktheid ;

schadeloosstelling

wegens
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-

Verdeling van het aantal eerste aanvragen om schadeloosstelling wegens
arbeidsongeschiktheid volgens woonplaats van de betrokkene ;
Evolutie van het aantal ontvangen herzieningsaanvragen ;
Verdeling van het aantal niet ontvankelijke en niet gegronde aanvragen (lijst- en open
systeem) ;
Verdeling van het aantal positieve beslissingen volgens schade en volgens de aard van de
beslissing (lijst- en open systeem) ;
Evolutie van het aantal eerste beslissingen tot toekenning van blijvende
arbeidsongeschiktheid (lijstsysteem) ;
Evolutie van het aantal positieve beslissingen per pathologie (open systeem).

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
-

Privé-sector + sector van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Eerste aanvragen om schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid uitgesplitst volgens
diagnose en geslacht (lijstsysteem) verstrekt voor de jaren 2004 en 2005 ;
Eerste aanvragen om schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid volgens pathologie
en geslacht (open systeem) verstrekt voor de jaren 2004 en 2005 ;
Eerste aanvragen om schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid volgens pathologie
en geslacht (lijst- en open systeem) verstrekt per jaar van 2006 tot 2011.
Eerste positieve beslissingen ingevolge een eerste aanvraag uitgesplitst volgens diagnose en
geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2004 tot 2011 ;
Eerste positieve beslissingen ingevolge een eerste aanvraag uitgesplitst volgens diagnose en
geslacht (lijst- en open systeem) verstrekt per jaar van 2006 tot 2008 ;
Eerste positieve beslissingen ingevolge een eerste aanvraag uitgesplitst volgens diagnose en
geslacht (open systeem) verstrekt per jaar van 2004 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.
c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.3. Begunstigden van schadeloosstellingen voor blijvende
arbeidsongeschiktheid en renten aan rechthebbenden
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Begunstigden van schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid uitgesplitst
volgens diagnose en geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
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-

Begunstigden van schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid uitgesplitst
volgens leeftijd en geslacht (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Begunstigden van schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid uitgesplitst
volgens pathologie en geslacht (open systeem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Begunstigden van een rente uitgesplitst volgens diagnose (lijstsysteem) verstrekt per jaar van
2002 tot 2011 ;
Rentebedragen (in euro) uitgesplitst per diagnose (lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002
tot 2011 ;
Begunstigden van een rente uitgesplitst volgens leeftijd en geslacht van de rechthebbenden
(lijstsysteem) verstrekt per jaar van 2002 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

-

Verdeling per leeftijdsgroep ; volgens land van verblijf of volgens woonplaats van de
begunstigden van schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid en
rechthebbenden ingevolge het overlijden van het slachtoffer (lijst- en open systeem) ;
Aantal schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid uitgesplitst volgens aard
van de pathologie (open systeem) ;
Begunstigden van schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid uitgesplitst
volgens pathologie (lijstsysteem) ;
Verdeling van het aantal begunstigden van schadeloosstellingen voor blijvende
arbeidsongeschiktheid (lijst- en open systeem) ;
Begunstigden van schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid uitgesplitst
volgens ongeschiktheidspercentage (lijst- of open systeem) ;
Aantal schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid uitgesplitst volgens aard
van de beroepsziekte ;
Aantal schadeloosstellingen en maandelijkse bedragen volgens percentage blijvende
arbeidsongeschiktheid : Overige beroepsziekten (lijstsysteem) ;
Verdeling van het aantal schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid voor
inwoners van België volgens nationaliteit ;
Begunstigden van schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid uitgesplitst
volgens nationaliteit (lijstsysteem) ;
Begunstigden van schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid uitgesplitst
volgens woonplaats (lijstsysteem) ;
Evolutie van het aantal schadeloosstellingen en van het globaal bedrag (lijst- en open
systeem) ;
Begunstigden van renten uitgesplitst volgens nationaliteit van de overledenen (lijstsysteem) ;
Begunstigden van een rente volgens woonplaats van de rechthebbenden (lijstsysteem) ;
Begunstigden van een rente en bedrag uitgesplitst volgens pathologie (open systeem) ;
Evolutie van het aantal rechthebbenden en van het globale bedrag (lijst- en open systeem) ;
Verdeling van de positieve beslissingen volgens het type rente ;
Verzekeringsuitgaven uitgesplitst volgens diagnose ;
Verzekeringsuitgaven uitgesplitst volgens industrie (NACE) ;
Verzekeringsuitgaven uitgesplitst volgens beroep.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten

4.1

Gecontacteerde personen :

Karim Wilmotte
Soort contact : E-mail, Telefoon

Antwoord verkregen met betrekking tot het feit dat gegevens niet per geslacht zijn
uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
Alle gegevens die in het jaarverslag niet per geslacht zijn uitgesplitst, zijn op verzoek als zodanig
verkrijgbaar bij de statistische dienst. Ze worden niet systematisch per geslacht gepubliceerd omwille
van de leesbaarheid.

4.2

Lopende werkzaamheden :

De dienst statistieken tracht de genderdimensie beter te belichten telkens een nieuw verslag
verschijnt. Er wordt gewerkt aan de bouw van een portaalwebsite voor statistieken waar de
gegevens systematisch per geslacht kunnen worden uitgesplitst.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens die niet per geslacht zijn uitgesplitst maar wel op verzoek beschikbaar zijn :
-

Voor de statistieken verstrekt in het statistiek jaarverslag verwijst de instelling naar de
leesbaarheid als verantwoording voor het feit dat de gegevens van punt 3 niet zijn
uitgesplitst per geslacht. Het project om een statistische portaalsite op te zetten, kan de
zichtbaarheid van de genderdimensie verbeteren.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
Geen.
Voorstellen :
Voor de statistieken verstrekt in het statistiek jaarverslag is het noodzakelijk dat de gegevens per
geslacht worden uitgesplitst.
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20.

Fonds voor Arbeidsongevallen

1. Opdrachten20
« Het Fonds oefent hoofdzakelijk een controleopdracht uit, die verschillende aspecten omvat:

• controle bij de werkgevers wat de naleving van de verzekeringsplicht en de aangifte van de
ongevallen betreft;
• controle bij de verzekeringsondernemingen, zowel technisch als medisch;
• bekrachtiging van de akkoorden die tussen de verzekeringsondernemingen en de getroffenen
worden afgesloten.
Het Fonds vervult ook een uitkeringsopdracht. Het betaalt vergoedingen en renten uit voor de
ongevallen die een blijvende ongeschiktheid tot en met 19 % veroorzaken. Voorts beheert het, in het
kader van de maatregelen inzake cumulatiebeperking, de gevallen waarin vergoedingen en renten
worden gecumuleerd met rust- en overlevingspensioenen en keert het allerlei bijslagen uit voor de
ongevallen die vóór 1 januari 1988 zijn gebeurd.
Het treedt op als verzekeraar voor de zeelieden en als waarborgfonds voor de getroffenen wier
werkgevers niet verzekerd zijn.
Daarnaast heeft het Fonds een inningsopdracht te vervullen. Het int bijdragen ten laste van de
werkgevers die het ambtshalve heeft aangesloten, omdat ze niet tegen arbeidsongevallen
verzekerd waren. In het kader van de financiering zelf van de instelling en van zijn diverse
opdrachten int het ook bijdragen en kapitalen bij de verzekeringsondernemingen. » …

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.faofat.fgov.be/site_nl/home.html

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van het Fonds voor Arbeidsongevallen beschikt over een rubriek « Statistieken en
Studies » (http://www.fao.fgov.be/site_nl/stats_etudes/stats_etudes.html).
Deze voorziet in een subrubriek « Jaarlijkse statistische tabellen »
(http://www.faofat.fgov.be/site_nl/stats_etudes/tableaux_stats/tableaux_stats.html) en een
subrubriek « Studies » (http://www.faofat.fgov.be/site_nl/stats_etudes/etudes/etudes.html).

20

Het overzicht van de opdrachten van het Fonds voor Arbeidsongevallen is overgenomen van de website van
de instelling. Deze is beschikbaar op het adres :
http://www.faofat.fgov.be/site_nl/fat/missions_contrat/missions/missions.html
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2.3. Geraadpleegde documenten :
De subrubriek « Studies » verstrekt een lijst met publicaties. Wij hebben ervoor gekozen om ons toe
te leggen op de recentste hiervan.
Het jaarverslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen vermeldt geen statistieken, behalve de cijfers
over het personeel van de instelling.
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, Arbeidsongevallen in de bouw, Van 2008 tot 2013, Brussel
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, Arbeidsongevallen in de houtindustrie, 2010, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Ongevallen op de arbeidsplaats in de privé-sector
Alle gegevens die voor dit werkgebied worden verstrekt, zijn exclusief beschikbaar in de statistische
tabellen.

-

Persoonskenmerken van slachtoffers van arbeidsongevallen

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het geslacht van het slachtoffer verstrekt per
jaar van 2003 tot 2011;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de gevolgen van het ongeval en het geslacht van
het slachtoffer verstrekt per jaar van 2005 tot 2011;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid
en het geslacht van het slachtoffer verstrekt per jaar van 2005 tot 2011;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de graad van blijvende ongeschiktheid en het
geslacht van het slachtoffer verstrekt per jaar van 2005 tot 2011;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de leeftijd van het slachtoffer, de gevolgen van
het ongeval en het geslacht van het slachtoffer verstrekt per jaar van 2005 tot 2011;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de nationaliteit van het slachtoffer, de gevolgen
van het ongeval en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de provincie van de woonplaats, de gevolgen
van het ongeval en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen en de tewerkstelling (in voltijdse equivalenten) volgens
de leeftijd en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011;
Verdeling van de arbeidsongevallen met de voorziene blijvende arbeidsongeschiktheid en de
tewerkstelling (in voltijdse equivalenten) volgens de leeftijd en het geslacht van het
slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Beroepskenmerken van de slachtoffers

a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

-

Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de beroepscategorie, de gevolgen van het
ongeval en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid,
de beroepscategorie en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de voorziene graad van arbeidsongeschiktheid,
de beroepscategorie en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de gevolgen van het ongeval, het beroep en het
geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de gevolgen van het ongeval, de
beroepservaring en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de gevolgen van het ongeval, de anciënniteit en
het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de gevolgen van het ongeval, de duur van de
arbeidsovereenkomst en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2008 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de gevolgen van het ongeval, de werkplek en het
geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2009 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de gevolgen van het ongeval, de aard van de
arbeidsovereenkomst en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2008 tot
2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de leeftijd en de beroepscategorie van et
slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het beroep en de duur van de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het beroep en de graad van blijvende
ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de anciënniteit en de leeftijd van het
slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de anciënniteit de duur van de tijdelijke
ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de anciënniteit en graad van blijvende
ongeschiktheid ;
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-

Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de duur van de arbeidsovereenkomst en de
leeftijd van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de duur van de arbeidsovereenkomst en de duur
van de tijdelijke ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de duur van de arbeidsovereenkomst en de
graad van blijvende ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het soort werkplek en de leeftijd van het
slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het soort werkplek en de duur van de tijdelijke
ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het soort werkplek en de graad van blijvende
ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de aard van de arbeidsovereenkomst en de
leeftijd van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de aard van de arbeidsovereenkomst en de duur
van de tijdelijke ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de aard van de arbeidsovereenkomst en de
graad van ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de duur van de arbeidsovereenkomst en de
graad van blijvende ongeschiktheid.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Spatio-temporele kenmerken van de arbeidsongevallen

a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

-

-

Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het uur waarop het ongeval gebeurde, het
geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de werktijdregeling van het slachtoffer, het
geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2010 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de dag waarop het ongeval gebeurde, het
geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de maand waarin het ongeval gebeurde, het
geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de provincie waar het ongeval gebeurde, het
geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2006 tot
2011.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens het uur waarop het
ongeval gebeurde, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens het uur waarop het
ongeval gebeurde, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het uur waarop het ongeval gebeurde en de
duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het uur waarop het ongeval gebeurde en de
voorziene blijvende arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens de werktijdregeling, de
generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens de werktijdregeling, de
generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de werktijdregeling en de duur van de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de werktijdregeling en de voorziene graad van
blijvende ongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens de dag waarop het
ongeval gebeurde, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens de dag waarop het
ongeval gebeurde, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de dag waarop het ongeval gebeurde en de duur
van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens de maand waarin het
ongeval gebeurde, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens de maand waarin het
ongeval gebeurde, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de maand waarin het ongeval gebeurde en de
duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de maand waarin het ongeval gebeurde en de
voorziene graad van blijvende arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens de provincie waar het
ongeval gebeurde, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens de provincie waar het
ongeval gebeurde, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de provincie waar het ongeval gebeurde en de
duur van de tijdelijke ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de provincie waar het ongeval gebeurde en de
voorziene graad van ongeschiktheid.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Kenmerken van het ongevalsproces van de arbeidsongevallen
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het soort werk, het geslacht van het slachtoffer
en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de afwijkende gebeurtenis, het geslacht van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het bij de afwijkende gebeurtenis betrokken
voorwerp, het geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar
van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de wijze van verwonding, het geslacht van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

-

-

Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens het soort werk, de
generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens het soort werk, de
generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens volgens het soort werk en
de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens volgens het soort werk en
de graad van blijvende ongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens de afwijkende
gebeurtenis, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens de afwijkende
gebeurtenis, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens de afwijkende
gebeurtenis en de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens de afwijkende
gebeurtenis en de graad van blijvende ongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens het bij de afwijkende
gebeurtenis betrokken voorwerp, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het
ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens het bij de afwijkende
gebeurtenis betrokken voorwerp, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het
ongeval ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het bij de afwijkende gebeurtenis betrokken
voorwerp en de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het bij de afwijkende gebeurtenis betrokken
voorwerp en de graad van blijvende ongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens de wijze van verwonding,
de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens de wijze van verwonding,
de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
157

-

Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens de wijze van verwonding,
de aard van het werk en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens de wijze van verwonding,
de aard van het werk en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de wijze van verwonding en de duur van de
tijdelijke arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de wijze van verwonding en de voorziene duur
van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid .

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Kenmerken van de letsels veroorzaakt door arbeidsongevallen

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het soort letsel, het geslacht van het slachtoffer
en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het verwond deel van het lichaam, het geslacht
van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens het soort letsel, de
generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens het soort letsel, de
generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het soort letsel en de duur van de tijdelijke
ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het soort letsel en de blijvende
ongeschiktheidsgraad ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens het verwond deel van het
lichaam, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens het verwond deel van het
lichaam, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het verwond deel van het lichaam en de duur
van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens het verwond deel van het lichaam en de
voorziene duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid .

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Kenmerken van de dodelijke ongevallen
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het soort werk en het geslacht van het
slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens de afwijkende gebeurtenis en het
geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het bij de afwijkende gebeurtenis
betrokken voorwerp en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens de wijze van verwonding en het
geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het soort letsel en het geslacht van het
slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het verwond deel van het lichaam en
het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het soort werk en de generatie van het
slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het soort werk en de aard van het
werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens de afwijkende gebeurtenis en de
generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens de afwijkende gebeurtenis en de aard
van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het bij de afwijkende gebeurtenis
betrokken voorwerp en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het bij de afwijkende gebeurtenis
betrokken voorwerp en de aard van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens de wijze van verwonding en de
generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het soort letsel en de aard van het
werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het soort letsel en de generatie van
het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het soort letsel en de aard van het
werk ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het verwond deel van het lichaam en
de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke arbeidsongevallen volgens het verwond deel van het lichaam en
de aard van het werk.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
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-

Arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid

a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
soort werk en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens volgens
de afwijkende gebeurtenis en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005
tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het bij
de afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt
per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens de wijze
van verwonding en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
soort letsel en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
verwond deel van het lichaam en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005
tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel op verzoek beschikbaar
-

-

Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens de aard
van het werk en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
soort werk en de aard van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens de
afwijkende gebeurtenis en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens de
afwijkende gebeurtenis en de aard van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het bij
de afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het bij
de afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp en de aard van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens de wijze
van verwonding en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens de wijze
van verwonding en de aard van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
soort letsel en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
soort letsel en de aard van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
verwond deel van het lichaam en de generatie van het slachtoffer ;
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-

Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
verwond deel van het lichaam en de aard van het werk van het slachtoffer.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

− Kenmerken van verkeersongevallen
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens het geslacht van het slachtoffer en
de gevolgen, verstrekt per jaar van 2009 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de generatie van het slachtoffer
en de gevolgen;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de aard van het werk van het
slachtoffer en de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens het uur van het ongeval en de
gevolgen ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de werktijdregeling van het
slachtoffer en de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de dag van het ongeval en de
gevolgen ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de maand van het ongeval en de
gevolgen ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de provincie van het ongeval en
de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de provincie van de werkgever en
de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de economische activiteitssector
van de werkgever ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de duur van de tijdelijke
ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de voorziene blijvende
ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens het soort werk verricht op het
ogenblik van het ongeval en de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de afwijkende gebeurtenis die tot
het ongeval heeft geleid en de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens het bij de afwijkende gebeurtenis
betrokken voorwerp en de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de contact-wijze van verwonding
en de gevolgen ;
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-

Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens het soort letsel en de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in het verkeer volgens de plaats van het letsel en de
gevolgen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

− Kenmerken van de ondernemingen waarin arbeidsongevallen voorkwamen
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de provincie van de werkgever, het geslacht van
het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de omvang van de onderneming, het geslacht
van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2006 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens de provincie van de
werkgever, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens de provincie van de
werkgever, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de provincie van de werkgever, de aard van het
werk van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens de omvang van de
onderneming, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens de omvang van de
onderneming, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de omvang van de onderneming, de aard van
het werk van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidsongevallen en van het tewerkstellingsvolume volgens de omvang
van de onderneming ;
Verdeling van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid en van het
tewerkstellingsvolume volgens de omvang van de onderneming.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Kenmerken van de arbeidsongevallen volgens de economische activiteitssector

a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de economische activiteitssector (NACE code),
het geslacht van het slachtoffer en de opgelopen gevolgen, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de economische activiteitssector, het geslacht
van het slachtoffer en de opgelopen gevolgen, verstrekt voor de jaren 2010 en 2011.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de economische activiteitssector en de
opgelopen gevolgen en aandeel van elke sector en voor elk gevolg ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de economische activiteitssector en de
opgelopen gevolgen en aandeel van gevolgen voor elke activiteitssector ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen volgens de economische
activiteitssector, de generatie van het slachtoffer en de opgelopen gevolgen ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen volgens de economische
activiteitssector, de generatie van het slachtoffer en de opgelopen gevolgen ;
Verdeling van de arbeidsongevallen volgens de economische activiteitssector, de aard van
het werk van het slachtoffer en de opgelopen gevolgen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

− Frequentie- en ernstgraden van de arbeidsongevallen
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Frequentiegraden, werkelijke ernstgraden en globale ernstgraden volgens de activiteitssector
(NACE 2 posities) en het geslacht van het slechtoffer, verstrekt per jaar van 2006 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Frequentiegraden, werkelijke ernstgraden en globale ernstgraden volgens de
activiteitssector ;
Frequentiegraden, werkelijke ernstgraden en globale ernstgraden volgens de activiteitssector
(NACE 2 posities) en de leeftijd van het slachtoffer ;
Frequentiegraden, werkelijke ernstgraden en globale ernstgraden volgens de activiteitssector
(NACE 2 posities) en de omvang van de onderneming ;
Frequentiegraden, werkelijke ernstgraden en globale ernstgraden volgens de activiteitssector
(NACE 2 posities) en de aard van het werk van het slachtoffer.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.2. Arbeidswegongevallen in de privé-sector
Alle gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn exclusief beschikbaar in de statistische jaartabellen.

-

Persoonskenmerken van de slachtoffers van arbeidswegongevallen

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het geslacht van het slachtoffer, verstrekt
per jaar van 2003 tot 2011 ;
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-

-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het geslacht van het slachtoffer en de
opgelopen gevolgen, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de duur van de tijdelijke ongeschiktheid en
het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de voorziene graad van blijvende
ongeschiktheid en het geslacht van het slechtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de leeftijd van het slachtoffer, het geslacht
van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen en de tewerkstelling volgens de leeftijd en het
geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid en van de
tewerkstelling volgens de leeftijd en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van
2006 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de provincie van de woonplaats van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens nationaliteit en geslacht van het slachtoffer
en de opgelopen gevolgen, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Beroepskenmerken van slachtoffers van arbeidswegongevallen

a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de beroepscategorie en het geslacht van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de duur van de tijdelijke ongeschiktheid en
het geslacht en de beroepscategorie van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de voorziene graad van blijvende
ongeschiktheid en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de generatie, het geslacht en de
beroepscategorie van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens beroep, het geslacht van het slachtoffer en
de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de anciënniteit, het geslacht van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de leeftijd en de beroepscategorie van het
slachtoffer ;
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-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het beroep en de duur van de tijdelijke
ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het beroep en de graad van blijvende
ongeschiktheid.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Spatio-temporele kenmerken van de arbeidswegongevallen

a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het uur waarop het ongeval gebeurde, het
geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de werktijdregeling, het geslacht van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de dag waarop het ongeval gebeurde, de
gevolgen van het ongeval en het geslacht van het slachtofferverstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens maand waarin het ongeval gebeurde, het
geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de provincie waar het ongeval gebeurde, het
geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2006 tot
2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens het uur waarop het
ongeval is gebeurd, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens het uur waarop het
ongeval is gebeurd, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het uur waarop het ongeval is gebeurd, de
aard van het werk en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het uur waarop het ongeval is gebeurd en de
duur van de tijdelijke ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het uur waarop het ongeval is gebeurd en de
voorziene graad van blijvende ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de werktijdregeling, de generatie van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de werktijdregeling, de generatie van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de werktijdregeling van het slachtoffer, de
aard van het werk en de gevolgen van het ongeval ;
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-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de werktijdregeling en de duur van de
tijdelijke ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de werktijdregeling en de voorziene graad
van blijvende ongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de dag waarop het
ongeval is gebeurd, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de dag waarop het
ongeval is gebeurd, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de dag waarop het ongeval is gebeurd, de
aard van het werk van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de dag waarop het ongeval is gebeurd en de
duur van de tijdelijke ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de dag waarop het ongeval is gebeurd en de
voorziene graad van blijvende ongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de maand waarin het
ongeval is gebeurd, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de maand waarin het
ongeval is gebeurd, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de maand waarin het ongeval is gebeurd, de
aard van het werk en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de maand waarin het ongeval is gebeurd en
de duur van de tijdelijke ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de maand waarin het ongeval is gebeurd en
de voorziene graad van blijvende ongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de provincie waar het
ongeval is gebeurd, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de provincie waar het
ongeval is gebeurd, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de provincie waar het ongeval is gebeurd, de
aard van het werk en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de provincie waar het ongeval is gebeurd en
de duur van de tijdelijke ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de provincie waar het ongeval is gebeurd en
de voorziene graad van blijvende ongeschiktheid.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Kenmerken van het ongevalsproces op de arbeidsweg

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de afwijkende gebeurtenis, het geslacht van
het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
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-

-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het bij de afwijkende gebeurtenis betrokken
voorwerp, het geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar
van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de wijze van verwonding, het geslacht van
het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

-

-

Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de afwijkende
gebeurtenis, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de afwijkende
gebeurtenis, het generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de afwijkende
gebeurtenis, de aard van het werk en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de afwijkende
gebeurtenis, de aard van het werk en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de afwijkende
gebeurtenis en de duur van de tijdelijke ongeschiktheid ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de afwijkende
gebeurtenis en de graad van blijvende ongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens het bij de afwijkende
gebeurtenis betrokken voorwerp, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het
ongeval ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens het bij de afwijkende
gebeurtenis betrokken voorwerp, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het
ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het bij de afwijkende gebeurtenis betrokken
voorwerp, de aard van het werk van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het bij de afwijkende gebeurtenis betrokken
voorwerp en de duur van de tijdelijke ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het bij de afwijkende gebeurtenis betrokken
voorwerp en de graad van blijvende ongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de wijze van
verwonding, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de wijze van
verwonding, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de wijze van
verwonding, de aard van het werk van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de wijze van
verwonding, de aard van het werk van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de wijze van verwonding en de duur van de
tijdelijke ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de wijze van verwonding en de graad van
blijvende ongeschiktheid .
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Kenmerken van de letsels veroorzaakt door arbeidswegongevallen

a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het soort letsel, het geslacht van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het verwond deel van het lichaam, het
geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het geslacht van het slachtoffer en de
gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de provincie van de werkgever, het geslacht
van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de omvang van de onderneming, het
geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens economische activiteitssector, het geslacht
van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens het soort letsel, de
generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens het soort letsel, de
generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het soort letsel, de aard van het werk en de
gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het soort letsel en de duur van de tijdelijke
ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het soort letsel en de graad van blijvende
ongeschiktheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens het verwond deel van
het lichaam, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens het verwond deel van
het lichaam, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het verwond deel van het lichaam, de aard
van het werk en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het verwond deel van het lichaam en de
duur van de tijdelijke ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het verwond deel van het lichaam en de
voorziene graad van blijvende ongeschiktheid.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Dodelijke ongevallen op de arbeidsweg

a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens de afwijkende gebeurtenis
en het geslacht van het slachtoffer, per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens het bij de afwijkende
gebeurtenis betrokken voorwerp en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van
2005 tot 2011 ;
Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens het soort letsel en het
geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens het soort letsel en het
geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens het verwond deel van het
lichaam en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens de afwijkende gebeurtenis
en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens de afwijkende gebeurtenis
en de aard van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens het bij de afwijkende
gebeurtenis betrokken voorwerp en de aard van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens de wijze van verwonding ;
Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens de wijze van verwonding en
de aard van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens het soort letsel en de
generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens het soort letsel en de aard
van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens het verwond deel van het
lichaam en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de dodelijke ongevallen op de arbeidsweg volgens het verwond deel van het
lichaam en de aard van het werk van het slachtoffer .

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

-

Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens de
afwijkende gebeurtenis en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
bij de afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp en het geslacht van het slachtoffer,
verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens de
wijze van verwonding en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot
2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
soort letsel en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
verwond deel van het lichaam en het geslacht van het slachtoffer, verstrekt per jaar van 2005
tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

-

Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens de
afwijkende gebeurtenis en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens de
afwijkende gebeurtenis en de aard van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
bij de afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
bij de afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp en de aard van het werk van het
slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens de
wijze van verwonding en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens de
wijze van verwonding en de aard van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
soort letsel en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
soort letsel en de aard van het werk van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
verwond deel van het lichaam en de generatie van het slachtoffer ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid volgens het
verwond deel van het lichaam en de aard van het werk van het slachtoffer .

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

− Kenmerken van arbeidswegongevallen in het verkeer
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens het geslacht van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2008 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens de generatie van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens de aard van het werk van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens de werktijdregeling van het
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens de dag van het ongeval en de
gevolgen ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens het uur van het ongeval en de
gevolgen ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens de maand van het ongeval en
de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens de provincie van het ongeval
en de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens de provincie van de
werkgever en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens de economische
activiteitssector van de werkgever ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens de duur van de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens de voorziene blijvende
ongeschiktheid ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens het soort werk dat het
slachtoffer verrichtte op het moment van het ongeval en de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens de afwijkende gebeurtenis die
heeft geleid tot het ongeval en de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens het bij de afwijkende
gebeurtenis betrokken voorwerp en de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens de contact-wijze van
verwonding en de gevolgen ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens het soort letsels en de
gevolgen ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen in het verkeer volgens het verwond deel van het
lichaam en de gevolgen .

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

− Kenmerken van de ondernemingen waar arbeidswegongevallen zijn voorgekomen
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de provincie van de werkgever, het geslacht
van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de omvang van de onderneming, het
geslacht van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2006 tot
2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

-

-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de provincie van de werkgever ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de provincie van de werkgever en de
gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de provincie van de
werkgever, de generatie van het slachtoffer, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen
van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de provincie can de
werkgever, de generatie van het slachtoffer, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen
van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de provincie van de werkgever, de aard van
het werk en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de omvang van de onderneming en de
gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de omvang van de
onderneming, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de omvang van de
onderneming, de generatie van het slachtoffer en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de omvang van de onderneming, het soort
werk en de gevolgen van het ongeval ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen en van het tewerkstellingsvolume volgens de
omvang van de onderneming ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid en van het
tewerkstellingsvolume en de omvang van de onderneming.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Kenmerken van de arbeidswegongevallen volgens de economische activiteitssector

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens het geslacht van het slachtoffer en de
gevolgen van het ongeval, verstrekt per jaar van 2009 tot 2011.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de economische activiteitssector en de
opgelopen gevolgen en aandeel van elke sector en voor elk gevolg ;
Verdeling van de arbeidswegongevallen volgens de economische activiteitssector en de
opgelopen gevolgen en aandeel van van de gevolgen in elke sector ;
Verdeling in absolute frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de economische
activiteitssector, de generatie van het slachtoffer en de opgelopen gevolgen ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de economische
activiteitssector, de generatie van het slachtoffer en de opgelopen gevolgen ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de economische
activiteitssector, de aard van het werk van het slachtoffer en de opgelopen gevolgen ;
Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidswegongevallen volgens de economische
activiteitssector van de gebruikersfirma's en de opgelopen gevolgen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.3. Arbeidsongevallen in de bouwsector
Alle gegevens die voor dit werkgebied worden verstrekt, zijn exclusief beschikbaar in de de studie
« Arbeidsongevallen in de bouwsector ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van arbeidsongevallen volgens
het geslacht van het slachtoffer per sector met Nace 2 en 3 posities in de bouw, verstrekt
voor het jaar 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Vergelijking van het tewerkstellingsvolume, het aantal arbeidsongevallen en het aantal
ongevallen met gevolg in de privé-sector en in de bouwnijverheid ;
Evolutie van het aantal aangiften, van de aanvaarde ongevallen, op de arbeidsweg en op de
arbeidsplaats in de bouwnijverheid ;
Verdeling in relatieve en absolute frequentie van de gevolgen van arbeidsongevallen in de
bouwnijverheid ;
Evolutie van het jaarlijks tewerkstellingsvolume, van de ongevallen en van de graden in de
bouwnijverheid ;
Frequentie- en ernstgraden in de sectoren van de bouwnijverheid op jaarbasis ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van ongevallen in de sectoren
van de bouwnijverheid met Nace 2 en 3 posities ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van arbeidsongevallen volgens
de leeftijd van het slachtoffer per sector in Nace 2 en 3 posities in de bouw ;
Verdeling van de arbeidsongevallen in de bouwnijverheid volgens het beroep van het
slachtoffer en de opgelopen gevolgen ;
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-

-

-

-

-

-

Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van arbeidsongevallen volgens
de nationaliteit van het slachtoffer per sector in Nace 2 en 3 posities in de bouw ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van arbeidsongevallen volgens
de ervaring van het slachtoffer in de onderneming per sector met Nace 2 en 3 posities in de
bouw ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van arbeidsongevallen volgens
het uur waarop het arbeidsongeval gebeurde per sector met Nace 2 en 3 posities in de
bouw ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van arbeidsongevallen volgens
de dag waarop het arbeidsongeval gebeurde per sector met Nace 2 en 3 posities in de bouw ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van arbeidsongevallen volgens
de maand waarin het arbeidsongeval gebeurde per sector met Nace 2 en 3 posities in de
bouw ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van arbeidsongevallen volgens
de provincie waar het arbeidsongeval gebeurde per sector met Nace 2 en 3 posities in de
bouw ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van arbeidsongevallen volgens
de provincie van de onderneming van het slachtoffer per sector met Nace 2 en 3 posities in
de bouw ;
Verdeling in absolute frequentie van het bij de meest afwijkende gebeurtenis betrokken
voorwerp per opgelopen gevolg volgens de subklassen in de bouwnijverheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de wijzen van verwonding per opgelopen gevolg volgens
de subklassen in de bouwnijverheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de soorten letsels naar opgelopen gevolg volgens de
subklassen in de bouwnijverheid ;
Verdeling in absolute frequentie van de 5 meest voorkomende soorten werk ten gevolg van
een val ;
Verdeling in absolute frequentie van van de 5 meest voorkomende afwijkende
gebeurtenissen ten gevolg van een val;
Verdeling in absolute frequentie van de 5 meest voorkomende letsels ten gevolge van een
val.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.4. Arbeidsongevallen in de houtsector
Alle gegevens die voor dit werkgebied worden verstrekt, zijn exclusief beschikbaar in de de studie
« Arbeidsongevallen in de houtsector ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Vergelijking van het jaarlijks tewerkstellingsvolume in voltijdse equivalenten (VTE) in de
privésector en de houtsector, verstrekt per jaar van 2001 tot 2008 ;
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-

Verdeling van de tewerkstelling in voltijdse equivalenten (VTE) naar het geslacht van de
werknemers in de houtsector en verstrekt voor het jaar 2008 ;
Frequentie- en ernstgraad naar het geslacht van het slachtoffer in de houtsectoren op
jaarbasis verstrekt voor het jaar 2008 ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van de ongevallen per geslacht
naar de economische activiteitssector in de houtsector verstrekt voor het jaar 2008.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

-

-

Vergelijking van het jaarlijks tewerkstellingsvolume in voltijdse equivalenten (VTE) in de
privésector en de houtsector ;
Vergelijking van het jaarlijks tewerkstellingsvolume in voltijdse equivalenten (VTE) naar
werknemerscategorie in de privésector en de houtsector ;
Vergelijking van de verdeling in relatieve frequentie van de tewerkstelling in voltijdse
equivalenten (VTE) in de privésector en in de houtsector naar de grootte van de
onderneming ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de de werkgevers volgens de omvang van
de onderneming in de privésector en de houtsector ;
Vergelijking van het jaarlijks tewerkstellingsvolume in voltijdse equivalenten (VTE) in de
privésector en de houtsector volgens de generatie van werknemers ;
Vergelijking van de verdeling in absolute frequentie van het tewerkstellingsvolume in
voltijdse equivalenten (VTE) in de privésector en de houtsector volgens de leeftijd van de
werknemers ;
Verdeling van het jaarlijks tewerkstellingsvolume in voltijdse equivalenten (VTE) volgens het
soort werk van de werknemers in de houtsectoren ;
Verdeling van de tewerkstelling in voltijdse equivalenten (VTE) naar de generatie van de
werknemer in de houtsectoren ;
Verdeling in absolute frequentie van de tewerkstelling in voltijdse equivalenten (VTE) naar de
leeftijd van het slachtoffer in de houtsectoren ;
Verdeling in absolute frequentie van de tewerkstelling in voltijdse equivalenten (VTE) naar de
grootte van de ondernemingen volgens aantal werknemers in de houtsectoren ;
Vergelijking van de evolutie van de tewerkstelling, van het aantal ongevallen en van het
aantal ongevallen met restletsel in de privésector en in de houtsector ;
Evolutie van het aantal aangiften, aanvaarde ongevallen, ongevallen op de arbeidsweg en op
de arbeidsplaats ;
Frequentie- en ernstgraad in de houtsectoren op jaarbasis ;
Frequentie- en ernstgraad volgens het soort werk van het slachtoffer in de houtsectoren op
jaarbasis ;
Frequentie- en ernstgraad volgens de generatie van het slachtoffer in de houtsectoren op
jaarbasis ;
Frequentie- en ernstgraad volgens de leeftijdsklasse van het slachtoffer in de houtsectoren
op jaarbasis ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van de ongevallen in de
houtsector per soort werk volgens de economische activiteitssector in de houtsector ;
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-

Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van de ongevallen per
generatie van het slachtoffer volgens de economische activiteitssector in de houtsector ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van de ongevallen per
leeftijdsklasse van het slachtoffer volgens de economische activiteitssector in de houtsector ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van de ongevallen per
nationaliteit van het slachtoffer volgens de economische activiteitssector in de houtsector ;
Verdeling in absolute en relatieve frequentie van de gevolgen van de ongevallen per tijdstip
van het AO in het werkschema van het slachtoffer volgens de economische activiteitssector
in de houtsector .

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Anifa Olombé
Soort contact : E-mail

Antwoord verkregen met betrekking tot het feit dat gegevens niet per geslacht zijn
uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
Al deze gegevens zijn op uitdrukkelijk verzoek verkrijgbaar bij de statistische dienst van het FAO. Ze
worden niet systematisch uitgesplitst per geslacht omwille van de leesbaarheid.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er is geen enkel project in uitvoering.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar wel beschikbaar op verzoek :
-

Voor de statistieken verstrekt in de jaarlijkse statistische tabellen verwijst de instelling naar
de leesbaarheid om het ontbreken van genderspecifieke gegevens te verantwoorden.

-

Voor de statistieken over de bouw- en de houtsector haalt men eveneens de leesbaarheid
aan als reden voor het ontbreken van per geslacht uitgesplitste gegevens.

b. Gegeven niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
Geen.
Voorstellen :
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Voor de informatie die verstrekt wordt in de jaarlijkse statistische tabellen is het noodzakelijk dat de
uitsplitsing van de gegevens per geslacht een systematisch karakter krijgt.
Voor de statistieken verstrekt in de publicaties over de arbeidsongevallen in de bouwsector en de
arbeidsongevallen in de houtsector is het noodzakelijk dat ook hier de gegevens systematisch per
geslacht worden uitgesplitst.
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21.

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Opdrachten21
« De Kruispuntbank is de motor en coördinator van e-government in de sociale sector. E-government
is een grondige herdenking van de relaties tussen de openbare diensten (in de ruime zin van het
woord, dus ook private instellingen met een opdracht van algemeen belang, zoals ziekenfondsen of
zelfstandigenkassen), de burgers en de ondernemingen door gebruik te maken van opportuniteiten
geboden door moderne technologieën, internet en nieuwe media. De inzet van de technologie is
daarbij echter niet meer dan een middel; het doel van e-government is een snelle en efficiënte
dienstverlening aan burgers en ondernemingen, die hen op een geïntegreerde wijze wordt
aangeboden volgens hun leefwereld, en met een absoluut minimum aan administratieve
formaliteiten. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/bcss/home/index.html

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de Kruispuntbank beschikt over een rubriek « Datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming »
(http://www.kszbcss.fgov.be/nl/bcss/nodepage/content/websites/belgium/statistics/statistics_01.html)
Deze rubriek vermeldt meerdere subrubrieken zoals :
globale cijfers
(http://www.kszbcss.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/statistics/statistics_01/statistics_01_04.html)
lokale cijfers :
(http://www.kszbcss.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/statistics/statistics_01/statistics_01_03.html)
socio-economische mobiliteit :
(http://www.kszbcss.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/statistics/statistics_01/statistics_01_06.html)

2.3. Geraadpleegde documenten
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vermeldt geen publicaties op haar website.

21

Het overzicht van de opdrachten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is overgenomen uit de
omschrijving die wordt verstrekt op de website van de instelling. Deze kan worden geraadpleegd op het adres :
http://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/about/mission/egovernment.html
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3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Sociale zekerheid
A. Rubriek « globale cijfers »
a. Uitgesplitst per geslacht
Aantal loontrekkenden verstrekt per drie maanden van 2003 tot 2010 ;
Aantal zelfstandigen verstrekt per drie maanden van 2003 tot 2010 ;
Aantal helpers verstrekt per drie maanden van 2003 tot 2010 ;
Aantal loontrekkenden en zelfstandigen/helpers – voornaamste job loontrekkend verstrekt
per drie maanden van 2003 tot 2010 ;
- Aantal loontrekkenden en zelfstandigen/helpers – voornaamste job zelfstandig verstrekt per
drie maanden van 2003 tot 2010 ;
- Aantal loontrekkenden en zelfstandigen/helpers – voornaamste job helper verstrekt per drie
maanden van 2003 tot 2010 ;
- Aantal werkzoekenden na voltijdse tewerkstelling, met werkloosheidsuitkering verstrekt per
drie maanden van 2003 tot 2010 ;
- Aantal werkzoekenden na een vrijwillig deeltijdse job, met werkloosheidsuitkering, verstrekt
per drie maanden van 2003 tot 2010 ;
- Aantal werkzoekenden na studies, met wachtuitkering of overbruggingsuitkering, verstrekt
per drie maanden van 2003 tot 2010 ;
- Aantal werkzoekenden met begeleidingsuitkering, verstrekt per drie maanden van 2003 tot
2010 ;
- Aantal volledige loopbaanonderbrekingen verstrekt per drie maanden van 2003 tot 2010 ;
- Aantal werkzoekenden vrijgesteld van inschrijving verstrekt per drie maanden van 2003 tot
2010 ;
- Aantal pensioentrekkenden (zonder werk) verstrekt per drie maanden van 2003 tot 2010 ;
- Aantal volledig bruggepensioneerden verstrekt per drie maanden van 2003 tot 2010 ;
- Aantal rechtgevende kinderen voor kinderbijslag verstrekt per drie maanden van 2003 tot
2010 ;
- Aantal arbeidsongeschikte personen gekend bij mutualiteiten verstrekt per drie maanden
van 2003 tot 2010 ;
- Aantal arbeidsongeschikte personen omwille van invaliditeit verstrekt per drie maanden van
2003 tot 2010 ;
- Aantal arbeidsongeschikte personen omwille van een beroepsziekte verstrekt per drie
maanden van 2003 tot 2010.
Al deze gegevens zijn uitgesplitst volgens leeftijdsklasse, gedetailleerde werknemersklasse,
nationaliteit, arbeidsregime, percentage deeltijdarbeid, gecumuleerd percentage deeltijdarbeid,
sector, dagloonklasse, omvang van de onderneming, uitzendarbeid, beroepscode, beschrijving van de
beroepscode, NACE code, code van de Paritaire Commissie, beschrijving van de code van de Paritaire
Commissie en de werkloosheidsduur.

-
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Rubriek « lokale cijfers »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal loontrekkenden verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal zelfstandigen verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal helpers verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal loontrekkenden en zelfstandigen/helpers – voornaamste job loontrekkend verstrekt
per jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal loontrekkenden en zelfstandigen/helpers – voornaamste job zelfstandig verstrekt per
jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal loontrekkenden en zelfstandigen/helpers – voornaamste job helper verstrekt per jaar
van 2005 tot 2010 ;
Aantal werkzoekenden na voltijdse tewerkstelling, met werkloosheidsuitkering verstrekt per
jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal werkzoekenden na een vrijwillig deeltijdse job, met werkloosheidsuitkering verstrekt
per jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal werkzoekenden na studies, met wachtuitkering of overbruggingsuitkering verstrekt
per jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal werkzoekenden met begeleidingsuitkering, verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal volledige loopbaanonderbrekingen verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal werkzoekenden vrijgesteld van inschrijving verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Leefloon – financiële hulp, verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Pensioentrekkenden zonder werk verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal pensioentrekkenden (zonder werk) verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal volledig bruggepensioneerden verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal rechtgevende kinderen voor kinderbijslag verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Aantal arbeidsongeschikte personen gekend bij mutualiteiten verstrekt per jaar van 2005 tot
2010.

Al deze gegevens zijn uitgesplitst volgens leeftijdsklasse, arbeidsregime, percentage deeltijdarbeid,
gecumuleerd percentage deeltijdarbeid, dagloonklasse en werkloosheidsduur.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
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C. Rubriek « socio-economische mobiliteit »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Mobiliteit van loontrekkenden verstrekt per jaar van 1998 tot 2009 ;
Mobiliteit van zelfstandigen verstrekt per jaar van 1998 tot 2009 ;
Mobiliteit van helpers verstrekt per jaar van 1998 tot 2009 ;
Mobiliteit van loontrekkenden en zelfstandigen/helpers – voornaamste job loontrekkend
verstrekt per jaar van 1998 tot 2009 ;
Mobiliteit van loontrekkenden en zelfstandigen/helpers – voornaamste job zelfstandig
verstrekt per jaar van 1998 tot 2009 ;
Mobiliteit van loontrekkenden en zelfstandigen/helpers – voornaamste job helper verstrekt
per jaar van 1998 tot 2009 ;
Mobiliteit van werkzoekenden na voltijdse tewerkstelling, met werkloosheidsuitkering
verstrekt per jaar van 1998 tot 2009 ;
Mobiliteit van werkzoekenden na een vrijwillig deeltijdse job, met werkloosheidsuitkering
verstrekt per jaar van 1998 tot 2009 ;
Mobiliteit van werkzoekenden na studies, met wachtuitkering of overbruggingsuitkering
verstrekt per jaar van 1998 tot 2009 ;
Mobiliteit van werkzoekenden met begeleidingsuitkering verstrekt per jaar van 1998 tot
2009 ;
Mobiliteit van personen met volledige loopbaanonderbreking verstrekt per jaar van 1998 tot
2009 ;
Mobiliteit van werkzoekenden vrijgesteld van inschrijving verstrekt per jaar van 1998 tot
2009 ;
Mobiliteit pensioentrekkenden (zonder werk) verstrekt per jaar van 1998 tot 2009 ;
Mobiliteit van volledig bruggepensioneerden verstrekt per jaar van 1998 tot 2009.

Al deze gegevens zijn uitgesplitst volgens land, leeftijdsklasse, arbeidsregime en aantal overledenen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Chris Brijs
Soort contact : E-mail

Antwoord verkregen met betrekking tot het feit dat gegevens niet per geslacht zijn
uitgesplitst :
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Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
Er moet een welbepaalde procedure worden gevolgd om gegevens « op maat » te verkrijgen
(anonieme microgegevens, link naar het basisschema voor gegevensaanvragen). Sinds februari 2009
is het bovendien mogelijk om te vragen dat de gegevens van het Datawarehouse gekoppeld worden
aan een beperkte reeks variabelen verzameld door de ADSEI.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er worden voortdurend nieuw bronnen toegevoegd aan het Datawarehouse van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, zoals de Databank voor de aanvullende pensioenen (DB2P) beheerd door
SIGeDISa (cfr. hoofdstuk 3 over de administratieve bronnen).

5. Gender bias en voorstellen
De website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verstrekt per geslacht uitgesplitste cijfers
voor alle gepubliceerde gegevens. Andere, niet gepubliceerde gegevens zijn op verzoek beschikbaar
bij de Kruispuntbank. De gendervariabele kan systematisch in aanmerking worden genomen.
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22.

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

1. Opdrachten22
« Het RIZIV organiseert , beheert en controleert die “verplichte verzekering” in België (1). Het RIZIV
staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Het Instituut organiseert ook het overleg
tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen . »
…

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.riziv.fgov.be/homenl.htm

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De
website
van
het
Instituut
beschikt
over
een
rubriek
« Statistieken »
(http://www.inami.be/information/nl/statistics/). Deze voorziet in een aantal subrubrieken :
Statistieken van de geneeskundige verzorging
(http://www.inami.be/information/nl/statistics/health/index.htm) ;
Statistieken van de uitkeringen
(http://www.inami.be/information/nl/statistics/allowances/index.htm) ;
Statistieken over personen aangesloten bij een ziekenfonds (ledentallen)
(http://www.inami.be/information/nl/statistics/people/index.htm). Deze rubriek neemt de vorm aan
van een interactieve portaalsite ;
Statistieken van de grensarbeiders
(http://www.inami.be/information/nl/statistics/cross_border_worker/index.htm).
Er zijn nog andere subrubrieken, maar wij hebben ervoor gekozen deze niet te behandelen omdat ze
geen statistieken bevatten die per geslacht uitgesplitst kunnen worden.
De website beschikt ook over een rubriek « Studies en Onderzoek »
(http://www.inami.be/information/nl/studies/index.htm).

2.3. Geraadpleegde documenten :
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, Verklarende factoren met betrekking
tot de stijging van het aantal invaliden – loontrekkenden, 2011, Brussel

22

Het overzicht van de opdrachten van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is
overgenomen van de beschrijving die hiervan wordt gegeven op de website van de instelling. Deze is
beschikbaar op het adres : http://www.inami.be/presentation/nl/missions/index.htm
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RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, Medisch verbruik vanuit geografisch
perspectief : Variaties in de uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging in België,
2009, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Geneeskundige verzorging
De statistieken verstrekt voor dit thema zijn enkel terug te vinden in de rubriek « Statistieken van de
geneeskundige verzorging »

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Uitgaven van de ziekteverzekering per regeling, per leeftijd en per geslacht, verstrekt per jaar
van 2006 tot 2011;
Ledentallen van de rechthebbenden op de ziekteverzekering per regeling, per leeftijd en per
geslacht, verstrekt per jaar van 2006 tot 2011;
Gemiddelde kostprijs per rechthebbende per regeling, leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar
van 2006 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

c.

Telling van het aantal beroepsbeoefenaars met het recht om prestaties te verrichten en
actieve beroepsbeoefenaars per beroep/specialisme van 2006 tot 2011;
Zorgverleners met een praktijk geattesteerd per beroep en per specialisme, verstrekt per jaar
van 2006 tot 2011.

Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar

Geen.

3.2. Uitkeringen
(1) Algemene regeling
− Primaire arbeidsongeschiktheid
A. Rubriek « Statistieken van de uitkeringen »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal uitkeringsgerechtigden per statuut en geslacht ; per leeftijdsgroep en geslacht,
verstrekt per jaar van 1998 tot 2010 ;
Aantal vergoede dagen en bijhorende uitgaven per geslacht en statuut, verstrekt per jaar van
1998 tot 2010 ;
Aantal ziektegevallen opgedeeld volgens leeftijdsgroep, sociale stand en geslacht, verstrekt
per jaar van 1998 tot 2010 ;
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-

Aantal ziektegevallen opgedeeld volgens duur van de erkende arbeidsongeschiktheid per
statuut en geslacht, verstrekt per jaar van 1998 tot 2010 ;
Gemiddelde uitkeringsduur per geval en gemiddeld aantal ziektegevallen per 1000
gerechtigden en sociale stand, verstrekt per jaar van 1998 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie « Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden –
loontrekkenden »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van de Belgische bevolking uitgesplitst per geslacht en per leeftijdsklasse, verstrekt
per jaar van 1989 tot 2009 ;
Evolutie van het aantal uitkeringsgerechtigden (min de bruggepensioneerden) uitgesplitst
per geslacht, statuut en leeftijdsgroep, verstrekt per jaar van 1989 tot 2009 ;
Evolutie van de participatiegraad uitgesplitst per geslacht en per leeftijdsklasse, verstrekt per
jaar van 1989 tot 2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
−

Invaliditeit

A. Rubriek « Statistieken van de uitkeringen »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal invaliden per geslacht en per statuut ; per leeftijdsgroep, geslacht en statuut ;
verstrekt per jaar van 1998 tot 2010;
Aantal invaliden aan wie uitkeringen werden verleend volgens gezinslast, verstrekt per jaar
van 1998 tot 2010;
Aantal invaliden per ziektegroep en per geslacht, verstrekt per jaar van 1998 tot 2010 ;
Aantal invaliden per beginjaar van de ziekte en per geslacht, verstrekt per jaar van 1998 tot
2010;
Aantal vergoede dagen en bijhorende uitgaven (in euro) per geslacht en statuut, verstrekt
per jaar van 1998 tot 2010;
Aantal dagen uitgekeerd tijdens de periode van invaliditeit per statuut en geslacht, verstrekt
per jaar van 1998 tot 2010.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Publicatie « Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden –
loontrekkenden »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Evolutie van het aantal invaliden jonger dan 60 jaar uitgesplitst per geslacht, verstrekt per
jaar van 1989 tot 2009;
Evolutie van de invaliditeitsgraad uitgesplitst per geslacht, leeftijdsklasse en sociaal statuut,
verstrekt per jaar van 1989 tot 2009;
Evolutie van het aantal nieuwe invaliden ; van de gemiddelde leeftijd van de intrede van
nieuwe invaliden en van de duur van de invaliditeit, uitgesplitst per statuut en geslacht,
verstrekt per jaar van 1999 tot 2009;
Evolutie van de uittrede uit de invaliditeit, uitgesplitst per statuut, reden van de uittrede en
geslacht, verstrekt per jaar van 1999 tot 2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

(2) Regeling zelfstandigen
Alle statistieken met betrekking tot de regeling voor zelfstandigen zijn beschikbaar in de rubriek
« Statistieken van de uitkeringen ».

− Primaire arbeidsongeschiktheid
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal primaire uitkeringsgerechtigden per leeftijdsgroep en per leeftijd, verstrekt per jaar
van 1998 tot 2010 ;
Aantal vergoede dagen en bijhorende uitgaven (in euro) per statuut en geslacht, verstrekt
per jaar van 1998 tot 2010 ;
Aantal ziektegevallen volgens de duur van de erkende arbeidsongeschiktheid en het geslacht,
verstrekt per jaar van 1998 tot 2010 ;
Aantal ziektegevallen onderverdeeld volgens leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 1998
tot 2010 ;
Gemiddelde uitkeringsduur per geval en gemiddeld aantal ziektegevallen per 1000
gerechtigden, verstrekt per jaar van 1998 tot 2010.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
−

Invaliditeit

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal invaliden per statuut en geslacht, verstrekt per jaar van 1998 tot 2010 ;
Aantal invaliden per leeftijdsgroep, statuut en geslacht , verstrekt per jaar van 1998 tot 2010;
Aantal invaliden per ziektegroep en geslacht , verstrekt per jaar van 1998 tot 2010 ;
per beginjaar van de ziekte, statuut en geslacht, verstrekt per jaar van 1998 tot 2010 ;
Aantal vergoede dagen en bijhorende uitgaven (in euro) per sociale stand en per geslacht,
verstrekt per jaar van 1998 tot 2010 ;
Aantal vergoede dagen per geslacht en met of zonder stopzetting van het bedrijf, verstrekt
enkel voor het jaar 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.3. Ledentallen
Alle statistieken met betrekking tot de ledentallen zijn beschikbaar in de rubriek « Statistieken over
personen aangesloten bij een ziekenfonds (ledentallen) ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal verzekerden per geslacht verstrekt om de zes maanden van 2006 tot 2012.

Dank zij de interactieve tabel kan deze statistiek gekruist worden met een groot aantal variabelen
zoals al dan niet het recht op een verhoogde tussenkomst, al dan niet het rechtop het omnio-statuut,
de hoedanigheid van niet begeleide minderjarige vreemdeling, het ziekenfonds, het nummer van de
verzekeringsinstelling, het nummer van het ziekenfonds, de verzekeringsinstelling, de hoedanigheid
van gerechtigde, de regeling, de provincie, het gewest, de leeftijdsgroep van 5 jaar of van 10 jaar en
het type rechthebbende.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
187

3.4. Uitgaven van de geneeskundige verzorging in België
Alle gegevens met betrekking tot de uitgaven voor de geneeskundige verzorging in België zijn
afkomstig uit de publicatie « Medisch verbruik vanuit geografisch perspectief : Variaties in de
uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging in België »

a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

-

-

-

-

Gemiddelde uitgaven vastgesteld in functie van de leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006
en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven ambulante of gehospitaliseerde patiënten vastgesteld in functie van de
leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven terugbetaling maximumfactuur vastgesteld in functie van de leeftijd en
het geslacht voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven psychiatrische instellingen vastgesteld in functie van de leeftijd en het
geslacht voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven residentiële uitgaven en uitgaven in gemeenschappen vastgesteld in
functie van de leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde langetermijn-, chronische en revalidatie-uitgaven vastgesteld in functie van de
leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven adviezen, raadplegingen en bezoeken (met inbegrip van de forfaits
voor medische huizen) vastgesteld in functie van de leeftijd en het geslacht voor de jaren
2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven adviezen, raadplegingen en bezoeken bij huisartsen, specialisten 1 en
specialisten 2, vastgesteld in functie van de leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006 en
2009 ;
Gemiddelde uitgaven globaal medisch dossier (behalve administratieve verlenging)
vastgesteld in functie van de leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven honoraria tandheelkundigen en verpleegkundigen (met inbegrip van de
forfaits voor medische huizen), vastgesteld in functie van de leeftijd en het geslacht voor de
jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven farmaceutische specialiteiten afgeleverd in openbare officina's
vastgesteld in functie van de leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven specialiteiten afkomstig van ziekenhuisofficina's en afgeleverd aan niet
ter verpleging opgenomen rechthebbenden of aan gehospitaliseerde rechthebbenden,
vastgesteld in functie van de leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven farmaceutische specialiteiten, terugbetalingscategorie A of
terugbetalingscategorie B, niet gehospitaliseerde rechthebbenden vastgesteld in functie van
de leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven andere farmaceutische specialiteiten, niet gehospitaliseerde
rechthebbenden, vastgesteld in functie van de leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006 en
2009 ;
Gemiddelde uitgaven verpleegdagprijs (algemene en/of psychiatrische ziekenhuizen)
vastgesteld in functie van de leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006 en 2009 ;
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-

Gemiddelde uitgaven speciale verstrekkingen vastgesteld in functie van de leeftijd en het
statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven chirurgie totaal ; grote chirurgie ; gemiddelde chirurgie of kleine
chirurgie vastgesteld in functie van de leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven honoraria klinische biologie ; medische beeldvorming, vastgesteld in
functie van de leeftijd en het geslacht voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven implantaten vastgesteld in functie van de leeftijd en het geslacht voor
de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven logopedie vastgesteld in functie van de leeftijd en het geslacht voor de
jaren 2006 en 2009 .

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

-

-

-

-

Gemiddelde uitgaven vastgesteld in functie van de leeftijd en het statuut voor de jaren 2006
en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven ambulante of gehospitaliseerde patiënten vastgesteld in functie van de
leeftijd en het statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven terugbetaling maximumfactuur vastgesteld in functie van de leeftijd en
het statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven psychiatrische instellingen vastgesteld in functie van de leeftijd en het
statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven residentiële uitgaven en uitgaven in gemeenschappen vastgesteld in
functie van de leeftijd en het statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde langetermijn-, chronische en revalidatie-uitgaven vastgesteld in functie van de
leeftijd en het statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven adviezen, raadplegingen en bezoeken (met inbegrip van de forfaits
voor medische huizen) vastgesteld in functie van de leeftijd en het statuut voor de jaren
2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven adviezen, raadplegingen en bezoeken bij huisartsen, specialisten 1 en
specialisten 2, vastgesteld in functie van de leeftijd en het statuut voor de jaren 2006 en
2009 ;
Gemiddelde uitgaven globaal medisch dossier (behalve administratieve verlenging)
vastgesteld in functie van de leeftijd en het statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven honoraria tandheelkundigen en verpleegkundigen (met inbegrip van de
forfaits voor medische huizen), vastgesteld in functie van de leeftijd en het statuut voor de
jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven farmaceutische specialiteiten afgeleverd in openbare officina's
vastgesteld in functie van de leeftijd en het statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven specialiteiten afkomstig van ziekenhuisofficina's en afgeleverd aan niet
ter verpleging opgenomen rechthebbenden of aan gehospitaliseerde rechthebbenden,
vastgesteld in functie van de leeftijd en het statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven farmaceutische specialiteiten, terugbetalingscategorie A of
terugbetalingscategorie B, niet gehospitaliseerde rechthebbenden vastgesteld in functie van
de leeftijd en het statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
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-

-

Gemiddelde uitgaven andere farmaceutische specialiteiten, niet gehospitaliseerde
rechthebbenden, vastgesteld in functie van de leeftijd en het statuut voor de jaren 2006 en
2009 ;
Gemiddelde uitgaven verpleegdagprijs (algemene en/of psychiatrische ziekenhuizen)
vastgesteld in functie van de leeftijd en het statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven speciale verstrekkingen vastgesteld in functie van de leeftijd en het
statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven chirurgie totaal ; grote chirurgie ; gemiddelde chirurgie of kleine
chirurgie vastgesteld in functie van de leeftijd en het statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven honoraria klinische biologie ; medische beeldvorming, vastgesteld in
functie van de leeftijd en het statuut voor de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven implantaten vastgesteld in functie van de leeftijd en het statuut voor
de jaren 2006 en 2009 ;
Gemiddelde uitgaven de la logopedie vastgesteld in functie van de leeftijd en het statuut
voor de jaren 2006 en 2009 .

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.5. Grensarbeiders
De statistieken met betrekking tot de grensarbeiders zijn beschikbaar in de rubriek « Statistieken van
de grensarbeiders »

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.
b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal grensarbeiders verstrekt per jaar van 2007 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Mickael Daubie
Soort contact : E-Mail

Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.1
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De statistieken over de beroepsbeoefenaars zijn per geslacht beschikbaar op verzoek bij de
Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV. Het vereist twee weken om over de
gegevens te beschikken.
Rodrigo Ruz Torres
Soort contact : E-mail

Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.4
Alle statistieken per geslacht zijn op verzoek verkrijgbaar bij het RIZIV. Deze worden niet
systematisch gepubliceerd in het verslag omwille van de leesbaarheid.
Maud Renier
Soort contact : Telefoon, E-mail

Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
De statistieken zijn per geslacht beschikbaar op verzoek bij de dienst internationale
betrekkingen van het RIZIV.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Voor de statistieken over de rechthebbenden hebben wij eind januari 2013 kunnen
vaststellen dat op de website van het RIZIV een interactieve toepassing is toegevoegd met
het « Geslacht » als standaardvariabele.
Voor de overige diensten staan geen projecten gepland om de genderdimensie beter in de
kijker te plaatsen.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar beschikbaar op verzoek :
-

Voor de statistieken over de beroepsbeoefenaars heeft het Instituut geen specifieke

reden gegeven om het ontbreken van per geslacht opgesplitste gegevens te
verklaren.
-

Voor de statistieken over de uitgaven van de ziekteverzekering in België verwijst de instelling
naar de leesbaarheid om het ontbreken van per geslacht uitgesplitste gegevens te
verantwoorden.

-

Voor de statistieken over de grensarbeiders heeft het Instituut geen specifieke reden
verstrekt om het ontbreken van per geslacht uitgesplitste gegevens te verklaren.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
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Geen.
Voorstellen :
Voor de statistieken over de beroepsbeoefenaars is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de

verstrekte gegevens per geslacht een systematisch karakter krijgt.
Voor de statistieken over de uitgaven van de ziekteverzekering in België is het noodzakelijk dat de

uitsplitsing van de verstrekte gegevens per geslacht een systematisch karakter krijgt.
Voor de statistieken over de grensarbeiders is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de

verstrekte gegevens per geslacht een systematisch karakter krijgt.
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23.

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

1. Opdrachten23
« De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers zet zich in voor...
• een efficiënt beheer van de kinderbijslagregeling voor werknemers, zodat elk gezin de
kinderbijslag krijgt waar het recht op heeft. De RKW stuurt daarvoor de werking aan van 16
kinderbijslagfondsen. Die hebben als taak jaarlijks zo'n 4,4 miljard EUR kinderbijslag te
betalen aan meer dan 1,1 miljoen gezinnen.
• de ontwikkeling en optimale toepassing van elektronische gegevensstromen voor het globale
stelsel. Dankzij die elektronische gegevens kan het recht op kinderbijslag automatisch
onderzocht worden en hoeven de gezinnen zelf zo weinig mogelijk informatie te verstrekken.
• een stipte, correcte en continue uitbetaling van gezinsbijslagen aan zo'n 250.000 gezinnen,
voor een bedrag van ruim 1 miljard EUR per jaar. » …

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.rkw.be/Nl/index.php

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de Dienst beschikt over een rubriek « Statistiekportaal »
(http://www.rkw.be/Fr/PortalStat/Evolution/stat08_01_00_01.php).
Deze heeft een subrubriek « Interactief portaal »
(http://www.rkw.be/Nl/PortalStat/Evolution/stat08_01_02_01.php).
De website beschikt eveneens over een rubriek « Publicaties »
(http://www.rkw.be/Nl/Documentation/Publication/publicationsFolders.php).

2.3. Geraadpleegde documenten :
RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS, Statistiek van werknemers van vreemde
nationaliteit die in België verblijven met hun gezin, Van 2004 tot 2011, Brussel
RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS, Statistiek per Kinderbijslagfonds, Van 2005
tot 2011, Brussel
RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS, Halfjaarlijkse statistieken, Van het tweede
halfjaar 2003 tot het eerste halfjaar van 2012, Brussel

Het overzicht van de opdrachten van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers is overgenomen van
de beschrijving die zich bevindt op de website van de instelling. Deze is beschikbaar op het adres :
http://www.onafts.be/Nl/Info/Who/whoMission.php
23
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RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS, Geografische spreiding van de
kinderbijslag, Van 2009 tot 2011, Brussel
RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS, Maatschappelijke veranderingen : een rijke
diversiteit aan rechthebbenden, Van 2006 tot 2011, Brussel
RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS, Demografisch verslag, Van 2003 tot 2011,
Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Rechthebbenden in het werknemersstelsel
A. Interactief statistiekportaal
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

-

-

Aantal rechthebbenden volgens het aantal rechtgevende kinderen ;
Aantal rechthebbenden per fonds, volgens het aantal kinderen ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België, per schaal, Lidstaten van de
Europese Economische Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België, volgens rechtsbasis, Lidstaten
van de Europese Economische Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België per schaal, bilaterale overeenkomsten ;

Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België, algemene afwijkingen ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België, individuele afwijkingen ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België volgens het aantal kinderen,
tegen gewone schaal, Lidstaten van de Europese Economische Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België volgens het aantal kinderen,
tegen verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden, Lidstaten van de Europese
Economische Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België volgens het aantal kinderen,
rechtsbasis: invalide – verhoogde schaal, Lidstaten van de Europese Economische Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België, volgens het aantal kinderen,
wezenbijslag, Lidstaten van de Europese Economische Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België, volgens het aantal kinderen,
rechtsbasis : arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid – gewone schaal, Lidstaten van de
Europese Economische Ruimte ;
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-

-

-

-

-

-

Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België volgens het aantal kinderen,
rechtsbasis : wezen – gewone schaal, Lidstaten van de Europese Economische Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België volgens het aantal kinderen,
rechtsbasis : minder dan zes maanden werkloos – gewone schaal, Lidstaten van de Europese
Economische Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België volgens het aantal kinderen,
rechtsbasis : langer dan zes maanden werkloos – gewone schaal, Lidstaten van de Europese
Economische Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België volgens het aantal kinderen,
rechtsbasis : gepensioneerd – gewone schaal, Lidstaten van de Europese Economische
Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België volgens het aantal kinderen,
rechtsbasis : invalide – gewone schaal, Lidstaten van de Europese Economische Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België volgens het aantal kinderen,
rechtsbasis : werkloze – verhoogde schaal, Lidstaten van de Europese Economische Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België volgens het aantal kinderen,
rechtsbasis : gepensioneerde – verhoogde schaal, Lidstaten van de Europese Economische
Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België, volgens het aantal kinderen,
tegen verhoogde schaal voor invaliden, Lidstaten van de Europese Economische Ruimte ;
Aantal rechthebbenden van kinderen opgevoed buiten België volgens het aantal kinderen,
rechtsbasis : wezen - wezenbijslag, Lidstaten van de Europese Economische Ruimte ;
Aantal vreemde rechthebbenden volgens het aantal rechtgevende kinderen, per schaal ;
Aantal vreemde rechthebbenden volgens het aantal rechtgevende kinderen en volgens de
rechtsbasis.

B. Publicatie « Statistiek van werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven
met hun gezin »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Evolutie van het aandeel buitenlandse rechthebbenden en de rechtgevende kinderen in de
volledige regeling voor werknemers ;
Rechthebbende van buitenlandse nationaliteit en hun rechtgevende kinderen : meest
voorkomende landen ;
Evolutie van de rechthebbenden van buitenlandse nationaliteit in de vijf meest voorkomende
landen ;
Verdeling van de rechthebbenden van buitenlandse nationaliteit volgens het aantal
rechtgevende kinderen ;
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- Rechthebbenden en rechtgevende kinderen van de nieuwe Lidstaten van de Europese Unie.
C. Publicatie « Statistiek per kinderbijslagfonds »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal rechthebbende per kinderbijslagfonds.

D. Publicatie « Halfmaandelijkse statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen in het gezin.

E. Publicatie « Maatschappelijke veranderingen : een rijke diversiteit aan rechthebbenden »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Aantal rechthebbenden die niet de ouder van het kind zijn volgens de verwantschap met het
kind en het geslacht, verstrekt om de twee jaar van 2003 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal uit de echt gescheiden rechthebbenden volgens het geslacht,
verstrekt per jaar van 1989 tot 2011 ;
Evolutie van de andere voorrangsgerechtigde vrouwelijke rechthebbenden, verstrekt per jaar
van 1991 tot 2011 ;
Aantal rechthebbenden door afstand van voorrang, verstrekt per jaar van 1989 tot 2011 ;
Aantal rechthebbenden met een bijzonder statuut, verstrekt om de twee jaar van 2003 tot
2011 ;
Aantal vrouwen in de werknemersregeling met een zelfstandige partner vs. het aantal
rechthebbenden in de zelfstandigenregeling, verstrekt om de twee jaar van 1987 tot 1991 en
jaarlijks van 1991 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal mannelijke rechthebbenden per categorie, verstrekt om de twee jaar
van 1987 tot 1991 en jaarlijks van 1991 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal vrouwelijke rechthebbenden per categorie, verstrekt voor de jaren
1987 en 2007 ;
Verdeling volgens geslacht van de rechthebbenden die noch vader noch moeder zijn van het
kind, verstrekt voor de jaren 1987 en 2007 ;
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-

Evolutie van de rechthebbende stiefouders volgens geslacht, verstrekt voor de jaren 1987 en
2007 ;
Evolutie van de rechthebbende adoptieouders volgens geslacht, verstrekt voor de jaren 1987
en 2007 ;
Evolutie van de rechthebbende grootouders volgens geslacht, verstrekt voor de jaren 1987
en 2007 ;
Evolutie van de rechthebbende ooms en tantes volgens geslacht, verstrekt voor de jaren
1987 en 2007 ;
Evolutie van de rechthebbende broers en zusters buiten het gezin volgens geslacht, verstrekt
voor de jaren 1987 en 2007 ;
Evolutie van de rechthebbende gescheiden of verlaten ouders volgens geslacht, verstrekt
voor de jaren 1987 en 2007 ;
Evolutie van het aantal rechthebbende vrouwen volgens voorrang, verstrekt voor de jaren
1987 en 2007 .

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Rechthebbenden die geen ouder van het kind zijn - Percentage subcategorieën ;
Rechthebbenden die geen ouder van het kind zijn – Evolutie van het aantal rechthebbende
stiefouders ;
Evolutie van het aantal rechthebbenden die geen ouder van het kind zijn en die kinderen in
hun gezin opvangen ;
Aandeel van de rechthebbenden met een overlevingspensioen art. 50 bis ;
Aantal rechthebbenden van kinderbijslag volgens het aantal rechtgevende kinderen.

F. Publicatie « Demografisch verslag »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Verdeling van de rechthebbenden volgens het aantal kinderen.

3.2. Rechthebbenden van gewaarborgde gezinsbijslag
A. Interactief statistiekportaal
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.
197

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal rechthebbenden volgens het aantal rechtgevende kinderen.

B. Publicatie « Statistiek van werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven
met hun gezin »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Meest voorkomende nationaliteiten in de regeling voor gewaarborgde gezinsbijslag voor de
personen van buitenlandse nationaliteit.

C. Publicatie « halfjaarlijkse statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen in het gezin.

3.3. RKW-betalingen aan rechthebbenden voor rekening van derden
A. Interactief statistiekportaal
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen.

B. Publicatie « halfjaarlijkse statistieken »
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a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Gewezen ambtenaren van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten : Aantal
rechthebbenden volgens het aantal kinderen in het gezin ;
Leerkrachten : Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen in het gezin ;
Tijdelijke leerkrachten in de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap : Aantal
rechthebbenden volgens het aantal kinderen in het gezin ;
Vaste leerkrachten in de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap : Aantal
rechthebbenden volgens het aantal kinderen in het gezin ;
Personeel van overheidsinstellingen : Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen in
het gezin ;
Oorlogsslachtoffers : Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen in het gezin.

3.4. Bijslagtrekkenden in het werknemersstelsel
A. Interactief statistiekportaal
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens het aantal kinderen ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens het aantal kinderen en de schaal ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens het aantal kinderen en de rechtsbasis ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per fonds ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens per fonds en per schaal ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens per fonds en volgens rechtsbasis ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens per fonds en volgens het aantal kinderen ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens gewest ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens gewest en schaal ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens gewest en rechtsbasis ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens gewest en aantal kinderen.

B. Publicatie « halfjaarlijkse statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

-

Aantal bijslagtrekkenden en rechthebbenden van de RKW en van de primaire fondsen in het
werknemersstelsel ;
Verdeling van de bijslagtrekkende gezinnen per categorie van recht en volgens het aantal
kinderen in het gezin.

C. Publicatie « Geografische spreiding van de kinderbijslag »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Geografische spreiding van de bijslagtrekkende gezinnen per categorie (in absolute cijfers) ;
Geografische spreiding van de bijslagtrekkende gezinnen per categorie (in percentage ten
opzichte van het totaal aantal bijslagtrekkenden per categorie) ;
Geografische spreiding van de bijslagtrekkende gezinnen per categorie (in percentage ten
opzichte van het totaal aantal bijslagtrekkenden per gewest).

D. Publicatie « Demografisch verslag »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Verdeling van de bijslagtrekkende gezinnen volgens het aantal kinderen .

3.5. Bijslagtrekkenden van gewaarborgde gezinsbijslag
A. Interactief statistiekportaal
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens het aantal kinderen ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per schaal ;
Gemiddeld aantal bijslagtrekkende gezinnen per schaal en volgens het aantal kinderen ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest en per schaal ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens het aantal kinderen ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest en volgens het aantal kinderen, gewone schaal ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest en volgens het aantal kinderen, speciale bijslag
geplaatste kinderen ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest en volgens het aantal kinderen, bijslag
zelfstandigen ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest en volgens het aantal kinderen, schaal
gewaarborgde gezinsbijslag ;
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest en volgens het aantal kinderen, wezenbijslag.

B. Publicatie « halfjaarlijkse statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal bijslagtrekkenden in het gezin.

C. Publicatie « Demografisch verslag »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Verdeling van de bijslagtrekkende gezinnen volgens het aantal kinderen.

3.6. RKW-betalingen aan bijslagtrekkenden voor rekening van
derden
A. Publicatie « halfjaarlijkse statistieken »
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a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

-

Gewezen ambtenaren van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten : Verdeling van de
bijslagtrekkende gezinnen per categorie van recht en volgens het aantal kinderen in het
gezin ;
Leerkrachten : Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin ;
Tijdelijke leerkrachten in de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap: Aantal
bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin ;
Vaste leerkrachten in de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap : Aantal
bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin ;
Personeel van overheidsinstellingen : Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in
het gezin ;
Oorlogsslachtoffers : Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Michel Bomboir
Soort contact : E-mail

Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
Alle statistieken waarover de instelling per geslacht beschikt, staan vermeld in de publicatie
« Maatschappelijke veranderingen : een rijke diversiteit aan rechthebbenden ». Al de gegevens over
rechthebbenden en bijslagtrekkenden vermeld in het interactief statistiekportaal en de verschillende
publicaties zijn niet per geslacht beschikbaar.
Dit wordt verklaard aan de hand van het feit dat alle kinderbijslagfondsen hun gegevens doorsturen
naar de instelling in een Excel-bestand waarin de variabele geslacht niet is vervat. De Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers heeft een project gehad dat de procedure van de
gegevensverzameling volledig moest hervormen en dat de geslachtsvariabele systematisch
beschikbaar zou maken, maar de Staatshervorming die de kinderbijslag naar de gefedereerde
entiteiten zal overdragen heeft dit proces tot stilstand gebracht.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er is geen enkel project in uitvoering.
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5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens die niet zijn uitgesplitst per geslacht maar wel beschikbaar zijn op verzoek :
Geen.
b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
-

Voor de statistieken vermeld in het interactief statistiekportaal en de publicaties haalt men
als reden voor het ontbreken van per geslacht uitgesplitste gegevens aan dat de
kinderbijslagfondsen hen geen informatie aanleveren. Het is betreurenswaardig dat het
project gericht op een volledige hervorming van de procedure voor de verzameling van deze
gegevens is stopgezet.

Voorstellen :
Voor de statistieken over rechthebbenden en bijslagtrekkenden vermeld in het interactief
statistiekportaal en de publicaties, is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de verstrekte gegevens
per geslacht een systematisch karakter krijgt.
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VII.
24.

VOLKSGEZONDHEID
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu

1. Opdrachten24
« In een goed opgeleid en gemotiveerd team bouwen we samen aan een transparant , dynamisch
wetenschappelijk, duurzaam en innoverend beleid dat garant staat voor de volksgezondheid, een
veilige voedselketen en een beter leefmilieu niet alleen vandaag maar ook in de toekomst en dit in
overleg met de betrokken partners. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de FOD Volksgezondheid beschikt over een rubriek « Gezondheidszorg ».
(http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/index.htm).

2.3. Geraadpleegde documenten :
De rubriek « Gezondheidszorg » vermeldt een publicatie die geanalyseerd dient te worden
met het oog op ons onderzoek. Het betreft :
FOD VOLKSGEZONDHEID, Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van
gezondheidsberoepen in België, Van 2006 tot 2012, Brussel
Het jaarverslag van de instelling werd niet in de analyse opgenomen omdat dit geen
statistieken bevat die enige analyse vereisen.

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
Alle onderstaande statistieken zijn beschikbaar in de publicatie « Jaarstatistieken met betrekking

tot de beoefenaars van gezondheidsberoepen in België ».

3.1. Gezondheidsberoepen
− Huisartsen

Het overzicht van de opdrachten van de FOD Volksgezondheid is overgenomen van de beschrijving op de
website van de instelling. Deze is beschikbaar op het adres :
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/ourorganisation/missionandvalues/index.htm#.UUAoSdY01P
w
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal erkende huisartsen in België, per gewest (op basis van de officiële woonplaats)
volgens leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Aantal huisartsen in opleiding per gewest (op basis van de officiële woonplaats) volgens
geslacht, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal artsen gedomicilieerd in en buiten België per basiscategorie ;
Aantal erkende huisartsen in België, per gewest of per provincie, op basis van de officiële
woonplaats (in fysieke eenheden en in %).

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

− Artsen-specialisten
a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

-

Aantal erkende artsen-specialisten in België per gewest (op basis van de officiële woonplaats)
volgens leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Aantal erkende artsen-specialisten gedomicilieerd in België, per specialisatie en geslacht
zonder gerechtelijke geneeskunde en/of verzekeringsgeneeskunde en medische expertise als
bijkomende specialiteiten, verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Aantal erkende artsen gespecialiseerd in 'gerechtelijke geneeskunde' of
'verzekeringsgeneeskunde en medische expertise' als hoofdspecialisatie of bijkomende
specialisatie in België, per specialiteit en per geslacht, verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Aantal artsen-specialisten in opleiding gedomicilieerd in België, per specialiteit en per
geslacht, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Aantal artsen met bijzondere bekwaamheid gedomicilieerd in België, per bijzondere
bekwaamheid volgens geslacht, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Aantal artsen met bijzondere bekwaamheid in opleiding volgens geslacht, verstrekt per jaar
van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal erkende artsen-specialisten in België per gewest of provincie, op basis van de officiële
woonplaats ;
Aantal artsen-specialisten in opleiding in België per gewest of provincie, op basis van de
officiële woonplaats ;
Aantal erkende artsen met bijzondere bekwaamheid in België per gewest of provincie, op
basis van de officiële woonplaats ;
Aantal artsen met bijzondere bekwaamheid in opleiding in België per gewest of provincie, op
basis van de officiële woonplaats.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

− Tandartsen
a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Aantal erkende algemene tandartsen in België per gewest (op basis van de officiële
woonplaats) volgens leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Aantal algemene tandartsen in opleiding in België per gewest (op basis van de officiële
woonplaats) volgens leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Aantal erkende tandartsen gespecialiseerd in orthodontie in België per gewest, volgens
leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Aantal tandartsen gespecialiseerd in orthodontie in opleiding in België per gewest (op basis
van de officiële woonplaats), volgens leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 2008 tot
2011 ;
Aantal erkende tandartsen gespecialiseerd in parodontie per gewest, volgens leeftijd en
geslacht, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Aantal tandartsen gespecialiseerd in parodontie in opleiding in België per gewest (op basis
van de officiële woonplaats) volgens leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 2008 tot
2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal tandartsen gedomicilieerd in en buiten België per basiscategorie ;
Aantal erkende algemene tandartsen in België per gewest of per provincie, op basis
van de officiële woonplaats (in fysieke eenheden en in %) ;
Aantal algemene tandartsen in opleiding in België per gewest of per provincie, op
basis van de officiële woonplaats (in fysieke eenheden en in %) ;
Aantal erkende tandartsen gespecialiseerd in orthodontie in België per gewest of per
provincie, op basis van de officiële woonplaats ;
Aantal tandartsen gespecialiseerd in orthodontie in opleiding in België per gewest, op
basis van de officiële woonplaats ;
Aantal erkende tandartsen gespecialiseerd in parodontie per gewest of per provincie,
op basis van de officiële woonplaats ;
Aantal tandartsen gespecialiseerd in parodontie in opleiding in België per gewest of
per provincie, op basis van de officiële woonplaats.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
−

Kinesitherapeuten
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal erkende kinesitherapeuten in België per gewest (op basis van de officiële woonplaats)
volgens leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal erkende kinesitherapeuten gedomicilieerd in en buiten België volgens de officiële
woonplaats ;
Aantal erkende kinesitherapeuten in België per gewest of per provincie, op basis van de
officiële woonplaats (in fysieke eenheden en in %).

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

− Zorgkundigen
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal geregistreerde zorgkundigen in België per gewest (op basis van de officiële
woonplaats) volgens leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 2007 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal geregistreerde zorgkundigen in België volgens de officiële woonplaats;
Aantal geregistreerde zorgkundigen in België per gewest of per provincie, op basis van de
officiële woonplaats (in fysieke eenheden en in %).

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

− Verpleegkundigen
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal verpleegkundigen in België per gewest (op basis van de officiële woonplaats) volgens
leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 2008 tot 2011 ;
Aantal verpleegkundigen in België per bijzondere beroepstitel of bijzondere
beroepsbekwaamheid volgens geslacht, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal verpleegkundigen gedomicilieerd in en buiten België per bijzondere beroepstitel of
bijzondere beroepsbekwaamheid ;
Aantal verpleegkundigen in België per gewest of per provincie, op basis van de officiële
woonplaats.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
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− Vroedvrouwen
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal vroedvrouwen in België per gewest (op basis van de officiële woonplaats) volgens
leeftijd en geslacht (visa van vroedvrouw of verpleegkundige) verstrekt per jaar van 2008 tot
2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal vroedvrouwen in België volgens de officiële woonplaats (visa van vroedvrouw of
verpleegkundige) ;
Aantal vroedvrouwen in België per gewest of per provincie, op basis van de officiële
woonplaats.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

− Apothekers
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal apothekers in België per gewest (op basis van de officiële woonplaats) volgens leeftijd
en geslacht, verstrekt per jaar van 2010 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal apothekers volgens de officiële woonplaats ;
Aantal apothekers in België per gewest of per provincie, op basis van de officiële woonplaats.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

− Farmaceutisch-technisch assistenten
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal erkende farmaceutisch-technisch assistenten in België per gewest (op basis van de
officiële woonplaats), volgens leeftijd en geslacht, verstrekt enkel voor het jaar 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal erkende farmaceutisch-technisch assistenten in België volgens de officiële
woonplaats ;
Aantal erkende farmaceutisch-technisch assistenten in België per gewest of per provincie, op
basis van de officiële woonplaats.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
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− Diëtisten
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal erkende diëtisten in België per gewest (op basis van de officiële woonplaats), volgens
leeftijd en geslacht, verstrekt enkel voor het jaar 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal erkende diëtisten in België volgens de officiële woonplaats ;
Aantal erkende diëtisten in België per gewest of per provincie, op basis van de officiële
woonplaats.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.2. Instroom van nieuwe beroepsbeoefenaars in
gezondheidsberoepen
-

Artsen

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal erkenningen en aangevatte opleidingen mbt. specialiteiten en bijzondere
beroepsbekwaamheden voor artsen, op basis van de officiële woonplaats ;
Aantal erkenningen van artsen in 2011 per specialiteit en per gemeenschap ;
Aantal aangevatte stageopleidingen in de geneeskunde per specialiteit en per gemeenschap ;
Aantal erkenningen per bijzondere beroepsbekwaamheden in België, per gemeenschap ;
Aantal aangevatte opleidingen tijdens het jaar mbt. bijzondere beroepsbekwaamheden in
België, per gemeenschap .

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Tandartsen

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal erkenningen van tandartsen gedomicilieerd in België, volgens specialiteit en per
gemeenschap ;
Aantal erkenningen en aangevatte opleidingen tijdens het jaar van tandartsen gedomicilieerd
in België, volgens specialiteit en per gemeenschap.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Kinesitherapeuten

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal visa van kinesitherapeuten tijdens het jaar op basis van de officiële woonplaats ;
Aantal visa van kinesitherapeuten gedomicilieerd in België per gemeenschap.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Zorgkundigen

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal registraties van zorgkundigen op basis van de officiële woonplaats ;
Aantal registraties van in België gedomicilieerde zorgkundigen per gemeenschap.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Verpleegkundigen

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal visa van verpleegkundigen tijdens het jaar op basis van de officiële woonplaats ;
Aantal visa van in België gedomicilieerde verpleegkundigen tijdens het jaar, per
gemeenschap ;
Aantal erkenningen van verpleegkundigen tijdens het jaar op basis van de officiële
woonplaats ;
Aantal erkenningen van in België gedomicilieerde verpleegkundigen tijdens het jaar, volgens
bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid en per gemeenschap.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Apothekers
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a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal visa van apothekers tijdens het jaar op basis van de officiële woonplaats ;
Aantal visa van in België gedomicilieerde apothekers tijdens het jaar, per gemeenschap.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

-

Vroedvrouwen

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal visa van vroedvrouwen tijdens het jaar op basis van de officiële woonplaats ;
Aantal visa van in België gedomicilieerde vroedvrouwen tijdens het jaar, per gemeenschap.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Pascale Steinberg
Soort contact : E-mail

Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
Alle statistieken over de gezondheidszorgberoepen zijn beschikbaar per geslacht op verzoek bij de
Planningscommissie. Ze worden niet systematisch per geslacht gepubliceerd omwille van de
leesbaarheid.
Voor wat betreft de statistieken over de instroom in de gezondheidsberoepen beschikt de Commissie
intern over gegevens per geslacht en zij kan deze ook verstrekken. De reden waarom deze gegevens
niet automatisch per geslacht worden vermeld, komt voort uit het feit dat deze informatie volgens
jaar per geslacht opgenomen worden in het deel dat de statistieken over de gezondheidsberoepen
behandelt.
Kurt Doms
Soort contact : Telefoon
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Antwoord verkregen betreffende de beschikbaarheid van de gegevens per geslacht :
De FOD Volksgezondheid verzamelt zelf geen gegevens over drugs. Hij steunt hiervoor op drie
verschillende bronnen :
-

De Minimale Ziekenhuisgegevens ;

-

De gegevens van het Belgian Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (BMCDDA) van
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ;

-

De Belgische gezondheidsenquête.

De gegevens waarover de instelling beschikt, zijn niet systematisch uitgesplitst per geslacht.

4.2

Lopende werkzaamheden :

De Drugscel van de FOD Volksgezondheid gaf aan dat in de loop van 2013 een koninklijk besluit
gepland staat. Dit zou de instelling verplichten om vanaf 2014 zelf de gegevens over de
druggebruikers te verzamelen. Deze zullen systematisch per geslacht worden verzameld.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens die niet per geslacht zijn uitgesplitst maar wel beschikbaar op verzoek :
-

Voor de statistieken over de gezondheidsberoepen vermeld in de publicatie
« Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidsberoepen in

België » vermeldt de instelling de leesbaarheid als reden om het ontbreken van per geslacht
uitgesplitste gegevens te verantwoorden ;
-

Voor de statistieken over de instroom in de gezondheidsberoepen vermeld in de publicatie
« Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidsberoepen in

België » vermeldt de instelling als reden om het ontbreken van per geslacht uitgesplitste
gegevens te verantwoorden dat deze gegevens het volgend jaar per geslacht worden
uitgesplitst. De instelling acht het daarom niet pertinent om de gegevens systematisch uit te
splitsen per geslacht.
b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
Geen.
Voorstellen :
Voor de statistieken verstrekt in de publicatie « Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars
van gezondheidsberoepen in België » is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de gegevens per
geslacht een systematisch karakter krijgt.
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25.

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

1. Opdrachten25
« Het WIV-ISP ondersteunt het gezondheidsbeleid door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies
en dienstverlening. Het formuleert op wetenschap gebaseerde aanbevelingen en oplossingen
omtrent prioriteiten voor een proactief gezondheidsbeleid op Belgisch, Europees en internationaal
vlak.
Het WIV-ISP schat de gezondheidssituatie en gezondheidsindicatoren in op basis van up-to-date
expertmethodes die het ontwikkelt, evalueert en toepast binnen een gevalideerd kwaliteitssysteem.
Het WIV-ISP werkt geavanceerde oplossingen uit voor de diagnose, preventie en behandeling van
bestaande en opkomende ziekten en voor de identificatie en preventie van andere
gezondheidsrisico’s, inclusief die uit het milieu »…

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
https://www.wiv-isp.be/Pages/NL-Home.aspx?pflg=1043

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van het Instituut beschikt over een rubriek « Publicaties » (https://www.wivisp.be/Publications/Pages/nl-reports-and-scientific-advices.aspx?pflg=1043). In deze rubriek vindt
men een subrubriek « Rapporten en wetenschappelijke adviezen » (https://www.wivisp.be/Publications/Pages/nl-reports-and-scientific-advices.aspx?pflg=1043).
De website van het Instituut heeft ook een rubriek « SPMA – Standardized Procedures for Mortality
Analysis » (https://www.wiv-isp.be/epidemio/spma/index.htm).
Ten slotte beschikt de website nog over een rubriek « Belgian Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction » (BMCDDA) (https://workspaces.wiv-isp.be/BMCDDA/default.aspx).

2.3. Geraadpleegde documenten :
WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID, Epidemiologie van AIDS en HIV-infectie in
België, Van 2006 tot 2012, Brussel
WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID, Surveillance van seksueel overdraagbare
aandoeningen bij de algemene bevolking in België en de regio's, Van 2005 tot 2010, Brussel

Het overzicht van de opdrachten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid is overgenomen uit de
beschrijving op de website van de instelling. Deze is beschikbaar op : https://www.wiv-isp.be/About-wivisp/Pages/NL-Inleiding.aspx?pflg=1043
25
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WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID, Kenmerken van de peilartsen en hun praktijk,
2001-2010, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. AIDS/HIV
De beschikbare gegevens over dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit het rapport
« Epidemiologie van AIDS en HIV-infectie in België »

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de hiv-geïnfecteerden naar geslacht en leeftijd, verstrekt om de 3 jaar van
2004 tot 2011 ;
Verdeling van de hiv-geïnfecteerden naar geslacht verstrekt per jaar van 1985 tot 2011 ;
Verdeling (in percentage) van de patiënten per vermoedelijke overdrachtswijze en per
geslacht verstrekt om de 3 jaar van 2000 tot 2011 ;
Verdeling van de patiënten per leeftijdsgroep, geslacht en vermoedelijke overdrachtswijze
verstrekt om de 2 jaar van 2004 tot 2011 ;
Evolutie van de HIV-diagnoses per vermoedelijke overdrachtswijze en sexe verstrekt per jaar
van 1997 tot 2011 ;
Verdeling per geslacht en leeftijd van HIV-geïnfecteerden van Belgische nationaliteit,
verstrekt om de 3 jaar van 2004 tot 2011 ;
Verdeling van de Belgische HIV-geïnfecteerde patiënten per geslacht, verstrekt per jaar van
1985 tot 2011 ;
Verdeling (in percentage) van de Belgische patiënten per vermoedelijke overdrachtswijze en
per geslacht verstrekt om de 2 jaar van 2000 tot 2011 ;
Evolutie van de HIV-diagnoses van Belgische patiënten per vermoedelijke overdrachtswijze
en geslacht verstrekt per jaar van 1997 tot 2011 ;
Verdeling van de Belgische patiënten per leeftijdsgroep, geslacht en vermoedelijke
overdrachtswijze verstrekt om de 2 jaar van 2004 tot 2011 ;
Verdeling per geslacht en leeftijd van HIV-geïnfecteerden van niet-Belgische nationaliteit,
verstrekt om de 2 jaar van 2004 tot 2011 ;
Verdeling per geslacht en leeftijd van de AIDS-patiënten van Belgische nationaliteit, verstrekt
om de 3 jaar van 2004 tot 2011 ;
Verdeling van de AIDS-patiënten van Belgische nationaliteit per geslacht en vermoedelijke
overdrachtswijze, verstrekt voor de jaren 2007 en 2011 ;
Verdeling per geslacht en jaar van diagnose van de AIDS-patiënten van Belgische
nationaliteit, verstrekt per jaar van 1986 tot 2006 ;
Verdeling per geslacht en leeftijd van de AIDS-patiënten van niet-Belgische nationaliteit
verstrekt om de 3 jaar van 2004 tot 2011 ;
Verdeling per leeftijd en geslacht van HIV-geïnfecteerde patiënten in medische opvolging
verstrekt om de 3 jaar van 2006 tot 2011 ;
Verdeling van de overdrachtswijzen van HIV-infecties bij patiënten in medische opvolging,
verstrekt per jaar van 2008 tot 2011.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal nieuwe hiv-seropositieve personen per nationaliteit en per jaar van diagnose ;
Gemiddelde en mediane leeftijd van alle volwassen seropositieve patiënten ;
Evolutie van de verdeling van de HIV-geïnfecteerde patiënten per regio ;
Verdeling van de patiënten per vermoedelijke overdrachtswijze en regio ;
Verdeling van de patiënten per jaar van diagnose en per vermoedelijke overdrachtswijze ;
Gemiddelde en mediane leeftijd van de Belgische volwassen seropositieve patiënten ;
Evolutie van de verdeling van de Belgische HIV-geïnfecteerde patiënten per regio ;
Verdeling van de Belgische patiënten per vermoedelijke overdrachtswijze en regio ;
Verdeling van de Belgische patiënten per jaar van diagnose en per vermoedelijke
overdrachtswijze ;
Verdeling van de patiënten van niet-Belgische nationaliteit per regio en land van oorsprong ;
Verdeling van de patiënten van niet-Belgische nationaliteit per jaar van diagnose en
vermoedelijke overdrachtswijze ;
Verdeling van de patiënten van niet-Belgische nationaliteit per vermoedelijke
overdrachtswijze en regio van oorsprong ;
Verdeling van de in België verblijvende patiënten van niet-Belgische nationaliteit volgens
overdrachtswijze en regio ;
Aantal nieuwe AIDS-patiënten per jaar van diagnose ;
Aantal nieuwe Belgische AIDS-patiënten per jaar van diagnose en per regio ;
Aantal overlijdens per jaar van Belgische zieken en aantal patiënten nog in leven op het einde
van het jaar ;
Verdeling van de AIDS-apiënten per regio ;
Verdeling per nationaliteit en volgens overdrachtswijze van de patiënten van niet-Belgische
nationaliteit ;
Aantal overlijdens per jaar en aantal patiënten nog in leven op het einde van het jaar bij
patiënten van niet-Belgische nationaliteit ;
Aantal HIV-geïnfecteerde patiënten in medische opvolging in Belgiê ;
Verdeling van de nationaliteiten (per regio) van de HIV-geïnfecteerde patiënten in medische
opvolging.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.2. Seksueel overdraagbare aandoeningen
De gegevens die voor dit werkgebied beschikbaar zijn, komen uitsluitend uit het rapport
« Surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen bij de algemene bevolking in België en de
regio's »
−

SOA in het algemeen

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van SOA-diagnoses per geslacht, verstrekt per jaar van 2004 tot 2009 ;
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-

Verdeling van de SOA-patiënten per geslacht en leeftijdsklasse, verstrekt per jaar van 2005
tot 2009 ;
Verdeling van de SOA-patiënten volgens leeftijd en geslacht, verstrekt enkel voor het jaar
2010 ;
Aantal SOA-patiënten, gemiddelde en mediane leeftijd per regio, verstrekt enkel voor het
jaar 2010 ;
Verdeling van het aantal geregistreerde SOA-patiënten volgens het type van medisch
centrum en geslacht, verstrekt voor de jaren 2010 en 2011 ;
Verdeling van de geregistreerde SOA's per geslacht, verstrekt voor de jaren 2010 en 2011 ;
Verdeling van de meest frequent gerapporteerde SOA per leeftijdsgroep voor mannen of
voor vrouwen, verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de meest frequent gerapporteerde SOA per leeftijdsgroep voor mannen of
voor vrouwen in Vlaanderen, verstrekt per jaar van 2009 tot 2011 ;
Verdeling van de meest frequent gerapporteerde SOA per leeftijdsgroep voor mannen of
voor vrouwen in Wallonië en Brussel, verstrekt per jaar van 2009 tot 2011 ;
Reden van de consultatie per SOA volgens geslacht, verstrekt voor de jaren 2010 en 2011 ;
Verdeling van de SOA-patiënten naar geslacht en het aantal partners gedurende de laatste 6
maanden voor de SOA-consultatie, verstrekt voor de jaren 2010 en 2011 ;
Verdeling van de SOA-patiënten, geïnfecteerd in het buitenland volgens geslacht en
nationaliteit, verstrekt per jaar van 2005 tot 2010 ;
Verdeling van de SOA-patiënten naar geslacht en omstandigheden van de HIV-test, verstrekt
per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de SOA geregistreerd bij patiënten met een HIV-positief statuut, naar geslacht
en naar seksuele geaardheid voor de mannen, verstrekt per jaar van 2005 tot 2007 ;
Verdeling van de SOA geregistreerd bij patiënten met een HIV-positief statuut, naar
seksuele geaardheid en geslacht, verstrekt per jaar van 2008 tot 2010 ;
Verdeling van de SOA naar geslacht en reden van de consultatie, verstrekt per jaar van 2005
tot 2009 ;
Verdeling van de symptomen naar SOA diagnose en geslacht, verstrekt per jaar van 2005 tot
2009 ;
Verdeling van de HPV patiënten volgens geslacht, nationaliteit en regio, verstrekt enkel voor
het jaar 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de SOA-patiënten volgens het opleidingsniveau in de 3 gewesten ;
Verdeling van de SOA-patiënten volgens het opleidingsniveau per leeftijdsgroep in België ;
Verdeling van de SOA-patiënten volgens het opleidingsniveau per leeftijdsgroep in
Vlaanderen ;
Verdeling van de SOA-patiënten volgens het opleidingsniveau per leeftijdsgroep in Wallonië ;
Verdeling van de SOA-patiënten volgens het opleidingsniveau per leeftijdsgroep in Brussel.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
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−

Chlamydia

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal Chlamydia-infecties naar geslacht in België, verstrekt per jaar van
2002 tot 2011 ;
Verdeling van de Chlamydia-infecties naar geslacht leeftijd in België, verstrekt voor de jaren
2010 en 2011 ;
Evolutie van het aantal Chlamydia-infecties bij vrouwen of bij mannen per leeftijdsgroep,
verstrekt per jaar van 2002 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal Chlamydia-infecties bij vrouwen of bij mannen per leeftijdsgroep in
Vlaanderen, verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal Chlamydia-infecties bij vrouwen of bij mannen per leeftijdsgroep in
Wallonië, verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal Chlamydia-infecties bij vrouwen of bij mannen per leeftijdsgroep in
Brussel verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Verdeling van Chlamydia-patiënten naar geslacht en nationaliteit, verstrekt per jaar van 2008
tot 2010 ;
Verdeling van Chlamydia-patiënten naar geslacht en nationaliteit in Vlaanderen, verstrekt
voor de jaren 2009 en 2010 ;
Verdeling van Chlamydia-patiënten naar geslacht en nationaliteit in Wallonië verstrekt voor
de jaren 2009 en 2010 ;
Verdeling van Chlamydia-patiënten naar geslacht en nationaliteit in Brussel, verstrekt voor
de jaren 2009 en 2010 ;
Verdeling van de mannelijke Chlamydia-patiënten naar seksuele oriëntatie en leeftijdsgroep,
verstrekt per jaar van 2005 tot 2007 ;
Evolutie van het aantal Chlamydia-gevallen naar geslacht, registratiejaar en seksuele
oriëntatie bij mannen, verstrekt per jaar van 2005 tot 2009 ;
Evolutie van het aantal Chlamydia-infecties naar geslacht in Vlaanderen, verstrekt per jaar
van 2007 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal Chlamydia-infecties naar geslacht in Wallonië, verstrekt per jaar van
2007 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal Chlamydia-infecties naar geslacht in Brussel, verstrekt per jaar van
2007 tot 2011 ;
Verdeling van de Chlamydia-infecties naar geslacht en leeftijd in Vlaanderen, verstrekt enkel
voor het jaar 2011 ;
Verdeling van de Chlamydia-infecties naar geslacht en leeftijd in Wallonië verstrekt enkel
voor het jaar 2011 ;
Verdeling van de Chlamydia-infecties naar geslacht en leeftijd in Brussel, verstrekt enkel voor
het jaar 2011 ;
Verdeling volgens leeftijd en geslacht van de patiënten met een Chlamydia-infectie in de 43
medische centra van België, verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Verdeling volgens leeftijd en geslacht van de patiënten met een Chlamydia-infectie in de 18
medische centra in Vlaanderen, verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
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-

Verdeling volgens leeftijd en geslacht van de patiënten met een Chlamydia-infectie in de 13
medische centra in Wallonië verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Verdeling volgens leeftijd en geslacht van de patiënten met een Chlamydia-infectie in de 22
medische centra van Brussel, verstrekt enkel voor het jaar 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
−

Gonorroe

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal gonorroe-gevallen naar geslacht in België, verstrekt per jaar van 2002
tot 2011 ;
Evolutie van het aantal gonorroe-gevallen naar geslacht in Vlaanderen, verstrekt per jaar van
2007 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal gonorroe-gevallen naar geslacht in Wallonië, verstrekt per jaar van
2007 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal gonorroe-gevallen naar geslacht in Brussel, verstrekt per jaar van
2007 tot 2011 ;
Verdeling van de gonorroe-gevallen naar geslacht en leeftijd in België verstrekt voor de jaren
2010 en 2011 ;
Verdeling van de gonorroe-gevallen naar geslacht en leeftijd in Vlaanderen verstrekt voor de
jaren 2010 et 2011 ;
Verdeling van de gonorroe-gevallen naar geslacht en leeftijd in Wallonië en Brussel verstrekt
enkel voor het jaar 2010 ;
Verdeling van de gonorroe-gevallen naar geslacht en leeftijd in Wallonië verstrekt enkel voor
het jaar 2011 ;
Verdeling van de gonorroe-gevallen naar geslacht en leeftijd in Brussel verstrekt enkel voor
het jaar 2011 ;
Verdeling van de gonorroe-patiënten volgens geslacht en nationaliteit, verstrekt per jaar van
2008 tot 2010 ;
Verdeling van de gonorroe-patiënten volgens geslacht en nationaliteit in Vlaanderen,
verstrekt per jaar van 2009 tot 2010 ;
Verdeling van de gonorroe-patiënten volgens geslacht en nationaliteit in Wallonië, verstrekt
per jaar van 2009 tot 2010 ;
Verdeling van de gonorroe-patiënten volgens geslacht en nationaliteit in Brussel, verstrekt
per jaar van 2009 tot 2010 ;
Verdeling van de gonorroe-patiënten volgens geslacht en nationaliteit in de 43 medische
centra in België, verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Verdeling volgens leeftijd en geslacht van de gonorroe-patiënten in de 18 medische centra in
Vlaanderen, verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
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-

Verdeling volgens leeftijd en geslacht van de gonorroe-patiënten in de 18 medische centra in
Wallonië, verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Verdeling volgens leeftijd en geslacht van de gonorroe-patiënten in de 22 medische centra
van Brussel, verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Verdeling volgens leeftijd van de homoseksuelen bij de gonorroe-patiënten in de 43
medische centra in België, verstrekt voor de jaren 2010 en 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
−

Genitale herpes

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de patiënten met genitale herpes volgens geslacht en nationaliteit, verstrekt
per jaar van 2008 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
−

Syfilis

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van het aantal syfilis-patiënten volgens geslacht en nationaliteit, verstrekt per jaar
van 2008 tot 2010 ;
Verdeling van het aantal syfilis-patiënten volgens nationaliteit in de drie gewesten, verstrekt
voor de jaren 2009 en 2010 ;
Evolutie van het aantal syfilis-gevallen volgens geslacht in België verstrekt per jaar van 2002
tot 2011 ;
Evolutie van het aantal syfilis-gevallen volgens geslacht in Vlaanderen, verstrekt per jaar van
2007 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal syfilis-gevallen volgens geslacht in Wallonië, verstrekt per jaar van
2007 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal syfilis-gevallen volgens geslacht in Brussel, verstrekt per jaar van 2007
tot 2011 ;
Evolutie van het aantal eerste infecties en reïnfecties voor syfilis bij mannen en vrouwen in
België, verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal eerste infecties en reïnfecties voor syfilis bij mannen en vrouwen in
Vlaanderen, verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
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-

Evolutie van het aantal eerste infecties en reïnfecties voor syfilis bij mannen en vrouwen in
Wallonië, verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal eerste infecties en reïnfecties voor syfilis bij mannen en vrouwen in
Brussel, verstrekt per jaar van 2007 tot 2011 ;
Verdeling van het aantal syfilis-gevallen volgens geslacht en leeftijd in België, verstrekt voor
de jaren 2010 en 2011 ;
Verdeling van het aantal syfilis-gevallen volgens geslacht en leeftijd in Vlaanderen, verstrekt
voor de jaren 2010 en 2011 ;
Verdeling van het aantal syfilis-gevallen volgens geslacht en leeftijd in Wallonië en Brussel,
verstrekt enkel voor het jaar 2010 ;
Verdeling van het aantal syfilis-gevallen volgens geslacht en leeftijdgroep in Wallonië,
verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Verdeling van het aantal syfilis-gevallen volgens geslacht en leeftijdgroep in Brussel, verstrekt
enkel voor het jaar 2011 ;
Evolutie van het aantal eerste infecties voor syfilis volgens geslacht in België, verstrekt per
jaar van 2002 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van het aantal syfilis-patiënten volgens nationaliteit in de drie gewesten ;
Verdeling van het aantal HIV-positieve syfilis-gevallen volgens nationaliteit in België.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.3. Burgerlijke staat/Mortaliteit
De gegevens die beschikbaar zijn voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek
« SPMA ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Bevolking in het midden van het jaar in België volgens leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar
van 1987 tot 2009 ;
Bevolking in het midden van het jaar in België volgens leeftijd, geslacht en nationaliteit,
verstrekt per jaar van 1987 tot 2009 ;
Bevolking in het midden van het jaar volgens leeftijdgroep en geslacht voor de perinatale
statistieken, verstrekt per jaar van 1987 tot 2009 ;
Bevolking in het midden van het jaar volgens leeftijdgroep, geslacht en nationaliteit voor de
perinatale statistieken, verstrekt per jaar van 1987 tot 2009 ;
Aantal overlijdens per leeftijd, geslacht en nationaliteit, verstrekt per jaar van 1987 tot 2008 ;
Bruto sterftecijfer en aangepast voor geslacht en leeftijd en standaardfout, verstrekt per jaar
van 1987 tot 2008 ;
Aantal overlijdens door natuurlijke of niet-natuurlijke dood per leeftijd, geslacht en
nationaliteit, verstrekt per jaar van 1987 tot 2008 ;
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-

-

-

Bruto sterftecijfer en aangepast voor natuurlijke of niet-natuurlijke dood volgens geslacht en
leeftijd en standaardfout, verstrekt per jaar van 1987 tot 2008 ;
Verloren jaren ten opzichte van de levensverwachting voor natuurlijke of niet-natuurlijke
dood volgens geslacht, verstrekt per jaar van 1987 tot 2008 ;
Sterftecijfer aangepast (/100000) voor de 10 of 20 voornaamste overlijdensoorzaken volgens
geslacht, verstrekt per jaar van 1987 tot 2008 ;
Proportionele ratio voor het sterftecijfer (in %) voor de 10 of 20 voornaamste
overlijdensoorzaken volgens leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 1987 tot 2008 ;
Verloren jaren ten opzichte van de levensverwachting aangepast voor personen van 15 tot 64
jaar voor de 10 of 20 voornaamste overlijdensoorzaken volgens geslacht, verstrekt per jaar
van 1987 tot 2008 ;
Verloren jaren ten opzichte van de levensverwachting aangepast voor personen van 1 tot 74
voor de 10 of 20 voornaamste overlijdensoorzaken volgens geslacht, verstrekt per jaar van
1987 tot 2008 ;
Mogelijke winst in levensverwachting bij geboorte bij eliminatie voor 100 % voor de 10 of 20
voornaamste overlijdensoorzaken volgens geslacht, verstrekt per jaar van 1987 tot 2008 ;
Aantal geboortes en verhouding hiervan volgens het soort geboorte per geslacht, verstrekt
per jaar van 1987 tot 2008 ;
Gewicht van de pasgeborene bij de geboorte volgens geslacht, verstrekt per jaar van 1987 tot
2008 ;
Aantal geboortes en verhouding hiervan met een laag gewicht volgens geslacht, verstrekt per
jaar van 1987 tot 2008 ;
Aantal geboortes en verhouding tot overlijdens volgens geslacht en de periode van overlijden,
verstrekt per jaar van 1987 tot 2008 ;
Sterftecijfer per periode van overlijden in functie van het geslacht, verstrekt per jaar van 1987
tot 2008 ;
Aantal geboortes en verhouding hiervan volgens het soort geboorte en het geslacht, verstrekt
per jaar van 1987 tot 2008 ;
Gewicht van de pasgeborene bij de geboorte volgens geslacht, verstrekt per jaar van 1987 tot
2008 ;
Aantal geboortes en verhouding hiervan met een laag gewicht volgens geslacht, verstrekt per
jaar van 1987 tot 2008 ;
Aantal geboortes en verhouding tot overlijdens volgens geslacht en de periode van overlijden,
verstrekt per jaar van 1987 tot 2008 ;
Sterftecijfer per periode van overlijden in functie van het geslacht, verstrekt per jaar van 1987
tot 2008 ;
Levensverwachting met of zonder beperking van activiteit volgens geslacht en leeftijd,
verstrekt per jaar van 2001 tot 2008 ;
Levensverwachting met of zonder beperking van activiteit per ernstniveau volgens geslacht en
leeftijd, verstrekt per jaar van 2001 tot 2008 ;
Levensverwachting met of zonder meervoudige aandoeningen volgens geslacht en leeftijd,
verstrekt per jaar van 2001 tot 2008 ;
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-

Gezondheidsverwachting : zelf-evaluatie van de gezondheid volgens leeftijd en geslacht,
verstrekt per jaar van 1987 tot 2008.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.4. Peilartsen
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Geslacht van de peilartsen-huisartsen vergeleken met het geslacht van huisartsen nietpeilartsen volgens gewest verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Vergelijking tussen de Vlaamse peilartsen en de Vlaamse Huisartsen (niet-Peilartsen) volgens
de criteria leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Vergelijking tussen de Vlaamse peilartsen en de Waalse Huisartsen (niet-Peilartsen) volgens
de criteria leeftijd en geslacht, verstrekt per jaar van 2006 tot 2010 ;
Vergelijking tussen de Peilartsen en de Belgische Huisartsen volgens de criteria leeftijd en
geslacht, verstrekt per jaar van 2006 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

De verdeling volgens soort praktijk (alleen of groepspraktijk) van de peilartsen ;
De aanwezigheid van artsen in opleiding in de praktijk, al dan niet ingeschreven ;
Het gebruik van een gehomologeerd Geïnformatiseerd Medisch Dossier per gewest ;
Het aantal artsen dat tot het peilnetwerk toetreedt of dit verlaat.

c. Niet uitgesplitst en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

André Sasse
Soort contact : Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.1, 3.2
De reden waarom alle statistische gegevens niet systematisch per geslacht zijn uitgesplitst in de
rapporten over AIDS/HIV en Seksueel Overdraagbare Aandoeningen kan worden toegeschreven aan
het feit dat het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid bij elke publicatie een beoordeling
vraagt van zijn belangrijkste partners om de hoofdvariabelen te kennen waaraan deze behoefte
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hebben. Het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst wordt derhalve verklaard door het
feit dat het voor die laatste niet noodzakelijk is om te verkrijgen. Toch zijn de gegevens per geslacht
beschikbaar op verzoek bij de Operationele Directie Volksgezondheid en Surveillance.
Nathalie Bossuyt
Soort contact : Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :

Deze gegevens zijn per geslacht beschikbaar op verzoek bij de Operationele Directie
Volksgezondheid en Surveillance. Ze worden niet systematisch per geslacht beschikbaar
gesteld omwille van de leesbaarheid.
Johan Van Bussel
Soort contact : Telefoon
Verkregen antwoord betreffende de beschikbaarheid van gegevens per geslacht :
Het Belgian Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction verzamelt gegevens over druggebruik.
Er liggen meerdere projecten ter studie om deze statistieken beschikbaar te stellen.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Het Belgian Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction is momenteel drie projecten aan het
implementeren :

-

-

-

Het project « Belgian Treatment Demand Indicator Register » voorziet in de invoering van
een interactieve statistische portaalwebsite tegen de maand april 2013, waarmee
systematisch alle gegevens per geslacht kunnen worden verkregen voor de jaren 2011 en
2012 ;
Het project « Belgian Early Warning System on Drugs » waarvoor een aantal parameters nog
op punt gesteld moet worden. Dit project moet operationeel zijn tegen 2014 en zal
systematisch alle gegevens beschikbaar stellen per geslacht ;
Een project dat zich toespitst op gegevens over de verschillende infecties als gevolg van
druggebruik ; deze zal pas operationeel zijn vanaf 2015 en het genderaspect zal erin verwerkt
worden.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar op verzoek wel beschikbaar :

-

Voor de statistieken verstrekt in de rapporten « Epidemiologie van AIDS en HIV-infectie in
België » en « Surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen bij de algemene
bevolking in België en de regio's » roept de instelling als reden in voor het ontbreken van een
uitsplitsing van de gegevens per geslacht dat ervoor is gekozen om enkel de statistieken te
publiceren die dienstig worden geacht door de partners van het Instituut, die van de
rapporten gebruik maken.
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-

Voor de statistieken verstrekt in publicatie « Kenmerken van de peilartsen en hun praktijk »
haalt het Instituut de leesbaarheid aan als reden voor het ontbreken van een uitsplitsing van
de gegevens per geslacht.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
Geen.
Voorstellen :
Voor de statistieken beschikbaar in de rapporten « Epidemiologie van AIDS en HIV-infectie in
België » en « Surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen bij de algemene bevolking in
België en de regio's » is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de gegevens per geslacht een
systematisch karakter krijgt.
Voor de statistieken verstrekt in publicatie « Kenmerken van de peilartsen en hun praktijk » is het
noodzakelijk dat de uitsplitsing van de verstrekte gegevens per geslacht een systematisch karakter
krijgt.
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26.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten

1. Opdrachten26
« Het Agentschap verzekert, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, de kwaliteit, de veiligheid en
de doeltreffendheid van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik (met inbegrip van homeopathische geneesmiddelen en geneesmiddelen
op basis van planten, magistrale bereidingen en officinale bereidingen), alsook van medische
hulpmiddelen en hulpstukken en grondstoffen bestemd voor de bereiding en de productie van
geneesmiddelen.
Het Agentschap verzekert, vanaf hun wegneming tot hun gebruik, de kwaliteit, de veiligheid en de
doeltreffendheid van alle operaties met bloed, weefsels en cellen. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.fagg-afmps.be/nl/

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van het Agentschap beschikt niet over een rubriek « Publicaties ».

2.3. Geraadpleegde documenten :
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN, Jaarverslag, Van
2007 tot 2011, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
Het jaarverslag van het Agentschap verstrekt geen statistieken behalve de gegevens over het
personeel van de instelling.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Dominique Leyh
Soort contact : Telefoon
Antwoord verkregen betreffende het feit dat gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :

Het overzicht van de opdrachten van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten is overgenomen van de website van de instelling. Deze is beschikbaar op het adres :
http://www.fagg-afmps.be/nl/fagg/
26
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Het Agentschap publiceert geen enkele statistiek per geslacht. Dit wordt verantwoord met het feit
dat de instelling in hoofdzaak als opdracht heeft het op de markt brengen van geneesmiddelen toe te
staan en vervolgens inspecties en controles hierop uit te voeren. Er is dus geen enkele statistiek
waarvoor een uitsplitsing per geslacht iets kan bijbrengen.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er staat geen enkel project gepland met betrekking tot de genderdimensie.

5. Gender bias en voorstellen
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten verzamelt geen
statistieken en verstrekt geen gegevens op zijn website.
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27.

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

1. Opdrachten27
« De opdracht van het Centrum bestaat erin studies uit te voeren en rapporten te maken om de
beleidsmakers te adviseren bij hun beslissingen inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering.
Het Centrum is niet betrokken bij de besluitvorming zelf, en evenmin bij de uitvoering ervan, maar
het heeft wel de opdracht om de weg te wijzen naar de best mogelijke oplossingen. En dit in een
context van een optimaal toegankelijke gezondheidszorg van hoge kwaliteit, rekening houdend
met de toenemende vraag en de budgettaire beperkingen. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
https://kce.fgov.be/nl

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg beschikt over een rubriek
« Publicaties » (https://kce.fgov.be/nl/search/apachesolr_search?filters=type%3Abiblio&retainfilters=1)

2.3. Geraadpleegde documenten :
De rubriek « Publicaties » vermeldt een reeks rapporten over uiteenlopende thema's. Deze vormen
niet het voorwerp van onze analyse.
Het jaarverslag van het Kenniscentrum werd niet in aanmerking genomen omdat het geen
statistieken bevat, behalve over het personeel van de instelling.

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
Na raadpleging van de verschillende rubrieken van de website van de instelling konden wij
vaststellen dat deze geen statistieken verstrekken die in het kader van ons onderzoek aan een
analyse onderworpen dienen te worden.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Gudrun Briat

Het overzicht van de opdrachten van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is overgenomen
van de website van de instelling. Deze is beschikbaar op het adres : https://kce.fgov.be/nl/content/missie
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Soort contact : Telefoon
Verkregen antwoord betreffende de beschikbaarheid van gegevens per geslacht :
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg verzamelt geen statistieken. De verschillende
rapporten die op zijn website voorkomen, gaan uit van gegevens verstrekt door andere instellingen
zoals het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, de FOD Volksgezondheid, e.d.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er is geen enkel project in uitvoering.

5. Gender bias en voorstellen
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg verzamelt geen statistieken en verstrekt geen
gegevens op zijn website.
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VII.

MOBILITEIT EN VERVOER
28.

FOD Mobiliteit en Vervoer

1. Opdrachten28
« De opdracht van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer bestaat erin een federaal
overlegd mobiliteits- en vervoerbeleid voor te bereiden en te implementeren in dienst van de
bevolking, de ondernemingen en de economie van België en elk van zijn gewesten. Bij de uitvoering
van deze missie is de dienst begaan met de veiligheid, beveiliging, gezondheid, sociale belangen en
integratie van de verschillende transportmodi. B
In zijn acties waakt de FOD er voortdurend over:
•
•
•
•

de duurzame mobiliteit te bevorderen;
de economische groei te ondersteunen;
gelijke kansen te ondersteunen;
de levenskwaliteit te verbeteren.

De FOD streeft ook enkele belangrijke waarden na, namelijk: partnership, kwaliteit van de
dienstverlening, uitmuntendheid en het delen van ideeën. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.mobilit.belgium.be/nl/

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de FOD Mobiliteit en Vervoer beschikt over een rubriek « Mobiliteit in België »
(http://www.mobilit.belgium.be/nl/). In deze rubriek vindt men een subrubriek « Mobiliteit in
cijfers » (http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/cijfers/).
De rubriek « Mobiliteit in cijfers » stelt de bezoeker van de website de mobiliteitsenquête « Beldam »
voor. Deze wordt geanalyseerd in het tweede hoofdstuk van dit rapport.
Langs deze rubriek krijgt de bezoeker ook toegang tot de enquête « Diagnostiek WoonWerkverkeer ».
Deze houdt geen rekening met de genderdimensie in haar vragenlijst. Het is onmogelijk vast te
stellen hoe de mannen en vrouwen die werken in de voor de enquête bevraagde bedrijven. Toch
weten we dat van de 1.488.792 bevraagde personeelsleden in de ronde 2011 van de enquête 46,9%
vrouwen zijn. Bovendien wijst de enquête uit dat de vrouwen die in de ondernemingen werkzaam
zijn in grotere mate deeltijds werken dan de mannen (50,5% van de loontrekkende vrouwen werkte

Het overzicht van de opdrachten van de FOD Mobiliteit en Vervoer is overgenomen van de website van de
instelling. Deze is beschikbaar op het adres : http://www.mobilit.belgium.be/nl/overfod/missie/
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deeltijds tegenover 13,5% van de mannen). Alle vragen met betrekking tot de duur van het traject en
de werkuren zouden per geslacht uitgesplitst moeten worden zodat men kan evalueren of
mobiliteitsproblemen het hogere percentage deeltijds werkenden bij vrouwen kan verklaren in
vergelijking tot het cijfer voor de mannen.
Er bestaat eveneens een subrubriek « Publicaties »
(http://www.mobilit.belgium.be/nl/publicaties/).

2.3. Geraadpleegde documenten :
Het jaarverslag wordt niet vermeld omdat het geen statistieken verstrekt.
FOD MOBILITEIT EN VERVOER, Maandelijkse indicatoren van vervoer en mobiliteit, Van november
2011 tot december 2012, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Wegvervoer
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de publicatie « Maandelijkse
indicatoren van vervoer en mobiliteit ».

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal doden ter plaatse bij ongevallen.

3.2. Vervoer per spoor
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de publicatie « Maandelijkse
indicatoren van vervoer en mobiliteit ».

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
a.

b.

Aantal binnenlandse spoorwegreizigers ;
Aantal internationale spoorwegreizigers.
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3.3. Woon-werkverkeer
De gegevens verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de enquête « Diagnostiek
Woon-Werkverkeer ».

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

-

Aantal werknemers dat gebruikmaakt van een vervoermiddel per provincie, gemeente en
soort vervoermiddel ;
Verhouding van het aantal werknemers dat gebruikmaakt van een vervoermiddel per
provincie, gemeente en soort vervoermiddel tot het totaal aantal werknemer met dezelfde
woon- of werkplaats ;
Aantal werknemers dat gebruikmaakt van een vervoermiddel per provincie, gemeente en
soort vervoermiddel / aantal km² van de gemeente.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Marc Kwanten
Soort contact : Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.1 en 3.2
De gegevens over het aantal ter plaatse overleden personen zijn afkomstig van het BIVV. De FOD
Mobiliteit en Vervoer vraagt deze gegevens niet op per geslacht. De gegevens over het binnenlands
spoorvervoer zijn afkomstig van de NMBS. Deze gegevens kunnen niet per geslacht worden
opgesplitst aangezien men het geslacht van de treingebruikers niet kent. De gegevens over het
internationaal spoorvervoer kunnen niet per geslacht worden opgesplitst. Sinds kort is deze
informatie vertrouwelijk omwille van het commercieel karakter van de gegevens.
Salomé Dandenne
Soort contact : Gesprek
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.3
De enquête « Diagnostiek Woon-Werkverkeer » wordt gevoerd bij ondernemingen met meer dan
100 loontrekkende werknemers. Op grond van de resultaten van die enquête zijn de ondernemingen
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verplicht een duurzaam mobiliteitsplan voor te leggen. De genderdimensie wordt in de
enquête evenwel niet in aanmerking genomen.

4.2

Lopende werkzaamheden

De FOD Mobiliteit dient weldra met de gemeentelijke diensten statistiek opnieuw te onderhandelen
over de toegang tot gegevens over verkeersongevallen. De FOD Mobiliteit zal daarbij vragen om
gegevens te verkrijgen over het geslacht van de personen aanwezig in het voertuig bij
verkeersongevallen, wat een uitsplitsing per geslacht mogelijk moet maken van het aantal personen
per voertuig dat in de toekomst verstrekt zal worden in de vijfjaarlijkse tellingen.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar wel op verzoek beschikbaar:
Geen.
b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
-

Voor de statistieken over het aantal ter plaatse overleden personen verantwoordt de
instelling het ontbreken van een uitsplitsing per geslacht met het feit dat deze gegevens
worden toegeleverd door het BIVV.

-

Voor de statistieken over het aantal reizigers van het aantal binnenlandse en internationale
spoorwegreizigers verwijst de FOD Mobiliteit en Vervoer naar twee redenen om het gebrek
aan uitsplitsing per geslacht te verantwoorden :

-

o

De gegevens worden aangeleverd door de NMBS ;

o

Voor het binnenlands spoorwegvervoer kunnen deze cijfers niet per geslacht worden
uitgesplitst omdat men het geslacht niet kent van de reizigers die de trein nemen.
Voor het internationaal spoorwegvervoer zijn de gegevens over de reizigers
vertrouwelijk.

Voor de statistieken afkomstig uit de enquête « Diagnostiek Woon-Werkverkeer » haalt de
FOD Mobiliteit en Vervoer geen specifieke reden aan om de genderdimensie niet in
aanmerking te nemen in de vragenlijst.

Voorstellen :
Voor de statistieken verstrekt in de publicatie « Maandelijkse indicatoren van vervoer en mobiliteit »
is het noodzakelijk dat het BIVV systematisch verzocht wordt de gegevens over de ter plaatse
overleden personen bij verkeersongevallen per geslacht aan te leveren om een systematische
weergave van de verstrekte gegevens per geslacht mogelijk te maken.
Voor de statistieken over het woon- werkverkeer is het noodzakelijk dat rekening gehouden wordt
met de genderdimensie in de vragenlijst van toekomstige enquêtes zodat de uitsplitsing van de
verstrekte gegevens per geslacht een systematisch karakter kan krijgen.
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VIII. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID
29.

POD Maatschappelijke Integratie, armoedebestrijding,
sociale economie en grootstedenbeleid

1. Opdrachten29
« De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) streeft ernaar aan alle personen die door de mazen
van het net van de sociale zekerheid vallen en in armoede leven, een menswaardig bestaan te
waarborgen.
De POD MI zet zich in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ontwerpen,
uitvoeren en evalueren van het beleid ter zake. Zo is de POD MI dicht betrokken bij het ontwerp van
de regelgeving. Hij informeert en adviseert zijn doelpubliek en partners over de maatregelen en
acties en beheert de financiële stromen van en naar de partners.
De belangrijkste partners zijn de OCMW’s. Zij werken op het terrein om de sociaal-economisch
zwakkeren in onze samenleving in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan het
maatschappelijke leven.
Hij is ook actief in het domein van het voorkomen en bestrijden van armoede. Hij is belast met de
opvolging van het Algemeen Verslag over de Armoede en verantwoordelijk voor de opmaak en
opvolging van het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting, dat door de Europese Commissie
gecoördineerd wordt » …

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.mi-is.be/be-nl/start

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De POD Maatschappelijke Integratie verstrekt een reeks statistieken in de rubriek « Studies,
publicaties en statistieken » (http://www.mi-is.be/be-nl/studies-publicaties-en-statistieken). Wij
noemen deze de rubriek « Statistieken » in het derde deel, dat handelt over de variabelen.

2.3. Geraadpleegde documenten :
De instelling publiceert heel wat rapporten op haar website. Wij hebben ervoor gekozen om ons te
beperken tot de recentste hiervan.
Het overzicht van de opdrachten van de POD Maatschappelijke Integratie is overgenomen van de website
van de instelling. Deze is beschikbaar op het adres : http://www.mi-is.be/be-nl/start
29
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POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, Zesmaandelijkse statistische publicatie, van 2011 tot 2012,
Brussel
POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, Helikopternota, 2012, Brussel
POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, Statistisch rapport, 2012, Brussel
POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, Jaarverslag, van 2010 tot 2011, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Begunstigden van het leefloon
A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de leefloners naar geslacht verstrekt per jaar en per maand van 1999 tot
2011 ;
Verdeling van de studenten die het leefloon genieten volgens geslacht, verstrekt per jaar van
1999 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de leefloners volgens nationaliteitsgroep
Verdeling van de leefloners volgens leeftijdgroep
Verdeling van de leefloners volgens categorie.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Zesmaandelijkse statistische publicatie
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling mannen/vrouwen bij de leefloners volgens categorie enkel voor het jaar 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Helikopternota
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de leefloners volgens geslacht verstrekt per jaar van 2005 tot 2011 ;
Verdeling van de leefloners volgens categorie en geslacht, verstrekt enkel voor het jaar
2011 ;
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-

Verdeling van de studenten die het leefloon genieten volgens geslacht verstrekt per jaar van
2002 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar op verzoek beschikbaar
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

D. Statistisch rapport
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de leefloners en de Belgische bevolking naar geslacht, verstrekt enkel voor het
jaar 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar op verzoek beschikbaar
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

E. Jaarverslag
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal leefloners volgens geslacht verstrekt per jaar van 2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de leefloners volgens categorie ;
Verdeling van de leefloners volgens leeftijdgroep ;
Aantal leefloners verstrekt per maand van 2005 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.2. Begunstigden op het recht op maatschappelijke integratie
De zesmaandelijkse publicatie en het statistisch rapport worden niet behandeld omdat ze over dit
thema geen statistieken verstrekken.

A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de begunstigden op het recht op maatschappelijke integratie volgens geslacht,
verstrekt per jaar en per maand van 1999 tot 2011.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de begunstigden op het recht op maatschappelijke integratie volgens
leeftijdsgroep.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Helikopternota
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de begunstigden op het recht op maatschappelijke integratie volgens geslacht
(in absolute cijfers), verstrekt per jaar van 2002 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Jaarverslag
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de begunstigden op het recht op maatschappelijke integratie verstrekt per
maand van 2005 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.3. Begunstigden van het recht op maatschappelijke hulp
De zesmaandelijkse publicatie en het statistisch rapport worden niet behandeld omdat ze over dit
thema geen statistieken verstrekken.

A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de begunstigden van het recht op maatschappelijke hulp volgens geslacht,
verstrekt per jaar en per maand van 1999 tot 2011.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de begunstigden van het recht op maatschappelijke hulp volgens leeftijdgroep,
verstrekt per jaar van 1999 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Helikopternota
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de begunstigden van het recht op maatschappelijke hulp volgens geslacht (in
absolute cijfers), verstrekt per jaar van 2002 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Jaarverslag
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van het aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke hulp van 2005 tot
2011 ;
Aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke hulp verstrekt per maand.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.4. Begunstigden van financiële hulp
De zesmaandelijkse publicatie wordt niet behandeld omdat ze over dit thema geen statistieken
verstrekt.

A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de begunstigden van financiële hulp volgens geslacht, verstrekt per jaar en per
maand van 1999 tot 2011.

238

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de begunstigden van een installatiepremie naar nationaliteit en leeftijd ;
Verdeling van de begunstigden van financiële hulp naar statuut ;
Verdeling van de begunstigden van financiële hulp naar nationaliteitengroep ;
Verdeling van de begunstigden van financiële hulp naar leeftijdgroep ;
Verdeling van de begunstigden van financiële hulp naar categorie.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Helikopternota
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de begunstigden van financiële hulp naar geslacht, verstrekt per jaar van 2005
tot 2011 ;
Verdeling van de begunstigden van financiële hulp volgens categorie en geslacht, verstrekt
enkel voor het jaar 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Statistisch rapport
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling mannen/vrouwen bij de begunstigden van een installatiepremie, verstrekt enkel
voor het jaar 2011 ;
Verdeling mannen/vrouwen bij de begunstigden van financiële hulp volgens categorie,
verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Verdeling van de begunstigden van financiële hulp en van het leefloon volgens geslacht,
verstrekt enkel voor het jaar 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

D. Jaarverslag

239

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Evolutie van het aantal begunstigden van het recht op financiële hulp volgens geslacht van
2005 tot 2011.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Evolutie van het aantal begunstigden van het recht op financiële hulp van 2005 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal begunstigden van het recht op financiële hulp volgens categorie van
2005 tot 2011 ;
Evolutie van het aantal rechthebbenden op medische kosten van 2005 tot 2011 ;
Aantal rechthebbenden op medische kosten verstrekt per maand van 2005 tot 2011.
Evolutie van het aantal begunstigden van het recht op financiële hulp volgens leeftijdgroep
van 2005 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.5. Activatiemaatregelen
Het statistisch rapport en het jaarverslag worden niet behandeld omdat ze over dit thema geen
statistieken verstrekken.

A. Rubriek « Statistieken »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de begunstigden van alle tewerkstellingen ;
Verdeling van de begunstigden van een tewerkstelling via artikel 60 §7 ;
Verdeling van de begunstigden van andere tewerkstellingen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Helikopternota
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van tewerkgestelde personen volgens geslacht, verstrekt per jaar van 2002 tot
2011 ;
Verdeling van tewerkgestelde personen via artikel 60 § 7 volgens geslacht,verstrekt per jaar
van 2002 tot 2011 ;
Verdeling van tewerkgestelde personen via artikel 61 volgens geslacht, verstrekt per jaar van
2002 tot 2011.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

C. Zesmaandelijkse statistische publicatie
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de begunstigden van tewerkstelling via artikel 60 §7 volgens leeftijdgroep ;
Verdeling van de begunstigden van tewerkstelling via artikel 61 volgens leeftijdgroep.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.6. Begunstigden van medische hulp
Deze statistieken zijn beschikbaar in de rubriek « statistieken ».

a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Verdeling van de begunstigden van medische hulp ;
Verdeling van de begunstigden van medische hulp volgens statuut.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Aantal personen dat dringende medische hulp heeft genoten.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Frédéric Swaelens
Soort contact : E-mail, Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken.
De gegevens die worden verstrekt op de website van de POD Maatschappelijke Integratie zijn op
aanvraag per geslacht beschikbaar bij de dienst statistieken. De informatie gepubliceerd in de rubriek
« statistieken » is slechts een afleiding van de gegevens die intern beschikbaar zijn. Voor de gegevens
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die niet per geslacht worden verstrekt in de verschillende publicaties geldt de leesbaarheid als
verklaring. Bovendien wordt het geslacht niet aanzien als essentiële variabele omdat ze geen
toekenningsvoorwaarde inhoudt voor sociale bijstand. De enige statistieken die niet beschikbaar zijn
per geslacht zijn de gegevens over de begunstigden van dringende medische hulp. Dit wordt
verklaard vanuit het feit dat deze begunstigden anoniem worden verwerkt en het dus onmogelijk is
deze per geslacht uit te splitsen.

4.2

Lopende werkzaamheden :

De POD Maatschappelijke Integratie werkt momenteel aan een nieuwe procedure om gegevens
online te plaatsen die in werking treedt in de loop van 2013 en waarbij de het geslacht systematisch
geldt als variabele.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar wel beschikbaar op verzoek :
-

-

In de rubriek « Statistieken » geldt als reden voor het feit dat de gegevens voor punt 3 niet
per geslacht zijn uitgesplitst dat de verstrekte informatie slechts een uittreksel is van de
informatie die intern beschikbaar is. De instelling werkt aan een nieuwe procedure die de
gendervariabele systematisch beschikbaar moet maken.
In het jaarverslag en de halfjaarlijkse statistische publicatie haalt de instelling twee redenen
aan om het ontbreken van een uitsplitsing per geslacht te verantwoorden :
o

De leesbaarheid ;

o

De gendervariabele wordt door de instelling niet aanzien als essentieel omdat deze
geen voorwaarde inhoudt voor de toekenning van de verschillende soorten bijstand.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
-

In de rubriek « Statistieken » zijn de gegevens over de begunstigden van dringende medische
hulp niet beschikbaar per geslacht omdat deze anoniem worden verwerkt.

Voorstellen :
Voor de rubriek « Statistieken » en de verschillende publicaties is het noodzakelijk dat de uitsplitsing
van de verstrekte gegevens een systematisch karakter krijgt.
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30.

Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers

1. Opdrachten
Fedasil is het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Het kent materiële bijstand toe
aan asielzoekers en organiseert rechtstreeks of met zijn partners kwalitatief hoogstaande opvang en
begeleiding. Fedasil organiseert tevens de observatie en de oriëntering van niet begeleide
buitenlandse minderjarigen, ongeacht of het asielzoekers betreft of niet. Fedasil draagt bij tot het het
uittekenen, voorbereiden en uitvoeren van het opvangbeleid. Het Agentschap coördineert de
vrijwillige terugkeer en is in België bovendien verantwoordelijk voor het beheer van het Europees
Vluchtelingenfonds (EVF) Tot slot bevordert Fedasil ook de integratie van opvangcentra in de lokale
omgeving.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://fedasil.be/nl

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van het Agentschap beschikt over een rubriek « Cijfers » (http://fedasil.be/nl/figures)
In deze rubriek « Cijfers » kunnen de volgende elementen worden geraadpleegd :
- Statistieken over de opvang van asielzoekers in België ;
- Statistieken over de vrijwillige terugkeer.
De website beschikt eveneens over een rubriek « Publicaties » (http://fedasil.be/nl/publications)

2.3. Geraadpleegde documenten :
In de rubriek « Publicaties » hebben wij ervoor gekozen om ons toe te spitsen op het jaarverslag,
omdat dit statistieken verstrekt die in aanmerking komen voor onze analyse.
FEDASIL, Jaarverslag, van 2008 tot 2011, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Opvang van asielzoekers
A. Jaarverslag
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Samenstelling van de opgevangen gezinnen (in percentages) verstrekt per jaar van 2008 tot
2011 ;
Geslacht van niet begeleide minderjarigen (in percentages) verstrekt per jaar van 2008 tot
2010.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Evolutie van de asielaanvragen + equivalent-personen in België of in Europa ; verstrekt per
jaar van 1990 tot 2011 ;
Continent van herkomst van de bewoners van de opvangstructuren, verstrekt per jaar van
2008 tot 2011 ;
Land van herkomst van de bewoners van de opvangstructuren, verstrekt per jaar van 2008
tot 2010 ;
Leeftijd van de niet begeleide minderjarigen verstrekt enkel voor het jaar 2008 ;
Voornaamste landen van herkomst van de niet begeleide minderjarigen toegekomen in de
twee observatie- en oriëntatiecentra van Fedasil, verstrekt per jaar van 2008 tot 2011.

B. Statistieken over de opvang in België afkomstig uit de rubriek « Cijfers »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Stand van de procedure voor de personen opgevangen in het opvangnetwerk (in
percentages) verstrekt voor het jaar 2012.

3.2. Vrijwillige terugkeer
A. Jaarverslag
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantallen vrijwillige terugkeerders per categorie van migranten, verstrekt voor de jaren 2010
en 2011 ;
Aantallen vrijwillige terugkeerders per opvangcentrum van Fedasil verstrekt enkel voor het
jaar 2011 ;
Aantallen vrijwillige terugkeerders met reïntegratiesteun, verstrekt maandelijks voor het jaar
2011 ;
Top 10 van nationaliteiten van vrijwillige terugkeerders, verstrekt enkel voor het jaar 2011.
Top 10 van nationaliteiten met reïntegratiesteun verstrekt enkel voor het jaar 2011.
Voornaamste bestemmingslanden voor personen die al dan niet asiel hebben gevraagd en
naar hun land terugkeren via het Reab-programma, verstrekt enkel voor het jaar 2008 ;
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-

Bestemmingslanden via het vrijwilligeterugkeerprogramma, verstrekt per jaar van 2008 tot
2011.
Evolutie van de vrijwillige terugkeer en de reïntegratiesteun, verstrekt voor de jaren 2006 à
2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

B. Statistieken over de vrijwillige terugkeer afkomstig uit de rubriek « Cijfers »
a. Uitgesplitst per geslacht
Geen.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Aantal vrijwillige terugkeerders verstrekt per maand van 2011 tot 2012 ;
Evolutie van de vrijwillige terugkeer verstrekt per jaar van 2006 tot 2011 ;
Voornaamste bestemmingslanden voor de vrijwillige terugkeer georganiseerd door Fedasil,
verstrekt per maand voor het jaar 2012 ;
De sterkst vertegenwoordigde landen voor de vrijwillige terugkeer georganiseerd door
Fedasil, verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Profiel van de migranten die overgaan tot vrijwillige terugkeer georganiseerd door Fedasil,
verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Aantal vrijwillige terugkeerders met reïntegratiesteun, verstrekt per jaar van 2006 tot 2011.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Benoit Mansy
Soort contact : E-mail, Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
Het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers houdt zich niet bezig met de statistieken
over de asielaanvragen. Deze worden samengebracht door het Commissariaat-Generaal voor de
Vluchtelingen en Staatlozen. Dit kan worden verklaard door het feit dat het Agentschap zich toelegt
op de asielzoekers tijdens de periode waarin hun aanvraag onderzocht wordt door het
Commissariaat. Niet alle vluchtelingen worden door het Agentschap opgevangen en dit om meerdere
redenen, bijvoorbeeld omdat ze weigeren ondergebracht te worden of omdat ze geen recht hebben
op opvang. Dat is de reden waarom voor dit thema wordt verwezen naar de cijfers van het
Commissariaat.
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Voor de vrijwillige terugkeer worden de cijfers niet systematisch uitgesplitst per geslacht omwille van
de leesbaarheid. Bovendien publiceert het Agentschap deze gegevens niet systematisch in de rubriek
« Cijfers », maar intern beschikt het wel hierover en verstrekt het deze op aanvraag. Dit kan worden
verklaard door het feit dat de problematiek van de vrijwillige terugkeer steeds belangrijker wordt en
dat de Regering in de eerste plaats wenst dat de nationaliteit en de categorie van de migranten tot
uiting komen op de website. De uitsplitsing per geslacht is geen prioriteit.

4.2

Lopende werkzaamheden :

De dienst Communicatie van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers is een nieuwe
website aan het bouwen waarop een groter aantal cijfers over de hogervermelde thema’s zullen
worden weergegeven. Wij betreuren dat de genderdimensie niet bij de prioriteiten behoort bij de
ontwikkeling van deze website.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar wel op verzoek beschikbaar :
-

Voor de statistieken over de vrijwillige terugkeer die worden verstrekt in het jaarverslag
verwijst het Agentschap naar de leesbaarheid om te verantwoorden dat de gegevens niet per
geslacht zijn uitgesplitst.

-

Voor de statistieken over de vrijwillige terugkeer verstrekt in de rubriek « Cijfers » haalt het
Agentschap als reden aan om te verklaren dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst
dat ervoor is gekozen om enkel die statistieken te publiceren die men aanziet als relevant,
wat niet geldt voor de gendervariabele.

b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
-

Voor de statistieken over de opvang van asielzoekers verwijst het Agentschap naar de
statistieken van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en voor Staatlozen, dat
hiervoor bevoegd is.

Voorstellen :
Voor de statistieken over de vrijwillige terugkeer is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de
verstrekte gegevens per geslacht een systematisch karakter krijgt.
Voor de statistieken over de opvang van asielzoekers is het noodzakelijk dat de gepubliceerde
gegevens systematisch worden uitgesplitst per geslacht aangezien deze als zodanig beschikbaar zijn
op de website van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen.
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31.

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding

1. Opdrachten30
« De Opdrachten van het Centrum volgens de wettekst :
Het Centrum heeft als opdracht het bevorderen van de gelijkheid van kansen en het bestrijden van
elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van: nationaliteit, zogenaamd
ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming; leeftijd, seksuele geaardheid, handicap,
geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, huidige of
toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, en sociale afkomst.'
'Het Centrum heeft eveneens tot opdracht te waken over het respect van de grondrechten van de
vreemdelingen en de overheid te informeren over de aard en de grootte van de migratiestromen. Het
heeft ook tot taak het overleg en de dialoog te ontwikkelen tussen alle overheidsactoren en de private
actoren die betrokken zijn bij het opvang- en integratiebeleid van de immigranten. Bovendien heeft
het Centrum de opdracht de bestrijding van de mensenhandel en de mensensmokkel te stimuleren ».

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.diversiteit.be/

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van het Centrum beschikt over een rubriek « Publicaties »
(http://www.diversiteit.be/?action=onderdeel&onderdeel=216&titel=Publicaties)

2.3. Geraadpleegde documenten :
Het Centrum publiceert heel wat rapporten op zijn website. Wij hebben ervoor gekozen om ons toe
te spitsen op de recentste hiervan. Het activiteitenverslag van het Centrum werd niet aan onze
analyse onderworpen omdat het geen statistieken bevat.
CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Jaarverslag Migratie,
Van 2007 tot 2011, Brussel
CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Statistisch en
demografisch verslag, Van 2007 tot 2010, Brussel

De opdrachten van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding is overgenomen van
de beschrijving dier hiervan wordt gegeven op de Website van de instelling. Deze is beschikbaar op het adres :
http://www.diversiteit.be/?action=onderdeel&onderdeel=49&titel=Fonctionnement+du+Centre&setLanguage
=1
30
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CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Jaarverslag
mensenhandel en mensensmokkel, Van 2005 tot 2011, Brussel
CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Jaarverslag
Discriminatie/Diversiteit, Van 2006 tot 2011, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. Migratie
De statistieken die voor dit werkgebied worden vermeld, zijn uitsluitend afkomstig uit het Jaarverslag
« Migratie ». De overige rapporten verstrekken geen gegevens over dit thema.

a. Uitgesplitst per geslacht
-

-

Geslachtsverhouding in de migratiestromen in België, verstrekt per jaar van 1988 tot 2009 ;
Vergelijking van de geslachtsverhouding in de migratiestromen voor de jaren 1990-1991 en
2006-2007
Percentage buitenlandse vrouwen en mannen in België en in de landen van de EU 27,
verstrekt per jaar van 1998 tot 2008 ;
Aantal verblijfstitels volgens de drie belangrijkste motieven per leeftijdsklasse en geslacht,
voor alle nationaliteiten, verstrekt enkel voor het jaar 2010 ;
Verdeling per leeftijd en per geslacht van het aantal uitgereikte visa voor lang verblijf voor
de voornaamste opgegeven motieven, verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Piramide par leeftijd en per geslacht van de geïntercepteerde personen enkel voor het jaar
2008 ;
Aandeel van vrouwen in de immigratie van vreemdelingen, verstrekt per jaar van 1990 tot
2005 ;
Structuren per leeftijd en in vergelijking van buitenlandse bevolkingsgroepen voor personen
die in het buitenland zijn geboren of van wie een ouder in het buitenland is geboren,
verstrekt enkel voor het jaar 2004 ;
Verdeling per leeftijd en per geslacht van de nieuwe kandidaat-vluchtelingen, verstrekt per
jaar van 2009 tot 2010 ;
Geslachtsverhouding van de eerste arbeidsvergunningen B, verstrekt per jaar van 2000 tot
2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Statistieken over de eerste verblijfstitels volgens motief van uitreiking ;
Statistieken over de eerste verblijfstitels volgens motief van uitreiking en nationaliteit ;
Statistieken over de asielaanvragen ;
Statistieken over de bevolking in onwettig verblijf.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
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3.2. Demografie
De statistieken die voor dit werkgebied worden vermeld, zijn uitsluitend afkomstig uit het
« Statistisch en demografisch verslag ». De overige rapporten verstrekken geen gegevens over dit
thema.

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aandeel van vrouwen in de immigratie van vreemdelingen, verstrekt per jaar van 1990 tot
2009 ;
Aandeel van vrouwen in de immigratie van vreemdelingen volgens nationaliteit, verstrekt per
jaar van 2005 tot 2009 ;
Aandeel van mannen bij de nieuwe asielzoekers volgens land van herkomst verstrekt enkel
voor het jaar 2010 ;
Verdeling volgens leeftijd en geslacht van de nieuwe kandidaat-vluchtelingen, verstrekt enkel
voor het jaar 2010 ;
Evolutie van het percentage vrouwen in de buitenlandse bevolkingsgroep, verstrekt per jaar
van 1960 tot 2010 ;
Aandeel van vrouwen in de buitenlandse bevolkingsgroep volgens nationaliteit, verstrekt per
jaar van 2005 tot 2009 ;
Evolutie van het aandeel van vrouwen bij de nieuwe Belgen (%), verstrekt per jaar van 1991
tot 2009 ;
Piramide par leeftijd en per geslacht van de geïntercepteerde personen in onwettig verblijf,
verstrekt per jaar van 2008 tot 2010.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

c.

Statistieken over de evolutie van de immigratie van vreemdelingen naar de belangrijkste
nationaliteitsgroepen ;
Statistieken over de buitenlandse bevolkingsgroepen die in België wonen volgens
nationaliteit en leeftijd ;
Statistieken over asielzoekers en vluchtelingen in België ;
Statistieken over de buitenlandse bevolkingsgroepen die in België wonen ;
Statistieken over de evolutie van de vreemdelingen die de Belgische nationaliteit verwierven
volgens hun vorige nationaliteit.

Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar

Geen.

3.3. Discriminatie op basis van ras, seksuele geaardheid, leeftijd,
godsdienstige overtuiging
De statistieken die voor dit werkgebied worden vermeld, zijn uitsluitend afkomstig uit het Jaarverslag
« Discriminatie ». De overige rapporten verstrekken geen gegevens over dit thema.
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a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verdeling van de meldingen (in %) volgens het geslacht van de melder, verstrekt per jaar van
2009 tot 2011 ;
Aantal meldingen per discriminatiegrond volgens geslacht, verstrekt enkel voor het jaar
2008.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

-

Aantal meldingen per jaar ;
Verdeling van de nieuwe dossiers waarvoor het Centrum bevoegd is volgens maatschappelijk
domein en/of discriminatiegrond ;
Verdeling van de nieuwe dossiers met betrekking tot antisemitisme ; islamofobie ; een
handicap ; een godsdienstige overtuiging ; leeftijd ; werk ; media ; onderwijs ; samenleving ;
politie en justitie ;
Verdeling van de meldingen als de variabele van de taal van de melder of de wijze van
contactname in aanmerking wordt genomen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.

3.4. Mensenhandel
De statistieken die voor dit werkgebied worden vermeld, zijn uitsluitend afkomstig uit het Jaarverslag
« Mensenhandel ». De overige rapporten verstrekken geen gegevens over dit thema.

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Verblijfsbeslissingen van de dienst MINTEH betreffende de slachtoffers van mensenhandel
en mensensmokkel volgens geslacht, verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Slachtoffers van mensenhandel voor wie begeleiding werd opgestart in 2011, volgens
geslacht, nationaliteit en de vorm van uitbuiting, verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Slachtoffers van mensensmokkel voor wie begeleiding werd opgestart in 2011, volgens
geslacht en nationaliteit, verstrekt enkel voor het jaar 2011 ;
Verdeling van het aantal slachtoffers van mensenhandel volgens de vorm van uitbuiting en
het geslacht van de slachtoffers, verstrekt enkel voor het jaar 2010 ;
Nieuwe begeleidingen verzorgd door de drie centra (Pag-Asa, Payoke, Sürya), volgens leeftijd
en geslacht, verstrekt enkel voor het jaar 2010 ;
Aantal vergunningen B uitgereikt in België, volgens geslacht, verstrekt enkel voor het jaar
2006.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.
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c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Verdeling van het aantal slachtoffers van mensenhandel volgens leeftijd en de vorm van
uitbuiting ;

-

Verdeling van het aantal slachtoffers van mensensmokkel volgens leeftijd.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Julie Lejeune
Soort contact : Telefoon, E-mail
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.1 en 3.2
De statistische gegevens verstrekt op de website van het Centrum worden aangeleverd door externe
instellingen. Het Centrum verzamelt zelf geen statistieken.
Voor het gedeelte Migratie
Met betrekking tot de statistieken voor de eerste verblijfstitels betreft het gegevens die beschikbaar
zijn op Eurostat. Ze zijn op verzoek per geslacht verkrijgbaar bij de Dienst Vreemdelingenzaken, die
deze gegevens doorspeelt aan Eurostat.
Met betrekking tot de statistieken voor de asielaanvragen zijn de gegevens sinds 2008 per geslacht
beschikbaar op de website van Eurostat en ook deze zijn op verzoek bij de Dienst
Vreemdelingenzaken per geslacht beschikbaar.
Ten slotte zijn voor wat betreft de statistieken over het onwettig verblijf de gegevens net zoals voor
de beide andere categorieën per geslacht op verzoek verkrijgbaar bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
Voor het gedeelte Demografie
De hogervermelde statistieken die niet per geslacht zijn uitgesplitst zijn aangemaakt door de ADSEI
en enkel per geslacht beschikbaar voor de recentere jaren (2008-2010).
Patrick Charlier
Soort contact : E-mail
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
Betreffende rubrieken : 3.3
De statistieken die niet per geslacht zijn uitgesplitst, zijn op verzoek wel per geslacht beschikbaar bij
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Ze worden niet systematisch
per geslacht gepubliceerd omwille van de leesbaarheid. Bij het departement Discriminatie beoogde
men enige tijd het ontwerp van eindverslag voor een kritische lezing voor te leggen aan het Instituut
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voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in een context van gender mainstreaming, maar bij
gebrek aan tijd is dit er niet van gekomen.
Het departement denkt momenteel aan de mogelijkheid om op de website van het Centrum een
groter aantal gegevens per geslacht beschikbaar te stellen die niet opgenomen zouden worden in het
jaarverslag.
Koen Dewulf
Soort contact : Telefoon
Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst:
Betreffende rubrieken : 3.4
Het departement verzamelt zelf geen statistieken. Het hangt hiervoor af van andere instellingen die
deze aanleveren. Wanneer de gegevens per geslacht beschikbaar zijn, worden deze systematisch zo
gepubliceerd in het jaarverslag. Als gegevens niet zijn uitgesplitst per geslacht wordt dit verklaard
door het feit dat deze variabele niet aanwezig is in de statistieken die het Centrum ontvangt.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Eind april 2013 zal een publicatie beschikbaar zijn die handelt over de asielaanvragen en waarin
rekening gehouden wordt met de verschillen mannen/vrouwen.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar wel beschikbaar op verzoek :
-

-

-

Voor de migratiestatistieken verstrekt in de het jaarverslag « Migratie » haalt het Centrum
twee redenen aan om te verantwoorden dat gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
o

De gegevens zijn verzameld door de Dienst Vreemdelingenzaken. Het Centrum
publiceert slechts de aangeleverde gegevens ;

o

De leesbaarheid.

Voor de demografische statistieken gepubliceerd in het « Statistisch en demografisch
verslag » haalt het Centrum twee redenen aan om te verantwoorden dat gegevens niet per
geslacht zijn uitgesplitst :
o

De gegevens zijn verzameld door de ADSEI. Het Centrum publiceert slechts de
aangeleverde gegevens ;

o

De leesbaarheid.

Voor de statistieken over discriminatie verwijst het Centrum naar de leesbaarheid om het
ontbreken van een uitsplitsing per geslacht te verantwoorden. Het project om een groter
aantal gegevens per geslacht ter beschikking te stellen, moet de zichtbaarheid van de
genderdimensie vergroten.
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b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
-

Voor de statistieken over mensenhandel haalt het Centrum als reden aan om het ontbreken
van per geslacht uitgesplitste gegevens te verantwoorden dat de instellingen die deze
gegevens aanleveren deze niet verzamelen per geslacht.

Voorstellen :
Voor de migratiestatistieken is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de gepubliceerde gegevens
per geslacht een systematisch karakter krijgt aangezien deze als zodanig beschikbaar zijn bij de
Dienst Vreemdelingenzaken.
Voor de demografische statistieken is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de gepubliceerde
gegevens per geslacht een systematisch karakter krijgt aangezien deze als zodanig beschikbaar zijn bij
de ADSEI.
Voor de statistieken over discriminatie is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de gepubliceerde
gegevens per geslacht een systematisch karakter krijgt.
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IX.

WETENSCHAPSBELEID
32.

POD Federaal Wetenschapsbeleid

1. Opdrachten31
« De POD Wetenschapsbeleid wil bijdragen aan het halen van de Barcelona-doelstelling (3% van het
BBP besteden aan onderzoek en ontwikkeling), meewerken aan het creëren van jobs en welzijn door
innovatie, optimaliseren van de werking van de Belgische onderzoeksruimte en strijden tegen de
klimaatwijzigingen. Het departement van het Federaal Wetenschapsbeleid en zijn 2.800
medewerkers dragen daar ruimschoots toe bij. »…

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.belspo.be/belspo/index_nl.stm

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de POD Federaal Wetenschapsbeleid beschikt over een rubriek « Statistieken en
indicatoren inzake wetenschap, technologie en innovatie ».
(http://www.belspo.be/belspo/stat/index_nl.stm).

2.3. Geraadpleegde documenten :
De publicaties die op de website van de POD Federaal Wetenschapsbeleid staan aangegeven, zijn
niet aan onze analyse onderworpen omdat ze geen periodiek karakter hebben.

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
3.1. O&O-personeel
De statistieken verstrekt voor dit werkgebied zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek « Statistieken
en indicatoren inzake wetenschap, technologie en innovatie ».
−

Ondernemingssector

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Personeel (in fysieke eenheden en in voltijdse eenheden) volgens functie, verstrekt per jaar
van 2002 tot 2009 ;

Het overzicht van de opdrachten van de POD Federaal Wetenschapsbeleid is overgenomen van de
beschrijving dier hiervan wordt gegeven op de Website van de instelling. Deze is beschikbaar op het adres :
http://www.belspo.be/belspo/organisation/intro_nl.stm
31
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-

Personeel (in fysieke eenheden) volgens kwalificatieniveau, verstrekt per jaar van 2002 tot
2009 ;
Onderzoekers (in fysieke eenheden) volgens kwalificatieniveau, verstrekt per jaar van 2002
tot 2009 ;
Personeel en onderzoekers (in fysieke eenheden) per Gewest, verstrekt per jaar van 1998 tot
2009 ;
Onderzoekers (in voltijdse eenheden) per Gewest, verstrekt per jaar van 1998 tot 2009 ;
Personeel (in fysieke eenheden) volgens economische activiteit, verstrekt per jaar van 1998
tot 2009 ;
Onderzoekers (in fysieke eenheden) volgens economische activiteit, verstrekt per jaar van
2007 tot 2009 ;
Onderzoekers (in voltijdse eenheden) volgens economische activiteit, verstrekt per jaar van
2005 tot 2009 ;
Onderzoekers volgens grootteklasse van de onderneming in voltijdse eenheden van 2006 tot
2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Personeel (in voltijdse eenheden) volgens kwalificatieniveau ;
Onderzoekers (in voltijdse eenheden) volgens kwalificatieniveau ;
Onderzoekers (in voltijdse eenheden) volgens kwalificatieniveau, sector van product of
groep van producten ;
Onderzoekers (in voltijdse eenheden) van de filialen onder buitenlandse controle voor de
verwerkende nijverheid per land van controle

− Overheidssector
a. Uitgesplitst per geslacht
-

Personeel (in fysieke eenheden) volgens functie, verstrekt per jaar van 2002 tot 2009 ;
Personeel (in voltijdse eenheden) volgens functie, verstrekt per jaar van 2000 tot 2009 ;
Personeel (in fysieke eenheden) volgens kwalificatieniveau verstrekt per jaar van 2002 tot
2009 ;
Onderzoekers (in fysieke eenheden) volgens kwalificatieniveau verstrekt per jaar van 2002
tot 2009 ;
Personeel (in fysieke eenheden) per wetenschapsgebied, verstrekt per jaar van 2002 tot
2009 ;
Personeel (in voltijdse eenheden) per wetenschapsgebied, verstrekt per jaar van 2000 tot
2009 ;
Onderzoekers (in fysieke eenheden) per wetenschapsgebied, verstrekt per jaar van 2002 tot
2009 ;
Onderzoekers (in voltijdse eenheden) per wetenschapsgebied, verstrekt per jaar van 2000
tot 2009 ;
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-

Personeel en onderzoekers (in fysieke eenheden) per Gewest, verstrekt per jaar van 2002 tot
2009 ;
Onderzoekers (in voltijdse eenheden) per Gewest, verstrekt per jaar van 1998 tot 2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Personeel in voltijdse eenheden volgens kwalificatieniveau ;

-

Onderzoekers in voltijdse eenheden volgens kwalificatieniveau.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
o

Hoger onderwijs

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Personeel in fysieke eenheden volgens functie en volgens kwalificatieniveau van 2002 tot
2009 ;
Personeel in voltijdse eenheden volgens functie en wetenschapsgebied van 2000 tot 2009 en
per Gewest van de 1998 tot 2009 ;
Onderzoekers in fysieke eenheden volgens wetenschapsgebied van 2002 tot 2009 en
kwalificatieniveau van 2004 tot 2009 ;
Onderzoekers in voltijdse eenheden per Gewest van 1998 tot 2009 kwalificatieniveau van
2000 tot 2009 ;
Totaal personeel in fysieke eenheden in de universitaire onderzoekseenheden volgens
functie en kwalificatie van 2000 tot 2009 ;
O&O-personeel in de universiteiten in fysieke eenheden per functie en kwalificatie van 2000
tot 2009 ;
Personeel (O1O, S&T en andere activiteiten) in de universiteiten in voltijdse eenheden per
wetenschapsdomein, functie en kwalificatie van 2000 tot 2009 ;
O&O-personeel in de hogescholen in fysieke eenheden per functie en kwalificatie van 2000
tot 2009 ;
O&O-personeel in de hogescholen in voltijdse eenheden per wetenschapsdomein van 2000
tot 2009 ;
Totaal personeel (waarbij O&O) in openbare onderzoekscentra in fysieke eenheden per
functie en kwalificatie van 2000 tot 2009 ;
Totaal personeel (waarbij O&O, S&T en andere activiteiten) in openbare onderzoekscentra in
voltijdse eenheden per functie en kwalificatie van 2000 tot 2009 ;
Totaal personeel (waarbij O&O) in collectieve onderzoekscentra in fysieke eenheden per
functie en kwalificatie van 2000 tot 2009 ;
Totaal personeel (waarbij O&O, S&T en andere activiteiten) in collectieve onderzoekscentra
in voltijdse eenheden per functie en kwalificatie van 2000 tot 2009.
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b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

Personeel in voltijdse eenheden per kwalificatieniveau;
Onderzoekers in voltijdse eenheden per kwalificatieniveau.
o

Private non-profitsector

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Personeel in fysieke eenheden per functie, wetenschapsdomein en kwalificatieniveau van
2002 tot 2009 ;
Personeel in voltijdse eenheden per functie, wetenschapsdomein van 2000 tot 2009 en per
Gewest van 2002 tot 2009 ;
Onderzoekers in fysieke eenheden per wetenschapsdomein van 2000 tot 2009 en
kwalificatieniveau van 2004 tot 2009 ;
Onderzoekers in voltijdse eenheden per Gewest van 1998 tot 2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
-

Personeel in voltijdse eenheden per kwalificatieniveau ;
Onderzoekers in voltijdse eenheden per kwalificatieniveau.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
o

Alle uitvoeringssectoren

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Personeel in fysieke eenheden per functie, Gewest en wetenschapsdomein van 2002 tot
2009 en kwalificatieniveau van 2004 tot 2009 ;
Personeel in voltijdse eenheden per functie en wetenschapsdomein van 2000 tot 2009 en
per Gewest van 2002 tot 2009 ;
Onderzoekers in fysieke eenheden per Gewest en wetenschapsdomein van 2002 tot 2009 en
per kwalificatieniveau van de 2004 tot 2009 ;
Onderzoekers in voltijdse eenheden per Gewest van 1998 tot 2009 en per
wetenschapsdomein van 2000 tot 2009.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
Geen.
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3.2. Doctoraatsdiplomahouders
De statistieken die voor dit werkgebied worden verstrekt, zijn uitsluitend afkomstig uit de rubriek
« Statistieken en indicatoren inzake wetenschap, technologie en innovatie ».

a. Uitgesplitst per geslacht
-

Aantal doctoraatsdiplomahouders per leeftijd, nationaliteit en geboorteland van 2005 tot
2009 ;
Recente doctoraatsdiplomahouders : diplomaleeftijd en tijd die vereist was om het
hoofddomein van het doctoraat te voltooien 2005-2009 ;
Aantal werknemers met een doctoraatsdiploma per sector en doctoraatsdomein in 2009 ;
Aantal werknemers met een doctoraatsdiploma aangeworven als onderzoeker per
doctoraatsdomein in 2005 ;
Werknemers met een doctoraatsdiploma : mediaan- en gemiddeld bruto jaarinkomen van
2005 tot 2009 ;
Werknemers met een doctoraatsdiploma : gemiddeld bruto jaarinkomen in 2009 ;
Werknemers met een doctoraatsdiploma : perceptie betreffende hun beroepskwalificatie
per doctoraatsbeursjaar van 1990 tot 2008 en per doctoraatsdomein in 2009 ;
Werknemers met een doctoraatsdiploma : tevredenheid betreffende hun beroepssituatie
per tevredenheidscriterium van 2005 tot 2009 ;
Gemiddelde productie van doctoraatsdiplomahouders werkzaam als onderzoeker gedurende
de drie recentste jaren staatsburgerschap of residentieel statuut in 2005.

b. Niet uitgesplitst per geslacht maar wel mogelijk op aanvraag
Geen.

c. Niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar
-

-

-

Aantal doctoraatsdiplomahouders per doctoraatsdomein, burgerschapstype, residentieel
statuut, Gewest van de doctoraatsbeurs, voorafgaande plaats van onderwijs, eerste bron van
inkomsten bij het behalen van het doctoraat en arbeidsstatuut ;
Aantal recente doctoraatsdiplomahouders perarbeidsstatuut en eerste bron van inkomsten
bij het behalen van het doctoraat ;
Werknemers met een doctoraatsdiploma per doctoraatsdomein en werk ;
Werknemers met een doctoraatsdiploma : arbeidsmobiliteit in de loop van de vorige 10 jaar
per arbeidssector ;
Aantal doctoraatsdiplomahouders
:
tevredenheid over
beroepssituatie
per
onderzoeksstatuut en tevredenheidscriterium, redenen voor verplaatsing binnen het land
tijdens de voorbije 10 jaar per burgerschap en frequentie en duur van de mobiliteit per
burgerschap ;
Intenties voor mobiliteit het komende jaar volgens beoogd land en redenen voor de
mobiliteit het komende jaar ;
Arbeidsmobiliteit : loopbaanduur bij eenzelfde werkgever ;
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-

Aantal doctoraatsdiplomahouders die het land verlaten hebben tijdens de voorbije vijf of zes
jaar per burgerschap/ residentieel statuut en land van bestemming ;
Reden om het land te verlaten tijdens de voorbije vijf of zes jaar ;
Gemiddelde productie van doctoraatsdiplomahouders die werken als onderzoeker tijdens de
voorbije drie jaar per doctoraatsdomein en per leeftijd.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Karl Boosten
Soort contact : E-mail
Verkregen antwoord betreffende het feit dat gegevens niet zijn uitgesplitst per geslacht :
Betreffende rubrieken : Alle rubrieken
De statistieken van de POD Wetenschapsbeleid vermeld voor het eerste bovenstaande thema zijn tot
stand gebracht op vraag van Eurostat. De uitsplitsing van de gegevens over O&O-personeel en
onderzoekers in equivalent voltijdse eenheden per kwalificatieniveau is niet gevraagd door Eurostat.
Dit gegevens zijn dan ook niet per geslacht beschikbaar.
De gegevens betreffende de doctoraathouders worden eveneens samengebracht op verzoek van
Eurostat. Al deze gegevens worden niet systematisch uitgesplitst per geslacht omwille van de regels
inzake vertrouwelijkheid opgelegd door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er is geen enkel project in uitvoering.

5. Gender bias en voorstellen
a. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht maar wel beschikbaar op verzoek :
Geen.
b. Gegevens niet uitgesplitst per geslacht en niet beschikbaar :
-

Voor de statistieken in equivalent voltijdse eenheden over het personeel in onderzoek en
ontwikkeling haalt de instelling als reden aan om het ontbreken van per geslacht uitgesplitste
gegevens te verantwoorden dat de POD Wetenschapsbeleid deze gegevens produceert op
verzoek van Eurostat, dat geen afzonderlijke informatie per geslacht vereist.

-

Voor de statistieken over de doctoraatshouders verwijst de instelling naar het feit dat bij een
hoog desagregatieniveau afbreuk kan worden gedaan aan de vertrouwelijkheid om het
ontbreken van uitgesplitste gegevens per geslacht te verklaren.
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Voorstellen :
Voor de statistieken over het personeel in onderzoek en ontwikkeling en over de doctoraatshouders
is het noodzakelijk dat de uitsplitsing van de gepubliceerde gegevens per geslacht een systematisch
karakter krijgt, ook al wordt dit niet vereist door Eurostat.
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X. DUURZAME ONTWIKKELING
33.

POD Duurzame Ontwikkeling

1. Opdrachten32
« De POD Duurzame Ontwikkeling wil :
-

De motor zijn achter het beleid inzake duurzame ontwikkeling in België
Erkend worden als een referentie in België wat betreft het beleid ter ondersteuning van
maatschappelijke verantwoordelijkheid
De vector zijn bij de integratie van de federale strategie (op korte, middellange en lange
termijn) inzake duurzame ontwikkeling in alle beleidssectoren
Duurzame ontwikkeling integreren in het intern beheer van de POD DO. »

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de instelling :
http://www.sppdd.be/nl

2.2. Rubrieken geraadpleegd op de website :
De website van de POD Duurzame Ontwikkeling beschikt over een rubriek « Publicaties »
(http://www.sppdd.be/nl/inhoud/publicaties-0).

2.3. Geraadpleegde documenten :
POD DUURZAME ONTWIKKELING, Jaarverslag, Van 2005 tot 2010, Brussel

3. Variabelen beschikbaar op de website of gepubliceerd in verslagen
gepresenteerd per werkgebied
Geen enkele informatie die op de website of in het jaarverslag wordt verstrekt, biedt de mogelijkheid
om per geslacht te worden uitgesplitst.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Veerle Custers
Soort contact : Telefoon

Het overzicht van de opdrachten van de POD Duurzame Ontwikkeling is overgenomen van de beschrijving
dier hiervan wordt gegeven op de Website van de instelling. Deze is beschikbaar op het adres :
http://www.poddo.be/nl/inhoud/doelstellingen
32
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Verkregen antwoord betreffende het feit dat de gegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst :
De POD Duurzame Ontwikkeling beschikt niet over gegevens die per geslacht kunnen worden
verkregen, behoudens de statistieken over het personeel van de instelling.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Er staan geen projecten op stapel.

5. Gender bias en voorstellen
De POD Duurzame Ontwikkeling verzamelt geen statistieken en verstrekt geen gegevens op zijn
website.
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CONCLUSIE
Uit de analyse van de statistieken verzameld en gepubliceerd door de verschillende federale
instellingen konden duidelijke verschillen worden afgeleid in de mate waarin rekening wordt
gehouden met de genderdimensie. Op grond van deze verschillen hebben wij een typologie
opgemaakt van vier groepen instellingen.
Een eerste categorie omvat de overheidsinstellingen waarbij alle gegevens verstrekt in de rubriek
« statistieken » op de respectieve websites systematisch per geslacht zijn opgesplitst. Dit geldt slecht
voor 3 van de 33 instellingen die in onze studie zijn onderzocht :
-

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ;
De Pensioendienst voor de Overheidssector ;
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

De jaarverslagen van deze laatste twee instellingen bieden een combinatie van uitgesplitste en nietuitgesplitste gegevens per geslacht.
Een tweede categorie omvat de overheidsinstellingen die niet systematisch alle gegevens
verstrekken per geslacht in de rubriek « statistieken » van hun website en in de verslagen die zij
publiceren, maar die deze wel ter beschikking stellen als zij hierom worden verzocht. Dit is de
grootste groep, met dertien geanalyseerde instellingen :
-

De FOD Binnenlandse Zaken ;
De FOD Buitenlandse Zaken ;
De Belgische Technische Coöperatie ;
De Rijksdienst voor Pensioenen ;
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ;
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten ;
De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie ;
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ;
Het Fonds voor Beroepsziekten ;
Het Fonds voor Arbeidsongevallen ;
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen ;
De FOD Volksgezondheid;
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Een derde categorie omvat de overheidsinstellingen die zowel een aantal statistieken per geslacht
publiceren in hun rubriek « statistieken » en in hun verslagen, als andere statistieken die niet zijn
uitgesplitst per geslacht en ook niet op verzoek beschikbaar zijn. Deze groep telt 11 instellingen :
-

De FOD Justitie ;
De FOD Financiën ;
De Nationale Bank van België ;
Het Federaal Planbureau ;
De FOD Werkgelegenheid ;
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-

De FOD Sociale Zekerheid ;
De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers ;
De POD Maatschappelijke Integratie ;
Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers ;
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding ;
De POD Wetenschapsbeleid.

Ten slotte is er een vierde groep met de openbare instellingen die geen enkele statistiek publiceren
die is uitgesplitst per geslacht en die hierover intern ook niet beschikken. Meerdere redenen kunnen
deze totale afwezigheid van genderspecifieke gegevens verklaren. Eerst en vooral zijn er instellingen
die geen zelf geen gegevens verzamelen. Vervolgens zijn er instellingen die ervoor kiezen om het
individu niet als statistische eenheid te gebruiken. Ten slotte zijn er instellingen die werken rond zeer
specifieke materies waarbij de genderdimensie niet aanzien wordt als relevant. Zes instellingen
kunnen in deze groep worden ondergebracht :
-

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie ;
De Federale Politie ;
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen ;
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ;
De POD Mobiliteit ;
De POD Duurzame Ontwikkeling.

De Nationale Bank van België situeert zich dicht bij de vierde categorie aangezien zij slechts zeer
weinig per geslacht uitgesplitste gegevens verstrekt op haar website en in haar vele publicaties.
Het steeds terugkomend argument dat vele instellingen hanteren om te verklaren waarom gegevens
niet systematisch per geslacht worden uitgesplitst, is de leesbaarheid. Dit argument is te
verantwoorden voor de verslagen en publicaties die de verschillende instellingen produceren, maar
heeft totaal geen zin als het gaat om statistische rubrieken.
Een belangrijke vaststelling bij het onderzoek van alle websites van de overheidsinstellingen en de
publicaties die hierop worden weergegeven, is dat slechts één instelling – de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg – zich toelegt op het verzamelen van een reeks indicatoren met betrekking
tot de gelijkheid van vrouwen en mannen en deze presenteert onder een specifieke tab. Deze
beantwoorden aan de indicatoren die worden toegepast en opgevolgd in het kader van Europese
Werkgelegenheidsstrategie en slaan op discriminatie op basis van geslacht in het werk en
loondiscriminatie. Het actieprogramma dat in 1995 werd aangenomen tijdens de vierde
wereldconferentie over vrouwen in Peking bepaalt de maatregelen die op nationale en
internationale schaal genomen moeten worden voor vrouwen, en dit middels 12 actiedomeinen :
•
•
•
•
•
•
•

De aanhoudende armoede
Scholing en opleiding van vrouwen
Vrouwen en gezondheid
Geweld tegen vrouwen
Vrouwen en gewapende conflicten
Vrouwen en de economie
Vrouwen en de besluitvorming
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•
•
•
•
•

Institutionele mechanismen die de promotie van vrouwen moeten bevorderen
De grondrechten van de vrouw
Vrouwen en de media
Vrouwen en het leefmilieu
Meisjes

De Europese Unie heeft de indicatoren aangenomen in 9 van de 12 actiedomeinen. Het wekt
verbazing dat de Belgische overheidsinstellingen die voor deze actiedomeinen bevoegd zijn –
behoudens werkgelegenheid – niet deelnemen aan de monitoring van de geboekte vooruitgang door
systematisch deze indicatoren te publiceren voor België.
Bovendien moet worden vastgesteld dat slechts weinig instellingen studies publiceren die specifiek
betrekking hebben op de genderdimensie. De weinige publicaties die zich hierop richten zijn vaak het
resultaat van de politieke wil van de minister die bevoegd is voor de instelling. Het voorbeeld van de
Rijksdienst voor Pensioenen illustreert dit verschijnsel. Deze instelling publiceerde in 2005 en 2006
een studie over vrouwen en pensioen onder impuls van de toenmalige functionele minister, Bruno
Tobback. Door de veranderingen in de regering is deze publicatie niet voortgezet.
Ten slotte moet ook worden aangegeven dat dit onderzoek op zich reeds een zekere weerslag heeft.
Er waren immers heel wat contacten met de verantwoordelijken voor de statistiek in de
verschillende instellingen, waardoor bij een aantal van hen het belang van de genderdimensie in
herinnering is gebracht en de toestand in bepaalde gevallen zelfs onmiddellijk in beweging is
gekomen. De FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie bijvoorbeeld hebben
zich ertoe verbonden om in de toekomst systematisch alle gepubliceerde gegevens per geslacht uit
te splitsen. Het RIZIV paste zijn statistische rubriek voor de ledentallen aan tot een interactieve
statistische portaalsite waarin de gendervariabele systematisch beschikbaar is. En ten slotte verbond
ook het departement Discriminatie van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding zich ertoe om gegevens veeleer per geslacht te verstrekken in de toekomstige
publicaties van zijn jaarverslag.
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HOOFDSTUK II : INVENTARIS VAN DE GENDERSPECIFIEKE
GEGEVENS IN STATISTISCHE ENQUETES
INLEIDING
Het doel van dit hoofdstuk is een analyse te maken van de enquêtes die in België worden verricht vanuit
genderstandpunt. Er wordt bekeken of de informatie wordt uitgesplitst per geslacht, we meten de
mogelijke weerslag van de steekproef op de vertegenwoordiging van vrouwen en er worden voorstellen
geformuleerd om het genderaspect beter tot uiting te brengen.
Voor elke enquête vermelden wij de bronnen die zijn geraadpleegd en geven we vervolgens een
beschrijving van de enquête, waarbij wordt aangegeven of de informatie genderspecifiek werd uitgesplitst.
Nadien gaan we dieper in op de representativiteit van de steekproef en de keuze van de methode die
daarbij is gebruikt, twee bepalende factoren voor de kwaliteit van de gegevens in de statistische enquête.
De steekproef moet zo goed als mogelijk de doelgroep van de enquête vertegenwoordigen zonder
statistische onzuiverheid, de gender bias, toe te voegen. Door het gebruik van prestratificatiemethodes kan
een ondervertegenwoordiging of oververtegenwoordiging van een specifieke laag van de doelgroep
worden vermeden. Indien nodig worden onevenwichten in de steekproef als gevolg van ontbrekende
antwoorden gecorrigeerd door extrapolatie (ook kalibratie genoemd) van de gegevens.
In talloze statistische enquêtes gaat men eerst over tot trekking van de gezinnen voordat men binnen het
gezin de personen selecteert die aan de enquête deelnemen. De primaire steekproefeenheid is daarmee
het gezin en de secundaire eenheid het individu of de individuen. Deze benadering kan worden
gemotiveerd om budgettaire redenen (er worden meerdere personen gecontacteerd op dezelfde
woonplaats). Ook maakt ze het mogelijk sociaal-economische verschijnselen te onderzoeken die verband
houden met de gezinssamenstelling (bijvoorbeeld het inkomen of het opleidingsniveau van partners en
samenwonenden).
Op grond van het gezin kiest men één of twee personen om deel te nemen aan de enquête. Het is
belangrijk dat de selectiecriteria voor deze persoon geen invloed hebben op het geslacht van de
respondenten. De methode waarbij de respondent wordt gekozen op grond van leeftijd of inkomen kan
leiden tot een oververtegenwoordiging van mannen. De keuze in functie van de nabijheid van de
verjaardag is hierboven te verkiezen omdat deze geen genderspecifieke bias toevoegt.
Bij de keuze van de referentiepersoon die de vragen betreffende het gezien moet beantwoorden stelt zich
hetzelfde probleem. Ook hier kan de gebruikte methode om de referentiepersoon aan te wijzen een
genderbias toevoegen. Als de referentiepersoon van het gezin het gezinslid is dat het sterkst bijdraagt tot
de gezinsinkomsten of voor dat gezin de referentiepersoon is in het Rijksregister, dan zullen meer mannen
de gezinsvragenlijst beantwoorden dan vrouwen.
De vragen die in de vragenlijst worden gesteld, moeten strikt beperkt worden tot gegevens die niet niet
verzameld kunnen worden bij elk van de gezinsleden afzonderlijk. Ze moeten zo veel als mogelijk
gereduceerd worden zodat de verzameling van individuele gegevens de voorrang kan krijgen.
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Tevens is het essentieel dat de bevraagde personen de vragen die hen aanbelangen persoonlijk
beantwoorden. Men dient zoveel als mogelijk het gebruik van « proxy » te voorkomen : dit is wanneer een
derde antwoordt in plaats van de respondent. Ook is het belangrijk analyses uit te voeren die de resultaten
van de enquête vergelijken mèt en zonder het gebruik van proxy.
De omschrijving van elke enquête wordt afgerond met een paragraaf over de genderspecifieke
onzuiverheden die erin zijn vervat en de formulering van voorstellen.
De enquêtes die dit hoofdstuk omschrijft, worden gepresenteerd in functie van de thema’s die ze
behandelen en van het feit of ze zijn uitgevoerd bij bedrijven, individuen of gezinnen. De omschrijving van
de enquêtes is in grote mate overgenomen van de websites van Statistics Belgium en Eurostat voor de
enquêtes « Toegang tot financiering », « ProdCom », de « Enquête naar de structuur van de
ondernemingen », « ICT ondernemingen », « de Huishoudbudgetenquête », « Arbeidskosten », de
« Jaarlijkse loonenquête », « Voortgezette beroepsopleidingen », « de enquête naar de Arbeidskrachten »
« ICT huishoudens », « Volwasseneneducatie », « Inkomens en Levensomstandigheden », het « Generaties
en Gender Programma », de « Afvalstoffenenquête », « Aardgas, elektriciteit en warmte »,
« Aardgasprijzen », de « Landbouwenquête van mei », « Toerisme en hotelwezen », « Goederenvervoer
over de weg ».
De beschrijving van de « Generations and Gender Survey » is bovendien ontleend aan de website van het
Gender and Generations Programma Belgium (link naar de website van de enquête), de
« Gezondheidsenquête in België» aan de website van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (link
naar de website van het Instituut), het « SHARE » onderzoek van de Belgische en Internationale website
van de enquête (link naar de website van SHARE), de « Veiligheidsmonitor » van de website van de
Belgische Federale Politie (link naar de website van de Federale Politie), het « BELDAM » onderzoek van de
website van POD Wetenschapsbeleid (link naar de website van BELSPO) en van de website van de enquête
zelf (link naar de website van BELDAM).
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I. JUSTITIE
Geen.

II. BINNENLANDSE ZAKEN
Enquête bij individuen
1. Veiligheidsmonitor
1. Context
De Veiligheidsmonitor is een Belgische enquête uitgevoerd op verzoek van de Minister van Justitie.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://www.polfed-fedpol.be/pub/veiligheidsMonitor/monitor_fr.php

2.2. Geraadpleegde documenten:
-

-

-

Van Den Steen, Isabelle, Ellen Van Den Bogaerde Ellen, Annelies De Bie, Patrizia Klinckhamers (dir.),
en Marc Vandendriessche (dir.). 2008. « Veiligheidsmonitor 2008-2009 : Handboek van de
Veiligheidsmonitor ».
Online.
20
p.
<http://www.polfedfedpol.be/pub/veiligheidsMonitor/2008_2009/notas/handboek_2008.pdf>. Geraadpleegd op 15
februari 2013
Van Den Steen, Isabelle, Ellen Van Den Bogaerde Ellen, Annelies De Bie, Patrizia Klinckhamers (dir.),
en Marc Vandendriessche (dir.). 2008. « Veiligheidsmonitor 2008-2009 : Vragenlijst ». Online. 70 p.
< http://www.polfed-fedpol.be/pub/veiligheidsMonitor/2008_2009/notas/vragenlijst_2008.pdf >.
Geraadpleegd op 15 februari 2013
Van Den Steen, Isabelle, Ellen Van Den Bogaerde Ellen, Annelies De Bie, Patrizia Klinckhamers (dir.),
en Marc Vandendriessche (dir.). 2008. « Veiligheidsmonitor 2008-2009 : Leeswijzer bij de
tabellenrapporten
».
Online.
30
p.
<
http://www.polfedfedpol.be/pub/veiligheidsMonitor/2008_2009/notas/leeswijzer_2008.pdf >. Geraadpleegd op 15
februari 2013

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De Veiligheidsmonitor behandelt buurtproblemen, de beoordeling van de politie, het onveiligheidsgevoel,
het slachtofferschap, melding en aangifte van misdrijven, het functioneren van de politiediensten en de
contacten tussen de bevolking en de politiediensten buiten het kader van het slachtofferschap.

3.2. Uitsplitsing van gegevens
Alle gegevens worden uitgesplitst per geslacht, met uitzondering van de cijfers voor « huishoudensdelicten
» zoals inbraken, diefstal en beschadiging van auto’s, fietsen, bromfietsen en motors.
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3.3. Representativiteit
De veiligheidsmonitor is een enquête bestaande uit twee luiken. We onderscheiden de Federale
Veiligheidsmonitor die een beeld geeft van het nationale niveau en de Lokale Veiligheidsmonitor, die een
groot aantal plaatselijke enquêtes en initiatieven omvat.
De federale veiligheidsenquête wordt gevoerd bij 12.000 individuen verspreid over het hele nationale
grondgebied. Deze steekproef wordt aangevuld met onderzoeken uitgevoerd in de Lokale
Veiligheidsmonitoren en vormen samen de steekproef voor de Federale Veiligheidsmonitor. De netto
steekproef van de Federale Veiligheidsmonitor bestaat uit 36.948 individuen van ouder dan 15 jaar.
De Lokale Veiligheidsmonitor groepeert 141 lokale enquêtes uitgevoerd in Belgische gemeenten en
OCMW’s, waarin telkens minstens 350 personen worden bevraagd (400 in de grote Belgische steden).
Samen vertegenwoordigen deze steekproeven 61000 individuen.
Het non-responspercentage voor de veiligheidsenquête schommelt tussen 30 en 40%.
De Federale Veiligheidsmonitor maakt gebruik van een gestratificeerde steekproef voor de regio’s en voor
de acht soorten gemeenten (de Algemene Politiesteundienst werkte hiervoor een typologie van gemeenten
uit ; de acht gemeentetypes zijn: grote steden, Brussel-18, regionale steden, agglomeratiegemeenten,
kleine steden, sterk morfologisch verstedelijkte gemeenten, matig morfologisch verstedelijkte gemeenten
en zwak morfologisch verstedelijkte en rurale gemeenten) en voor de leeftijd en het geslacht van de
respondenten. Als steekproefeenheid geldt het telefoonnummer, dat geselecteerd wordt aan de hand van
het telefoonbestand van Infobel.
De bruto-gegevens die elke enquête verzamelt, worden gewogen met dezelfde criteria als voor de prestratificatie (geografische criteria, leeftijd en geslacht).
Vrouwen zijn doorgaans enigszins oververtegenwoordigd in de steekproef. Tijdens de laatste
bevragingsronde maakten zij 54.8% uit van de bevraagde personen.

3.4. Enquêtemethode
De bevraging van de Veiligheidsenquête gebeurt uitsluitend per telefoon. De vragen van de enquête
hebben betrekking op het individueel onveiligheidsgevoel en op huishoudensdelicten.
Het gebruik van proxy is niet toegestaan. Indien het gezinslid dat is aangewezen om de enquête te
beantwoorden afwezig of onbeschikbaar is wanneer de enquêteur opbelt, dient deze laatste later terug te
bellen of contact op te nemen met de persoon.

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden in hoofdzaak verzameld bij individuen. De informatie over huishoudensdelicten
(inbraak, diefstal en beschadiging van auto’s, fietsen, bromfietsen en motors) worden evenwel verzameld
op gezinsniveau, waarbij de geselecteerde persoon antwoordt in naam van het hele gezin.

3.6. Referentiepersoon
De door de enquêteur geselecteerde persoon is het eerstjarige gezinslid van 15 jaar en ouder.
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3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De veiligheidsenquête wordt in België om de twee jaar georganiseerd sinds 1997 (met uitzondering van de
eerste twee rondes in 1997 en 1998).
De Federale Politie publiceert op haar website de verslagen waarin de resultaten van de enquête worden
toegelicht (weblink naar de verslagen).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen

Patrizia Klinckhamers
Soort contact : E-mail

Annelies De Bie
Soort contact : E-mail

a) Voorwerp van het contact :
Er werd om toelichting verzocht betreffende de omvang van de steekproef en de wijze waarop de
informatie over het geslacht van de respondenten wordt verzameld.
Ook werden de volgende vragen gesteld met betrekking tot gender bias:
1. Waarom worden de gegevens over diefstal en beschadiging van auto’s, motors e.d. niet verzameld
op het niveau van het individu?
2. Waarom worden gegevens verzameld over het totale gezinsinkomen en niet over de individuele
inkomens ?
3. Waarom beperkt men zich tot de eigenschappen van het gezinshoofd ?
b) Verkregen antwoord :
Mevr. Klinckhamers heeft de structuur van de steekproef in detail toegelicht. Het geslacht van de
respondenten is vastgesteld op grond van de klank van de stem tijdens het telefoongesprek met de
enquêteur.
Mevr. De Bie verstrekte ons toelichting over de gender biases in de enquête. De gegevens over diefstal en
beschadiging van auto’s, motors e.d. worden verzameld op gezinsniveau omdat men ervan uitgaat dat het
gezin als zodanig het slachtoffer is van dit soort delicten.
Men verzamelt het inkomen op gezinsniveau en niet bij de individuen om een beter beeld van de financiële
toestand van het gezin te krijgen. Men vraagt het gezin het totale gezinsinkomen aan te geven (met
inbegrip van de inkomsten uit het verhuren van onroerende goederen, enz.).
Ten slotte worden de resultaten gepresenteerd op grond van de eigenschappen van het gezinshoofd voor
huishoudensdelicten. Men gaat ervan uit dat men aan de hand van deze voorstelling beter rekening kan
houden met de eigenschappen van het gezin.

4.2

Lopende werkzaamheden
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De vragenlijst van de enquête voor de Veiligheidsmonitor zal worden herzien in het vooruitzicht van de
volgende vragenronde. Mogelijk kunnen de gender biases die bij de contactname werden aangestipt
herzien worden.

5. Gender bias en voorstellen
Voor bepaalde delicten (inbraken, diefstal en beschadiging van auto’s, fietsen, bromfietsen en motors) gaat
men ervan uit dat ze begaan worden op gezinsniveau en niet op het niveau van het individu. Het valt te
betreuren dat de gegevens voor diefstal en beschadiging van voertuigen niet worden verzameld op het
niveau van de individuen-eigenaars.
De statistieken voor huishoudensdelicten worden gepresenteerd op grond van de eigenschappen van het
gezinshoofd (de respondenten wijzen zelf aan wie zij als gezinshoofd aanzien en verstrekken de
eigenschappen van deze persoon). Het zou raadzaam zijn de eigenschappen van alle gezinsleden te
verzamelen met het oog op een nauwkeuriger analyse van de gepleegde delicten.
Ook het inkomen wordt verzameld op gezinsniveau en niet op het niveau van de individuen waaruit het
bestaat, wat te betreuren valt.
Dit brengt een gender bias in de analyse van de resultaten van de enquête bij de berekening van de
correlatie tussen het gezinsinkomen en de eigenschappen van het gezinshoofd en de voornaamste
variabelen verbonden aan het onveiligheidsgevoel, die individueel zijn.
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III.
BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Geen.

IV.

FINANCIËN EN ECONOMIE

Enquêtes bij ondernemingen
2. Toegang tot financiering
1. Context
De in 2010 uitgevoerde enquête naar de toegang tot financiering maakt deel uit van een jaarlijkse reeks
onderzoeken bij ondernemingen met betrekking tot de werking van de Europese markt. De enquête wordt
uitgevoerd in België en in 19 andere landen van de Europese Unie (Duitsland, Bulgarije, Cyprus,
Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Letland, Luxemburg, Malta,
Nederland, Polen, Slovakije, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) overeenkomst verordening 295/2008 van
de Europese Commissie.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/toegang_financiering/

2.2. Geraadpleegde documenten:
-

-

Eurostat. 13 oktober 2011. « Accès au financement ». In Statistiques structurelles sur les
entreprises :
sujets
spéciaux.
Online.
<
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/special_sbs_topics/acces
s_to_finance> . Geraadpleegd op 15 februari 2013
Statistics
Belgium.
s.d.
« Toegang
tot
financiering ».
Online.<
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/ATF%20vragenlijst%20F_tcm326-101169.pdf> . Geraadpleegd op
15 februari 2013.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De enquête over de toegang tot financiering onderzoekt de weerslag van de recente economische crisis op
de financieringsbehoefte van kleine en middelgrote ondernemingen, en dan in het bijzonder de
beperkingen die wegen op de beschikbaarheid van financiering, de vooruitzichten van de ondernemingen
inzake financiering en de financieringsbronnen waar ondernemingen hopen middelen te vinden.

3.2. Uitsplitsing van gegevens
Geen enkel cijfer wordt uitgesplitst per geslacht.
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3.3. Representativiteit
De enquête naar de toegang tot financiering bestrijkt 1913 ondernemingen, waarvan 1616 doorsnee
KMO’s, 241 snelgroeiende ondernemingen en 56 ‘gazellen’ (jonge snelgroeiende ondernemingen). Het nonresponspercentage voor de enquête bedraagt 68,2% (de bruto steekproef omvat 5120 KMO’s, 744 sterk
groeiende ondernemingen en 147 gazellen).
De steekproef van de enquête is gestratificeerd per ondernemingstype en per activiteitssector. Gazellen
worden systematisch geselecteerd.

3.4. Enquêtemethode
De geselecteerde ondernemingen kunnen aan de enquête deelnemen via het internet of door een
vragenlijst op papier in te vullen.

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld bij de ondernemingen. De vragenlijst wordt gericht tot iedere persoon die
zich in naam van de onderneming mag uitdrukken (directeur, senior manager, eigenaar).

3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête naar de financiering maakt deel uit van een jaarlijkse reeks bevragingen over de Europese
markt. Het onderzoek is eenmalig en een hernieuwde rondvraag is niet voorzien. De enquête betreft de
financieringsbehoeften van de ondernemingen tussen 2007 en 2010 en de perspectieven met als horizon
2013.
Een verslag van Statistics Belgium waarin de resultaten van de enquête worden besproken, is beschikbaar
op de website van de instelling (weblink naar het verslag van Statistics Belgium). De geharmoniseerde
Europese gegevens zijn beschikbaar bij Eurostat (weblink naar de Europese gegevens).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen

Lydia Merckx

a) Voorwerp van het contact :
Er wordt geen rekening gehouden met het genderaspect in de enquête.
b) Verkregen antwoord :
Het zou een te zware werklast met zich meebrengen voor de ondernemingen als men rekening moet
houden met het genderaspect.

4.2

Lopende werkzaamheden

Geen.
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5. Gender bias en voorstellen
Het is betreurenswaardig dat op grond van deze enquête niet kan worden gemeten welke invloed het
geslacht van de bedrijfsleiders heeft op de toegang tot financiering.
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3. Europese industriële productie (PRODCOM)
1. Context
De enquête naar de Europese industriële productie (PRODCOM) wordt georganiseerd in België
overeenkomstig verordening 3924/91 van de Europese Raad en het koninklijk besluit van 28 januari 1994.
Een gelijkaardige enquête wordt georganiseerd in alle landen die lid zijn van de Europese Unie, in
Noorwegen, Kroatië en IJsland.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/prodcom/

2.2. Geraadpleegde documenten:
Geen.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De PRODCOM enquête onderzoekt de industriële productie in de Lidstaten van de Europese Unie. Ze heeft
als doel de statistieken die worden verzameld over de industriële productie een eenvormig karakter te
geven door middel van een gemeenschappelijke classificatie van producten.

3.2.

Uitsplitsing van gegevens

Geen enkel cijfer wordt uitgesplitst per geslacht.

3.3. Representativiteit
De enquête naar de industriële productie wordt gevoerd bij alle ondernemingen en nijverheidsbedrijven
met meer dan 20 werknemers of met een omzet van meer dan 3.500.00€. Maandelijks bevraagt men
ongeveer 5000 ondernemingen. Deze worden geselecteerd op grond van hun RSZ-aangifte van het
voorgaande jaar. Nieuw opgerichte bedrijven worden geselecteerd op grond van beschikbare informatie bij
de RSZ en de Kruispuntbank van Ondernemingen voor het lopende jaar. Er is geen non-respons. De enquête
is verplicht.

3.4. Enquêtemethode
De onderneming vult de vragenlijst in middels een internet-applicatie, en dit voor elke van haar lokale
productie-eenheden (een lokale eenheid wordt omschreven als een onderneming of een deel daarvan,
gelegen op een geografisch bepaalde plaats. Op of vanuit die plaats worden economische activiteiten
uitgeoefend waarvoor, uitzonderingen daargelaten, één of meer personen voor rekening van een zelfde
onderneming - eventueel deeltijds - werkzaam zijn).

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld op ondernemingsniveau.
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3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête naar de industriële productie wordt sinds 1993 maandelijks georganiseerd.
De Belgische geaggregeerde cijfers zijn beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België
(weblink naar de geaggregeerde cijfers). De geharmoniseerde Europese cijfers zijn beschikbaar op de
website van Eurostat (weblink naar de Europese cijfers).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen

Yvan Bergmans

a) Voorwerp van het contact :
Er wordt geen rekening gehouden met het genderaspect in de enquête.
b) Verkregen antwoord :
Vóór 2008 vroeg men de ondernemingen die aan de PRODCOM enquête deelnamen naar het aantal
werknemers, het aantal gewerkte uren en het loon van hun werknemers. Deze gegevens werden
genderspecifiek uitgesplitst. De PRODCOM enquête is in 2008 echter vereenvoudigd en deze gegevens
worden niet langer opgevraagd aangezien ze beschikbaar zijn bij het Rijksinstituut voor Sociale Zekerheid.

4.2

Lopende werkzaamheden

Geen.

5. Gender bias en voorstellen
Het zou interessant zijn om te meten welke invloed het geslacht van de bedrijfsleider heeft op de
industriële productie. Aangezien de ondernemingen voor deze enquête geselecteerd zijn op grond van RSZgegevens bestaat de wellicht mogelijkheid om door de PRODCOM cijfers te koppelen aan deze van de RSZ
een analyse te maken van de band tussen de genderspecifieke uitsplitsing van de werkgelegenheid en de
industriële productie.
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4. Enquête naar de structuur van de ondernemingen (ESE)
1. Context
De Enquête naar de structuur van de ondernemingen (Structural Business Statistics, SBS) wordt in België
georganiseerd overeenkomstig verordening 295/2008 van het Europees Parlement en het koninklijk besluit
van 18 juli 2008. Een gelijkaardige enquête wordt jaarlijks uitgevoerd in alle Lidstaten van de Europese
Unie, in de Kandidaat-Lidstaten van de EU, in Noorwegen en in Zwitserland.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/ses/

2.2. Geraadpleegde documenten:
-

Statistics Belgium. s.d. « Enquête naar de structuur van de ondernemingen : Beschrijving en
methodologische
informatie
».
Online.
10
p.
<
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/ESE%20beschrijving%20en%20methodologische%20informatie_t
cm325-164394.pdf > . Geraadpleegd op 15 februari 2013.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De enquête naar de structuur van de ondernemingen verzamelt gegevens over de markteconomie, en dan
vooral over de activiteit, de werkgelegenheid, de opbrengsten, kosten en de investeringen van
ondernemingen. De enquête heeft als doel volledige, betrouwbare en op Europees niveau vergelijkbare
statistieken samen te stellen over de structuur van de ondernemingen.

3.2. Uitsplitsing van gegevens
Geen enkel cijfer wordt uitgesplitst per geslacht.

3.3. Representativiteit
De enquête wordt uitgevoerd bij 30.000 ondernemingen die behoren tot de secties B tot N en P tot S van
de NACE Rev.2. De ondernemingen worden geselecteerd uitgaand van het Ondernemingsregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen. Een onderneming maakt deel uit van de populatie van de enquête als
zij tijdens de referentieperiode beantwoordt aan minstens één van de onderstaande criteria :
-

Er is een positief omzetcijfer bij de BTW bekend ;
Er is tewerkstelling bij de RSZ of de RSZPPO bekend ;
Er worden jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België ;
Voor de natuurlijke personen : er zijn opbrengsten geregistreerd in de personenbelasting.

Er zijn nog twee bijkomende beperkingen. Ondernemingen met enkel een BTW cijfer (geen tewerkstelling,
vrij beroep of jaarrekening) waarvan de omzet uit BTW lager is dan 5580 euro worden niet opgenomen in
de populatie. Ondernemingen waarvan het omzetcijfer niet meer bedraagt dan 5.580 EUR zijn immers niet
verplicht een BTW aangifte te doen. Bovendien moeten ondernemingen in de populatie marktgericht zijn
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(er wordt gebruik gemaakt van de lijst van de institutionele sectoren van de Nationale Bank van België om
te bepalen of een onderneming marktgericht is).
De steekproef is gestratificeerd naar de omzet bij de BTW, de activiteitssector en de grootteklasse (bepaald
in functie van twee factoren : het tewerkstellingsvolume volgens de RSZ en de omzet bij de BTW). De
steekproef bestaat uit twee delen. Het eerste hiervan is exhaustief en omvat alle ondernemingen van meer
dan 50 werknemers en de nieuw opgerichte ondernemingen. Als alle ondernemingen met meer dan 50
werknemers samen geen 50% van de sectorale omzet halen, dan voegt men ondernemingen toe die horen
binnen een lagere grootteklasse (bijvoorbeeld met slechts 20 tot 49 werknemers of een omzet van meer
dan 8 miljoen euro). Het tweede deel werd geselecteerd via een roterende steekproef bij ondernemingen
van kleinere omvang (minder dan 50 werknemers), waarbij in de mate van het mogelijke ondernemingen
werden geselecteerd die niet hebben deelgenomen aan de voorgaande cyclus).
De enquête is verplicht. Het non-responspercentage schommelt tussen 14 en 15%.
De bruto gegevens worden gekalibreerd op de pre-stratificeringscriteria (omzet, activiteitssector en
grootteklasse). De toewijzing van ontbrekende gegevens gebeurt met behulp van administratieve gegevens
of op basis van een ratio van een onderneming binnen dezelfde laag.

3.4. Enquêtemethode
De gegevens worden verzameld via een internetplatform. Er wordt gebruik gemaakt van de administratieve
gegevens afkomstig uit de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank van België om de
administratieve last voor de deelnemende ondernemingen te verlichten.

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld op het niveau van de ondernemingen als juridische entiteit met een BTWnummer en/of een RSZ-nummer. De omschrijving gebruikt voor de statistische entiteit van de Belgische
enquête is een aanpassing van verordening 696/93.

3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête naar de structuur van de ondernemingen wordt jaarlijks georganiseerd sinds 1996.
Met het oog op de vertrouwelijkheid hebben enkel de Nationale Bank van België en het Federaal
Planbureau toegang tot de onbewerkte gegevens. De Belgische geaggregeerde gegevens zijn beschikbaar
op de website Statistics Belgium (weblink naar de geaggregeerde gegevens). De geharmoniseerde Europese
gegevens zijn beschikbaar op de website van Eurostat (weblink naar de geharmoniseerde Europese
gegevens).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen

Voor Marc Vos :
Lydia Merckx
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a) Voorwerp van het contact :
Er wordt geen rekening gehouden met het genderaspect in de enquête.
b) Verkregen antwoord :
Het zou een te zware werklast met zich meebrengen voor de ondernemingen als men rekening moet
houden met het genderaspect.

4.2

Lopende werkzaamheden

Geen.

5. Gender bias en voorstellen
De cijfers voor de activiteit en de werkgelegenheid zouden uitgesplitst moeten worden voor vrouwen en
voor mannen.
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5. ICT Ondernemingen (Informatie- en Communicatietechnologie)
1. Context
De enquête ICT Ondernemingen wordt georganiseerd in België overeenkomstig de verordening 808/2004
van het Europees Parlement en de Europese Raad. Dit onderzoek is een deeluniversum binnen de enquête
naar de structuur van de ondernemingen. Een gelijkaardige enquête wordt uitgevoerd in alle Lidstaten van
de Europese Unie, in de Kandidaat-Lidstaten van de EU, in IJsland en Noorwegen.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/ict_ondernemingen/

2.2. Geraadpleegde documenten:
-

Eurostat. 2011 « Methodological manual for survey for statistics on Information Society ». Online.
200 p. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BG-06-004/EN/KS-BG-06-004EN.PDF>. Geraadpleegd op 15 februari 2013

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De enquête heeft als doel na te gaan hoe de Informatie- en Communicatietechnologie wordt gebruikt
omdat deze sinds meer dan tien jaar één van de belangrijkste drijvende krachten is achter verandering in
de maatschappij en binnen de ondernemingen. De statistieken over de informatiemaatschappij maken een
specifieke evaluatie van drie aspecten : de totstandbrenging van een eengemaakte Europese ruimte voor
informatie, innovatie en investering in ICT-onderzoek, de verwezenlijking van een inclusieve Europese
informatiemaatschappij. Deze aspecten beantwoorden aan de voornaamste doelstellingen van i2020, een
Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid.
De enquête ICT Ondernemingen onderzoekt de digitale kloof in de Belgische ondernemingen aan de hand
van de volgende thema’s : het gebruik van computers en informaticanetwerken, de toegang tot het
internet en het gebruik ervan, de uitwisseling van digitale gegevens, het elektronisch delen van informatie
over het beheer van de toeleveringsketen, de uitwisseling van informatie langs elektronische weg binnen
de onderneming en E-commerce.

3.2. Uitsplitsing van gegevens
Geen enkel cijfer wordt uitgesplitst per geslacht.

3.3. Representativiteit
De enquête wordt uitgevoerd bij 7500 ondernemingen van de secties C-J en L-M, divisies 69 tot 74 en
klassen 641, 6492, 651, 652, 6612 en 6619 van de NACE Rev. 2. Het non-responspercentage bedraagt 40%.
De enquête is verplicht.
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De steekproef wordt getrokken uit de enquête naar de structuur van de ondernemingen, gestratificeerd
naar het Gewest waar de onderneming gevestigd is, haar omvang (in klassen) en de activiteitssector. De
probabiliteit van de steekproef verschilt in functie van de combinatie Gewest/Omvang van de
onderneming. Ondernemingen van grote omvang (met 250 werknemers en meer) zijn systematisch
geselecteerd.

3.4. Enquêtemethode
De ondernemingen ontvangen eerst een brief waarin ze worden uitgenodigd om via een internettoepassing
aan de enquête deel te nemen. Ondernemingen die hierop tijdens de maand na de verzending niet zijn
ingegaan, ontvangen een formulier per post.

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld op het niveau van de ondernemingen. De vragenlijst wordt gericht aan de
informaticadienst van de onderneming.

3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête wordt georganiseerd sinds 2003 en vindt sindsdien jaarlijks plaats.
De geaggregeerde Belgische gegevens zijn beschikbaar op de website van Statistics Belgium (weblink naar
de geaggregeerde Belgische gegevens). De geharmoniseerde Europese gegevens zijn beschikbaar op de
website van Eurostat (weblink naar de Europese gegevens).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Voor Marc Vos :
Lydia Merckx
a) Voorwerp van het contact :
Er wordt geen rekening gehouden met het genderaspect in de enquête.
b) Verkregen antwoord :
Het zou een te zware werklast met zich meebrengen voor de ondernemingen als men rekening moet
houden met het genderaspect.

4.2

Lopende werkzaamheden

Geen.

5. Gender bias en voorstellen
De volgende variabelen zouden moeten worden verzameld voor vrouwen en mannen afzonderlijk :
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-

-

-

Het percentage van het totaal aantal tewerkgestelde personen dat tijdens de referentieperiode
minstens één keer per week gebruik maakt van een computer;
Het percentage van het totaal aantal tewerkgestelde personen dat tijdens de
referentieperiode minstens één keer per week gebruik maakt van een computer met
internettoegang;
Het percentage van het totaal aantal tewerkgestelde personen dat tijdens de referentieperiode dat
beschikt over een draagbaar toestel dat een mobiele verbinding met het internet mogelijk maakt
voor zakelijk gebruik;
Raming van het percentage van de totale omzet dat tijdens de referentieperiode afkomstig is van
bestellingen ontvangen via het internet (indien toepasbaar) ;
Raming van het percentage van de totale omzet dat tijdens de referentieperiode afkomstig is van
bestellingen ontvangen door middel van automatisch verwerkbare gegevens (EDI – Electronic Data
Interchange) (indien toepasbaar).
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Enquête bij gezinnen of individuen
6. Household Finance and Consumption Survey (HFCS)
Opmerking : De eerste ronde van deze enquête naar de financiering en de consumptie van de gezinnen
vond plaats begin 2011. De gegevens en de methodologische nota's van de enquête moeten beschikbaar
zijn in de loop van de maand april 2013. De enquête wordt georganiseerd in 15 Europese landen. De
onderstaande omschrijving van de Belgische enquête steunt op de informatie gepubliceerd op de website
van de Europese Centrale Bank. Een aantal gegevens over de organisatie van de Belgische enquête zijn nog
niet beschikbaar.

1. Context
De enquête naar de financiering en de consumptie van de gezinnen (Household Finance and Consumption
Survey in het Engels, HFCS) wordt georganiseerd in België en in 14 andere landen van het Eurostelsel (de
enquête wordt nog niet georganiseerd in Estland en Ierland) op initiatief van de Raad van Gouverneurs van
18 september 2008.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://www.ecb.int/home/html/researcher_hfcn.en.html

2.2. Geraadpleegde documenten :
-

Mathä Thomas, Alessandro Porpiglia § Michael Ziegelmeyer. (2012). « The Luxembourg Houselhold
and consumtion survey (LU-HFCS) : Introduction and results ». Online. 54 p.
http://www.bcl.lu/fr/publications/cahiers_etudes/73/BCLWP073.pdf >. Geraadpleegd op 17 maart
2013.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema's van de enquête
Het doel van de enquête is gegevens te verzamelen over de micro-economische kenmerken van de
gezinnen. De enquête richt zich op de reële en financiële activa van de gezinnen, de passiva, de consumptie
en het spaargedrag, het inkomen en de tewerkstelling, de pensioenplannen, de transfers tussen generaties
en giften en ten slotte het gedrag ten opzichte van risico.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
De meeste gegevens hebben betrekking op gezinnen. Ze zijn niet geïndividualiseerd en dus niet beschikbaar
voor elk van de gezinsleden. Het gaat om informatie over reële en financiële activa van de gezinnen,
passiva, kredietverplichtingen, transfers tussen generaties en giften, consumptie en spaargedrag. Slechts
enkele cijfers zijn beschikbaar op individueel niveau en uitgesplitst per geslacht : de huwelijksstatus, het
opleidingsniveau, de gegevens met betrekking tot de tewerkstelling, de pensioenplannen en de inkomsten
uit werkloosheidsuitkeringen.
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3.3. Representativiteit
Tijdens de eerste ronde van de enquête (aanvang 2011) werden 2364 gezinnen bevraagd. De gezinnen
werden geselecteerd op grond van een een stratenlijst (voor de tweede ronde van de enquête in 2014 zal
het Rijksregister dienen als basis van de steekproef). De steekproef is gestratificeerd per Gewest en per
inkomensklasse (in elk van de Belgische Gewesten wordt het geheel opgedeeld in 8 inkomensklassen). De
beter verdienende inkomensklassen zijn oververtegenwoordigd.
Het gebruik van proxy is toegestaan.
De gegevens ondergaan een correctie na non-respons. Ze worden gekalibreerd naar leeftijd en geslacht van
de individuen, naar de gezinsomvang en naar het gewest waar de respondenten wonen.

3.4. Methode van de steekproef
De gezinnen worden bevraagd in face-to-face interviews met de enquêteur. De vragenlijst bestaat uit twee
delen :
-

-

Een eerste deel richt zich tot het hele gezin. De vragen hebben betrekking op reële en financiële
activa, passiva, kredietverplichtingen, transfers tussen generaties en giften, consumptie en
spaargedrag.
Het tweede deel is gericht op de individuele gezinsleden. De vragen informeren naar werk (statuut,
arbeidsuren, sector, ervaring, …), naar pensioenplannen en inkomens uit arbeid, naar pensioenen
en werkloosheidsuitkeringen. Alle andere bestanddelen van het inkomen worden verzameld op
gezinsniveau. Alle gezinsleden worden bevraagd. Enkel de gezinsleden ouder dan 16 jaar dienen te
antwoorden op vragen over werk, toekomstige pensioenplannen en inkomsten uit arbeid, pensioen
en werkloosheidsuitkeringen.

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld op gezinsniveau en bij de individuen, maar de voornaamste
onderzoekseenheid blijft het gezin. Alle gegevens over het financieel bezit van de gezinnen worden
verzameld op gezinsniveau.

3.6. Referentiepersoon
De referentiepersoon die ermee belast is de vragen over de financiële toestand van het hele gezin te
beantwoorden, wordt omschreven als de persoon die zich het meest met de gezinsfinanciën bezighoudt.
Deze persoon wordt aangesteld door de gezinsleden op aangeven van de enquêteur. Het kan bijvoorbeeld
gaan om het gezinslid dat eigenaar of huurder is van de woning. Maar de referentiepersoon kan eveneens
iemand zijn van buiten het gezin, zoals de advocaat of de boekhouder.
Als de gezinsleden niemand aanstellen, dan neemt men als referentiepersoon het gezinslid met de leeftijd
die 45 jaar het meest benadert.

3.7. Beschikbaarheid van gegevens
De eerste ronde van de enquête vond plaats begin 2011. Een tweede golf is voorzien voor 2014. De
enquête zal nadien waarschijnlijk om de drie jaar worden georganiseerd.
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De gegevens uit de eerste ronde zouden vanaf april 2013 beschikbaar moeten zijn. De geïndividualiseerde
gegevens zullen op verzoek beschikbaar zijn voor wetenschappelijke doeleinden bij de Europese Centrale
Bank (link naar de website van de Europese Centrale Bank).

4. Contacten
4.1

Contactpersonen :

Philip Du Caju
Soort contact : E-mail
a) Voorwerp van het contact
Het contact had in hoofdzaak als doel informatie in te winnen over de vordering van de enquête, de
publicatietermijn en de eigenschappen van de Belgische enquête.
b) Verkregen antwoord
De gegevens en de methodologische nota's van de enquête moeten in de loop van de maand april worden
voorgelegd aan de Raad van Gouverneurs voorafgaand aan de publicatie.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Geen.

5. Gender Bias en voorstellen
Op basis van de gegevens die met de enquête worden verzameld, is het onmogelijk om weten welke (reële
en financiële) activa en passiva kunnen worden toegeschreven aan elk van de gezinsleden. In het gezin zou
de vraag moeten worden gesteld wie eigenaar is van de reële activa (onroerende goederen, voertuigen) en
van de financiële activa (aandelen, obligaties, bankdeposito's) en wie debiteur is van de schuldvorderingen
op het gezin (hypotheekleningen, kredietlijnen, leasingcontracten).
Optioneel kunnen bepaalde variabelen aan de vragenlijst worden toegevoegd. De keuze hiertoe wordt
overgelaten aan het land dat de enquête organiseert. Het betreft onder meer vragen over de
financieringsbeslissingen binnen het gezin (door wie en hoe worden financieringsbeslissingen genomen) en
over de financiële banden tussen gezinsleden (huwelijkscontract, huwelijksstelsel). Deze variabelen werden
uit de ronde 2011 geweerd, maar het is belangrijk dat ze worden toegevoegd bij de volgende ronde van de
Belgische enquête in 2014.
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7. Huishoudbudgetenquête (HBS)
1. Context
De huishoudbudgetenquête (Household Budget Survey in het Engels, HBS) wordt georganiseerd op grond
van een informeel akkoord van het Comité Statistisch Programma uit 1989. Elke Lidstaat van de Europese
Unie heeft de keuze om al dan niet een enquête uit te voeren naar de consumptiegewoonten van de
gezinnen voor goederen en diensten op zijn grondgebied. De huishoudbudgetenquête wordt georganiseerd
in 31 landen binnen en buiten de Europese Unie (België, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Denemarken,
Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Litouwen, Letland, Luxemburg,
Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Portugal, Slovenië, Slovakije, Finland, Zweden,
Verenigd Koninkrijk, Hongkong, Macedonië, Turkije en Noorwegen).
De huishoudbudgetenquête is sinds 2012 gekoppeld aan enquête naar de arbeidskrachten. De
langetermijndoelstelling die Eurostat nastreeft, bestaat erin zoveel mogelijk Europese enquêtes te
organiseren rond twee grote polen : de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) en de statistieken naar
inkomens en levensomstandigheden (SILC). Aan de hand van deze benadering kunnen bepaalde
statistieken (over de arbeidsmarkt, het formeel en niet-formeel leren en het informeel leren, het gebruik
van nieuwe technologieën) aan elkaar worden gekoppeld en verhoogt het aantal contextuele variabelen.
Naast de huishoudensbudgetenquête werden respectievelijk in 2009 en 2011 ook de enquête naar het ICTen internetgebruik bij gezinnen en de enquête volwasseneneducatie aan de enquête naar de
arbeidskrachten verbonden.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/huishoudbudget/

2.2. Geraadpleegde documenten:
-

Eurostat. 2003. « Household budget surveys in the EU : Methodology and recommendations for
harmonisation - 2003 ». Online. 217p
<http ://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BF-03-003-__-N-EN.pdf>.
Geraadpleegd op 15 februari 2013

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De enquête legt zich toe op de uitgaven van gezinnen met het oog op het aankopen van goederen en
diensten. Ze brengt de levensomstandigheden in de Europese Unie in kaart. Ze wordt in iedere Lidstaat
uitgevoerd en gebruikt om de weging van belangrijke macro-economische indicatoren te omschrijven, zoals
de consumptieprijzen (die de inflatie meten) en de nationale rekeningen.
De gegevens van de enquêtes worden uitgesplitst in functie van de gezinseigenschappen: inkomens,
sociaal-economische kenmerken, omvang en samenstelling, verstedelijkingsgraad, Gewest, enz.
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Om de gegevens te verzamelen, is een combinatie vereist van één of meerdere gesprekken met een
volledig door de gezinnen en/of individuen – doorgaans dagelijks - ingevuld journaal. De basiseenheid voor
het verzamelen en analyseren van de gegevens is het gezin, in de enquête huishouden genoemd.

3.2. Uitsplitsing van gegevens
De voornaamste eenheid die in de enquête wordt onderzocht, is het gezin. Alle gegevens die betrekking
hebben op uitgaven worden verzameld op het niveau van het gezin en het is niet mogelijk om te
identificeren wat wordt verbruikt door elk van de gezinsleden van het gezin. Bepaalde uitgaven kunnen op
grond van hun aard evenwel genderspecifiek worden uitgesplitst (bijvoorbeeld uitgaven voor kleding voor
vrouwen en voor mannen).

3.3. Representativiteit
a) Tot in 2010
Tijdens de ronde 2010 namen 3700 in België gedomicilieerde privégezinnen deel aan de enquête. De
gezinnen werden geselecteerd uitgaand van het Rijksregister en kregen vervolgens de mogelijkheid zich als
vrijwilliger aan te bieden om deel te nemen aan de enquête. De bevraagde gezinnen kregen een financiële
vergoeding als tegenprestatie voor hun deelname aan de enquête (de verkregen vergoeding verschilde in
functie van de omvang van het gezin. Een gezin bestaande uit één tot twee personen ontving 74,37€). Het
vergoedingsprincipe voor de deelnemers is ingevoerd in 2004 om te verhelpen aan het hoge nonresponspercentage. In 2010 beantwoordde 77,6% van de gezinnen die zich vrijwillig aangeboden hadden
de vragenlijsten.
De steekproef van de huishoudbudgetenquête verliep in twee fasen. Een welbepaald aantal gezinnen werd
voorgeselecteerd uit het Rijksregister door willekeurige trekking, gestratificeerd naar Gewest en naar
gezinsomvang. De enquête werd voorgelegd aan gepreselecteerde gezinnen die vervolgens de mogelijkheid
kregen zich als vrijwilliger aan te bieden om aan de bevraging deel te nemen. Vervolgens werd een selectie
gemaakt onder de kandidaatgezinnen op grond van hun sociaal-economische eigenschappen. Bij de ronde
2010 van de huishoudbudgetenquête was 51.5% van de respondenten op de individuele vragenlijst een
vrouw. 37.1% van de respondenten op de gezinsvragenlijst waren vrouwen.
De kalibrering van de gegevens en de toewijzing van ontbrekende waarden gebeurt op grond van de
kenmerken van het gezin en niet van zijn leden. Het geslacht wordt niet in rekening gebracht bij de
verwerking van de bruto-gegevens.
b) Vanaf 2012
Sinds 2012 maakt deze enquête niet langer gebruik van een afzonderlijke steekproef maar is ze gekoppeld
aan de enquête naar de arbeidskrachten. De enquêteur naar de arbeidskrachten stelt aan de bevraagde
gezinnen tijdens zijn huisbezoek voor om eveneens deel te nemen aan de huishoudbudgetenquête.
De steekproefmethode voor de huishoudbudgetenquête werd in 2012 gewijzigd. De enquête wordt
voortaan gekoppeld aan de enquête naar de arbeidskrachten. Er is geen individuele vragenlijst meer. Deze
gegevens worden nu aan de enquête naar de arbeidskrachten onttrokken.
Ook de nomenclatuur die in de huishoudbudgetenquête wordt gebruikt is aangepast. Voortaan maakt men
gebruik van de COICOP nomenclatuur (Classification of Individual Consumption According to Purpose).
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De enquête wordt voortaan om de twee jaar uitgevoerd maar dan wel op een grotere steekproef. De
definiëring van de referentiepersoon blijft evenwel dezelfde. De vragenlijst zal niet diepgaand worden
gewijzigd.

3.4. Enquêtemethode
a) Tot in 2010
De deelnemende gezinnen hebben drie hoofdverplichtingen :
4.1 Eén vragenlijst per gezin invullen over het wonen, uitrustingsgoederen en periodieke uitgaven,
4.2 een maand lang een boekje bijhouden met de bestedingen en inkomsten van het gezin,
4.3 een individuele vragenlijst invullen, en dit voor alle gezinsleden van ouder van 12 jaar, over werk,
de beroepsactiviteit, het studieniveau, het gezinsstatuut, de opleiding en de gezondheidstoestand
(sinds 2012 worden deze gegevens onttrokken aan de enquête naar de arbeidskrachten).
Het onderzoek gebeurt aan de hand van face-to-face interviews met de enquêteurs. Eventueel mag één
gezinslid antwoorden voor het hele gezin.
b) Vanaf 2012
Sinds 2012 is er geen individuele vragenlijst meer. Deze gegevens worden nu aan de enquête naar de
arbeidskrachten onttrokken.
Naast het bestedingen- en inkomstenboekje moeten de gezinnen een vragenlijst per gezin invullen. De
vragenlijst « voor het huishouden » werd gewijzigd. Aan de gezinsvragenlijst werden vragen toegevoegd
over de beroepsactiviteit en het scholingsniveau van de gezinsleden.

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens van de huishoudbudgetenquête worden verzameld bij de gezinnen (vragen over wonen, de
goederen van de gezinnen en de bestedingen) en van alle gezinsleden van meer dan 12 jaar oud (vragen
over werk, de beroepsactiviteit, het scholingsniveau, de gezondheidstoestand en het inkomen). De
hoofdeenheid van de enquête is het gezin. Het is niet mogelijk om bedragen met betrekking tot inkomsten
en bestedingen van individuele gezinsleden te identificeren.

3.6. Referentiepersoon
Er wordt een referentiepersoon aangewezen binnen het gezin om de vragenlijst « voor het huishouden » in
te vullen. Het is de persoon die het sterkst bijdraagt tot de inkomsten van het gezin, werkt. Men verkiest
actieve gezinsleden boven niet actieven. Als meerdere generaties samenwonen, dan krijgt de eigenaar of
de huurder van de woning de voorkeur op de overige bewoners. De definiëring van de referentiepersoon
bleef ongewijzigd na de hervorming van 2012.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De huishoudbudgetenquête wordt uitgevoerd sinds 1999 en vindt jaarlijks plaats. Sinds 2012 is de enquête
georganiseerd rond een grotere steekproef (deze van de enquête naar de arbeidskrachten) en vindt ze om
de twee jaar plaats.
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De bruto-gegevens zijn beschikbaar na goedkeuring door de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer (link naar de website van de Commissie). Geaggregeerde gegevens worden ook
gepubliceerd op de website Statistics Belgium (weblink naar de geaggregeerde gegevens). De Europese
geharmoniseerde gegevens worden gepubliceerd op de website van Eurostat (weblink naar de Europese
gegevens).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen

Lydia Merckx
Soort contact : face-to-face interview

Geneviève Geenens
Soort contact : face-to-face interview

a) Voorwerp van het contact
Het contact werd gelegd om de gender biases te identificeren die aan deze enquête verbonden zijn en na te
gaan welke maatregelen genomen kunnen worden om hieraan te verhelpen.
b) Verkregen antwoord
De koppeling met de enquête naar de arbeidskrachten moet het mogelijk maken het verband te leggen
tussen het gezinsverbruik en de individuele eigenschappen van de gezinsleden. De consumptiegegevens
blijven steeds geaggregeerd op gezinsniveau aangezien het technisch zeer moeilijk is om de uitgaven tot elk
van de gezinsleden te individualiseren.

4.2

Lopende werkzaamheden

De resultaten van de ronde 2012 van de huishoudbudgetenquête zullen beschikbaar zijn in juni 2013. De
steekproef van de enquête zal om en bij de 5000 gezinnen omvatten.

5. Gender bias en voorstellen
Alle posten die betrekking hebben op de consumptie van individuen worden geaggregeerd op gezinsniveau.
Het is onmogelijk om vast te stellen wat door elk van de personeelsleden wordt verbruikt. De enige
mogelijke analyse zou erin kunnen bestaan gezinnen te onderzoeken die bestaan uit een alleenwonende
man of vrouw. Maar dat soort onderzoek zou slechts gelden voor een beperkte groep van de bevolking.

Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (Werkgroep Hoge Raad voor de Statistiek,
PowerPointpresentatie van 19/06/2012) heeft er reeds op gewezen dat de vragen van het formulier « voor
het huishouden» in het enkelvoud waren gesteld, terwijl de vragenlijst zich richt tot het hele gezin.
Bovendien bleek de individuele vragenlijst seksistische vooroordelen te bevatten in de vragen naar de
functies (de leidende functies kregen een mannelijke verwijzing, de middenfuncties werden als mannelijk
en vrouwelijk voorgesteld en lagere functies kregen een vrouwelijke aanduiding). Aangezien de individuele
vragenlijst echter is afgeschaft, stelt dit probleem zich niet langer.
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De keuze van de referentiepersoon die de vragenlijst over het gezin moet beantwoorden is niet
genderneutraal. Volgens de gegevens die werden verzameld in de enquête SILC 2006 is het inkomen van de
man hoger dan dat van de vrouw in 77.49% van de Belgische koppels (Geslacht en inkomen, Analyse en
ontwikkeling van indicatoren, p.131).
Zoals reeds eerder vermeld is de huishoudbudgetenquête sinds 2012 gekoppeld aan de enquête naar de
arbeidskrachten. De omschrijving van de referentiepersoon die ermee belast wordt de vragenlijst « voor
het huishouden» van de huishoudbudgetenquête te beantwoorden blijft evenwel ongewijzigd.
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V. WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Enquêtes bij ondernemingen
8. Arbeidskosten (LCS)
1. Context
De enquête naar de arbeidskosten (Labor Cost Survey, LCS) wordt georganiseerd op grond van de
verordeningen 530/1999 en 1737/2005 van de Europese Commissie. Een gelijkaardige enquête wordt
georganiseerd in de 26 andere Lidstaten van de Europese Unie, alsook in Kroatië, Turkije, Macedonië,
Noorwegen en IJsland.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/lcs/

2.2. Geraadpleegde documenten:
-

Eurostat. s.d. « Labor cost survey (LCS) 2008 : Synthesis of quality reports ». Online. <
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/lcs_esms_an3.pdf >. Geraadpleegd op
15 februari 2013

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema van de enquête
De enquête naar de arbeidskosten verstrekt gegevens over structuur en niveau van de arbeidskosten, van
het aantal gepresteerde uren en het aantal betaalde uren. De gegevens verzameld via de statistiek met
betrekking tot de arbeidskost omvatten tevens het totaal aantal loontrekkenden, het aantal reëel gewerkte
uren, het aantal betaalde uren en het totaal bedrag voor de loonkosten. Het totale loonkostbedrag omvat
de bezoldiging van de loontrekkenden (lonen en werkgeversbijdragen), beroepsopleidingen, andere
uitgaven van de werkgever en ontvangen subsidies.

3.2. Uitsplitsing van gegevens
Geen enkel cijfer wordt uitgesplitst per geslacht.

3.3. Representativiteit
In 2008 telde de steekproef voor de enquête naar de arbeidskosten 9500 lokale eenheden van
ondernemingen uit de secties B-N en P-S van de NACE Rev.2 (C tot K en M tot O van de Nace vóòr 2008)
met meer dan tien loontrekkenden. De steekproef wordt getrokken uit de Kuispuntbank voor
ondernemingen. Het non-responsepercentage bedroeg 46% in 2008. De enquête wordt uitgevoerd bij
lokale productie-eenheden. Deze statistische eenheid wordt omschreven als een onderneming of een deel
van een onderneming (werkplaats, fabriek, winkel, kantoor, mijn, opslagplaats) gevestigd op een
topografisch geïdentificeerd locatie. Op die plaats of vanuit die plaats worden economische activiteiten
uitgeoefend waarvoor, zonder uitzondering, één of meerdere personen werken (eventueel deeltijds) voor
rekening van diezelfde onderneming.
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De steekproef van de enquête naar de arbeidskost is gestratificeerd naar de economische activiteit, naar
het aantal werknemers en naar het Gewest.
De bruto-gegevens zijn niet gekalibreerd in functie van het geslacht van de werknemers.

3.4. Enquêtemethode
De gegevens van de enquête naar de arbeidskost worden verzameld aan de hand van een vragenlijst op
papier. Er bestaan twee soorten formulieren :
1) De verkorte vragenlijst wordt toegestuurd aan de ondernemingen die deel uitmaken van de secties
B tot N van de Nace Rev. 2 (C tot K van de Nace vóór 2008). De administratieve gegevens die
beschikbaar zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van
de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten en de Nationale Bank van België voor
ondernemingen van de secties B-N van de Nace Rev. 2 worden gebruikt ter aanvulling van de
gegevens verzameld met de verkorte vragenlijst.
2) Een volledige vragenlijst wordt toegestuurd aan de ondernemingen van de secties P tot S van de
Nace Rev.2 (M tot O van de Nace vóór 2008).

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld op het niveau van de ondernemingen.

3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête naar de arbeidskosten wordt sinds 1996 om de vier jaar georganiseerd. De bruto-gegevens zijn
niet beschikbaar maar de geaggregeerde Belgische cijfers kunnen wel worden geraadpleegd op Statistics
Belgium (weblink naar de geaggregeerde gegevens). De geharmoniseerde Europese gegevens zijn
beschikbaar op de website van Eurostat (weblink naar de Europese gegevens).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen

Lydia Merckx
Soort contact : face-to-face interview
a) Voorwerp van het contact
Er wordt geen rekening gehouden met het genderaspect in de enquête.
b) Verkregen antwoord
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Het zou een te zware werklast met zich meebrengen voor de ondernemingen als men rekening moet
houden met het genderaspect. De individuele genderspecifieke cijfers zijn terug te vinden in de jaarlijkse
loonenquête.

4.2

Lopende werkzaamheden

Geen.

5. Gender bias en voorstellen
De gegevens van deze enquête zouden genderspecifiek verzameld moeten worden.
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9. Jaarlijkse Loonenquête / Structure of Earnings Survey (SES)
1. Context
De jaarlijkse loonenquête wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 februari 2000.
Een gelijkaardig onderzoek, de enquête naar de loonstructuur (Structure of Earnings Survey, SES) wordt om
de vier jaar uitgevoerd in alle Lidstaten van de Europese Unie, in de Kandidaat-Lidstaten van de EU en in de
Lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/ses/

2.2. Geraadpleegde documenten:
-

Statistics Belgium. s.d. « Enquête salaires : Note explicative ». Online. 11 p.
« http://statbel.fgov.be/nl/binaries/A4_N_note%20explicative_tcm325-59594.pdf >. Geraadpleegd
op 15 februari 2013

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De loonstructuurenquête is bedoeld om nauwkeurige en geharmoniseerde informatie te verstrekken over
de lonen in de Lidstaten van de Europese Unie en over het verband dat bestaat tussen het verloningsniveau
en de individuele eigenschappen van werknemers en hun werkgever.
In België is de jaarlijkse loonenquête van bijzonder groot belang. Op grond van de gegevens verzameld in
de enquête stellen de ADSEI en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen jaarlijks het rapport
over de loonkloof tussen vrouwen en mannen op.
Op Europees niveau worden de resultaten van de enquête door Eurostat gebruikt om de Europese
indicatoren over de loonkloof tussen mannen en vrouwen te berekenen (Eurostat. 5 februari 2013. Gender
pay gap statistics. Online (Geraadpleegd op 20 februari):
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics>.
Eurostat publiceert ook een rapport over de lage lonen (Eurostat, 20 december 2012, Werknemers met een
laag loon, met een opsplitsing tussen mannen en vrouwen op grond van de gegevens die blijken uit de
enquête. Online (Geraadpleegd op 20 februari 2013):
< http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-20122012-AP/FR/3-20122012-AP-FR.PDF>.

3.2. Uitsplitsing van gegevens
Alle gegevens zijn uitgesplitst per geslacht. Het geslacht van de werknemers die deelnemen aan de enquête
wordt afgeleid uit het Rijksregister.

3.3. Representativiteit
In 2010 vermeldde de jaarlijkse loonenquête 9.465 lokale eenheden van 6.772 ondernemingen uit de
secties B tot N en P tot S van de Nace Rev.2 met meer dan 10 werknemers. De ondernemingen worden
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onttrokken aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het non-responspercentage bedraagt 15%.
Deelname aan de enquête is verplicht.
De steekproef van de jaarlijkse loonenquête is gestratificeerd naar omvang, Gewest en activiteitssector van
de onderneming.
Om de vier jaar wordt de steekproef van de jaarlijkse loonenquête uitgebreid tot de overheidssector. De
resultaten worden vervolgens meegedeeld aan Eurostat en geharmoniseerd op Europees niveau.
We onderscheiden dus twee enquêtes. De jaarlijks georganiseerde Belgische enquête wordt uitgevoerd
voor een beperkt aantal sectoren en de vierjaarlijkse Europese enquête dekt alle sectoren van de
economie. Het openbaar bestuur maakt deel uit van de Europese enquête sinds 2010. Alle werknemers die
een arbeidsovereenkomst hebben met de onderneming komen in aanmerking voor deelname aan de
enquête (ongeacht het soort overeenkomst of de arbeidsduur).
De bruto-gegevens worden niet gekalibreerd in functie van het geslacht van de werknemers. De toewijzing
van ontbrekende waarden gebeurt evenwel op grond van homogene groepen werknemers samengesteld
aan de hand van de criteria geslacht, beroep, sector, leeftijdklasse en loon van de werknemers.
Het percentage vrouwen bij de werknemers waarop de enquête betrekking heeft, bedraagt 42,3% (2010).

3.4. Enquêtemethode
De geselecteerde ondernemingen ontvangen een vragenlijst op papier maar worden aangemoedigd om het
onderzoek op internet te beantwoorden. Ondernemingen zijn verplicht om zelf te antwoorden voor elke
van hun lokale eenheden (op het formulier omschreven als “alle vestigingen van een onderneming waar
een economische activiteit wordt uitgeoefend die men geografisch kan identificeren door een adres”). De
onderneming moet een vragenlijst invullen per lokale eenheid (de lijst van lokale eenheden waarvoor een
onderneming informatie moet verstrekken wordt samen met de vragenlijst van de enquête meegedeeld
aan de onderneming).
Ondernemingen die deelnemen aan het onderzoek moeten zelf de werknemers selecteren waarvoor zij
gegevens verstrekken, uitgaand van de aanwijzingen van de Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie (ADSEI). Alle loontrekkende werknemers met een arbeidsovereenkomst komen hiervoor in
aanmerking (wat betekent dat de volgende categorieën zijn uitgesloten : uitzendkrachten, bestuurders die
in de onderneming werken maar niet bezoldigd zijn, werknemers die tijdelijk ter beschikking zijn gesteld
door andere ondernemingen, personen die permanent werkzaam zijn in een buitenlandse vestiging,
helpers, thuiswerkers en zelfstandigen). De onderneming moet gegevens verstrekken voor een steekproef
van zijn werknemers. De relatieve omvang van deze steekproef ten opzichte van de totale
werknemerspopulatie van de onderneming wordt vastgesteld door de ADSEI. De onderneming selecteert
de werknemers op basis van hun familienaam (men verstrekt aan de ondernemingen een letter van het
alfabet op grond waarvan zij haar steekproef samenstelt).
De ADSEI beoogt de selectiemethode van de werknemers vanaf 2014 te wijzigen. De ondernemingen
ontvangen dan een gedetailleerde lijst met werknemers waarvoor zij tegelijk met de vragenlijst gegevens
dienen te verschaffen. Deze steekproef zal worden samengesteld op grond van de Dmfa gegevensbank van
de RSZ.
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3.5.

Niveaus waarop de gegevens worden verzameld

De gegevens worden aan de ondernemingen meegedeeld voor elke van hun lokale eenheden en voor een
vooraf bepaald aantal werknemers.

3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De loonstructuurenquête bestaat sinds 1995. De recentste referentiejaren van de enquête zijn 2002, 2006
en 2010. De enquête wordt nu om de vier jaar georganiseerd. In 2002 en 2006 dekte de
loonstructuurenquête de secties C-K en M-O van de NACE. Sinds 2010 dekt de enquête ook de
overheidssector.
Sinds 1999 wordt ook een jaarlijkse loonenquête georganiseerd in de jaren waarin de
loonstructuurenquête niet wordt uitgevoerd. Zoals eerder al vermeld beslaat deze enquête een beperkt
aantal secties (de overheidssector wordt niet onderzocht in de jaarlijkse loonenquête).
Voor de jaarlijkse loonenquête zijn de Belgische geaggregeerde gegevens beschikbaar op de website
Statistics Belgium (weblink naar de geaggregeerde gegevens). De Europese geharmoniseerde gegevens
voor de vierjaarlijkse enquête naar de loonstructuur zijn beschikbaar op de website van Eurostat (weblink
naar de Europese gegevens). Ook zijn gegevens vervat in het verslag over werknemers met een laag loon in
Europa (weblink naar het rapport van Eurostat over de lage lonen).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Lydia Merckx
Soort contact : face-to-face interview

a) Voorwerp van het contact :
Sectorale dekking en gender biases.
b) Verkregen antwoord :
Het feit dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn omdat de overheidssector in de jaarlijkse loonenquête
niet in aanmerking wordt genomen, wordt gecompenseerd door de toevoeging hiervan in de Europese
enquête die om de vier jaar wordt uitgevoerd. Ondernemingen met minder dan tien werknemers blijven
echter uitgesloten van de enquête.

4.2

Lopende werkzaamheden

Vanaf 2014 wordt de selectiemethode voor de werknemers gewijzigd (cfr. supra).

5. Gender bias en voorstellen
Er blijkt een gender bias door de ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de werknemers in de
steekproef van de loonstructuurenquête. De vrouwen maakten 42.3% van de werknemers uit in de netto
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steekproef van 2010. Ter vergelijking : vrouwen vertegenwoordigden volgens de RSZ 45.60% van de
loontrekkenden in alle sectoren samen tijdens het laatste kwartaal van 2010. Deze bias wordt niet
gecorrigeerd bij de kalibrering van de gegevens.
Deze ondervertegenwoordiging van de werkneemsters in de steekproef kan verklaard worden door het feit
dat vrouwen vaker werkzaam zijn in ondernemingen van kleinere omvang (tien werknemers of minder).
Eind 2010 werkte 22.5% van de werkneemsters van de privé-sector in kleine ondernemingen tegenover
19% van de mannelijke werknemers.
De loonstructuurenquête verzamelt gegevens over het globale brutoloon, de bezoldiging voor overuren,
premies voor ploeg-, nacht- en weekendwerk, en rendementspremies, toeslagen en commissies. Het zou
interessant zijn als men het geheel van verzamelde gegevens over het loon zou uitbreiden met gegevens
over extra-legale voordelen, complementaire pensioenstelsels en ziekteverzekering.
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10.

Enquête naar Voortgezette Beroepsopleidingen (CVTS)

1. Context
De enquête naar Voortgezette Beroepsopleidingen (Continuing Vocational Training Survey in het Engels,
CVTS) wordt georganiseerd overeenkomstig de verordening 577/98 van de Europese Raad en het koninklijk
besluit van 10 januari 1999. Een gelijkaardige enquête wordt georganiseerd in alle Lidstaten van de
Europese Unie, alsook in Kroatië en Noorwegen.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/cvts/

2.2. Geraadpleegde documenten:
-

Eurostat. 2006. « Synthesis of national quality reports for the 3rd Continuing Vocational Training
Survey (CVTS3) : European Union manual ». Online. 156 p.
<http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3d_Continuing_Vocational_Training_Survey_Manual.pdf
>. Geraadpleegd op 15 februari 2013.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De enquête naar Voortgezette Beroepsopleidingen heeft als doel een inventaris op te maken van de
opleidingsinspanningen in de Europese ondernemingen. Dit type opleiding wordt in het formulier van de
enquête omschreven aan de hand van de volgende criteria : de opleiding is vooraf gepland en wordt steeds
opgevolgd in een beroepskader, de opleiding heeft als doel de werknemer nieuwe bekwaamheden aan te
leren of zijn bestaande bekwaamheden te verbeteren, de opleiding wordt gedeeltelijk of in haar geheel
gefinancierd door de onderneming (dit kan onrechtstreeks zijn, bijvoorbeeld door middel van bijdragen
gestort aan het opleidingsfonds of door arbeidstijd ter beschikking te stellen).
Deze enquête verzamelt structurele gegevens over de onderneming en haar strategieën inzake
voortgezette beroepsopleiding en informatie over de kenmerken van de in de ondernemingen
georganiseerde opleidingen en over de interne en externe cursussen die men aanbiedt aan de werknemers.
Het onderzoek beoordeelt bovendien de kwaliteit van deze cursussen, de bereikte resultaten en de
hindernissen bij het organiseren ervan.

3.2. Uitsplitsing van gegevens
De enquête naar Voortgezette Beroepsopleidingen wordt uitgevoerd bij de ondernemingen. Slechts twee
variabelen worden genderspecifiek uitgesplitst : het aantal personen dat actief is in de onderneming en het
aantal werknemers dat deelneemt aan één of meerdere interne of externe cursussen. De overige
variabelen worden geaggregeerd op het niveau van de onderneming.
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3.3. Representativiteit
De steekproef van de enquête bestaat uit 3 434 ondernemingen uit de secties C-K & O van de Nace (vanaf
2008, B-N en R-S van de Nace Rev. 2) met meer dan 10 werknemers. Deze ondernemingen worden
geselecteerd vanuit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het non-responspercentage bedraagt 62,4%.
De steekproef is gestratificeerd naar Gewest, omvang van de onderneming en sector.
Het model dat werd gekozen voor de kalibrering van de gegevens houdt rekening met dezelfde
stratificeringsvariabelen als deze voor de steekproef (dwz. Het Gewest, de sector en de bedrijfsomvang) en
met het gemiddeld aantal werknemers in de sector. Er wordt geen extrapolatie gemaakt op grond van het
geslacht van de ondernemingen.

3.4. Enquêtemethode
De methode om de gegevens te verzamelen, is gemengd. De organisatoren van de enquête maken een
onderscheid tussen grote ondernemingen (meer dan 380 werknemers) en kleinere.
De kleinere ondernemingen ontvangen een vragenlijst per brief. Het schrijven dat de vragenlijst begeleidt
maakt de betrokkenen opmerkzaam op de mogelijkheid dat de vragenlijst via het internet kan worden
beantwoord.
Men geeft de voorkeur aan een gepersonaliseerde aanpak voor ondernemingen van een grotere omvang.
Zij krijgen bijstand van een groep enquêteurs om ze te helpen bij het beantwoorden van de vragenlijst om
zo de administratieve werklast voor hen te verlichten.

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld op ondernemingsniveau. De vragenlijst wordt gericht tot de
opleidingsverantwoordelijke in de onderneming.

3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête naar voortgezette beroepsopleidingen bestaat sinds 2005 en wordt om de vijf jaar
georganiseerd. Een volgende uitvoering na 2010 is niet voorzien. De enquête wordt in de toekomst
geïntegreerd in de enquête naar de structuur van de ondernemingen en/of de enquête
volwasseneneducatie.
De bruto-gegevens zijn niet beschikbaar, maar de Belgische geaggregeerde cijfers kunnen worden
geraadpleegd op de website Statistics Belgium (weblink naar de geaggregeerde gegevens). De
geharmoniseerde Europese gegevens zijn beschikbaar op de website van Eurostat (weblink naar de
Europese gegevens).
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4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Lydia Merckx
Soort contact : face-to-face interview
a) Voorwerp van het contact :
Gegevens niet uitgesplitst per geslacht.
b) Verkregen antwoord :
Het zou een te zware werklast met zich meebrengen voor de ondernemingen als men rekening moet
houden met het genderaspect.

4.2

Lopende werkzaamheden

Geen.

5. Gender bias en voorstellen
De volgende gegevens zouden genderspecifiek verzameld moeten worden :
-

Totaal aantal gewerkte uren van alle werknemers van de onderneming ;
Totale rechtstreekse en onrechtstreekse loonkosten voor alle werknemers van de onderneming ;
Het aantal loontrekkenden aan wie de onderneming opleidingen heeft voorgesteld per
beroepsopleidingsvorm ;
Het aantal uitbetaalde uren tijdens de referentieperiode dat is besteed aan het organiseren van
interne of externe cursussen ;
Het aantal deelnemers binnen de onderneming aan initiële beroepsopleidingen (dit zijn
alternerende opleidingen van het leertype).

Het aantal uren besteed aan interne en externe opleidingscursussen zou genderspecifiek verzameld
moeten worden. Op grond van die variabele wordt de gemiddelde opleidingsduur in de ondernemingen
berekend. De Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht aan Eurostat gegevens door te spelen over de
opleidingsduur per geslacht. In België wordt de gemiddelde opleidingsduur per geslacht berekend aan de
hand van de ratio totale opleidingsduur / aantal deelnemers. Het is onmogelijk om op die wijze vast te
stellen hoe lang de opleidingen van vrouwen en van mannen afzonderlijk hebben geduurd.
De genderdimensie is essentieel bij de analyse van de voortgezette beroepsopleidingen : uit de resultaten
van de enquête blijkt dat minder vrouwen deelnemen aan beroepsopleidingen dan mannen (het
deelnemingspercentage voor beroepsopleidingen beliep volgens in 2010 Eurostat 49% bij vrouwen
tegenover 53% bij mannen).
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Enquêtes bij gezinnen of individuen
11.

Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK)

1. Context
De enquête naar de arbeidskrachten (Labor Force Survey in het Engels, LFS) wordt georganiseerd
overeenkomstig de verordening 577/98 van de Europese Raad en het koninklijk besluit van 10 januari 1999.
Een gelijkaardige enquête wordt uitgevoerd in alle Lidstaten van de Europese Unie, in de KandidaatLidstaten van de EU en in de Lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/eak/

2.2. Geraadpleegde documenten:
-

Eurostat. 2011. « Quality report of the European Labor Force Survey : 2009 ». Online. <
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-020/EN/KS-RA-11-020-EN.PDF>.
Geraadpleegd op 15 februari 2013

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De enquête naar de arbeidskrachten verstrekt jaarlijkse en driemaandelijkse gegevens over werk,
werkloosheid en inactiviteit. Ze heeft als doel de actieve bevolking (15 jaar en ouder) op te delen in drie
exhaustieve en afzonderlijke groepen (tewerkgestelde personen, werklozen en niet-actieve personen) op
grond van de definities van het Internationaal Arbeidsbureau. Ze verschaft voor elke van deze categorieën
beschrijvende en verklarende gegevens en maakt deel uit van de steekproefenquêtes naar de actieve
bevolking die in de Europese Unie worden georganiseerd onder coördinatie van de Statistische Dienst
Eurostat van de Europese Gemeenschappen en in samenwerking met de nationale instituten voor de
statistiek. Het doel hiervan is informatie te verzamelen die op Europees niveau kan worden vergeleken, in
het bijzonder voor wat betreft de werkloosheids- en tewerkstellingscijfers.
De enquête biedt een groot aantal gegevens, onder meer over :
-

-

deeltijds werken en de motivatie hiervoor,
de arbeidsduur bij werknemers en bij niet-loontrekkenden,
de verschillende vormen van tijdelijke arbeid,
het zoeken van werknemers naar een andere baan, wat zowel kan wijzen op een kwantitatieve (de
wens om meer uren per week te werken) als een kwalitatieve ondertewerkstelling (zoeken naar
werk dat beter past bij de kwalificaties of betere werkomstandigheden),
ontmoedigde werklozen (personen die willen werken maar denken dat er voor hen geen werk
beschikbaar is)
de redenen waarom sommigen, hoewel ze werk zoeken, niet beschikbaar zijn om op korte termijn
te beginnen werken, of omgekeerd, zich bereid verklaren te werken maar geen werk zoeken,
de opleidingen (algemene of beroepsopleiding, binnen of buiten de onderneming),
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-

de geografische mobiliteit van de werknemers volgens bepaalde individuele kenmerken.

De enquête is ook vanuit gender-oogpunt belangrijk. Op grond van de gegevens verzameld in de enquête
naar de arbeidskrachten worden immers de Europese indicatoren berekend voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen op de arbeidsmarkt (tewerkstellings- en werkloosheidsgraad, deeltijds en tijdelijk werk) en voor
kinderopvang (tewerkstellingsgraad en deeltijds werk in functie van het aantal kinderen en van hun leeftijd,
cfr.
Eurostat,
6
december
2011,
Gender
equality
indicators,
<
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/equality/gender
_indicators>. Geraadpleegd op 20 februari 2013).

3.2. Uitsplitsing van gegevens
Alle gegevens worden uitgesplitst per geslacht.

3.3. Representativiteit
In 2010 namen ongeveer 84.000 individuen (binnen 42.176 privé-gezinnen) getrokken uit het Rijksregister
deel aan de enquête. Alle individuen ouder dan 15 jaar binnen de geselecteerde gezinnen worden
bevraagd. In tegenstelling tot het steekproefplan van andere Europese landen heeft de steekproef van de
Belgische enquête naar de arbeidskracht geen roterend karakter. Enkel individuen die de voorbije tien
maanden niet aan de enquête hebben deelgenomen, komen in aanmerking om te worden bevraagd. Het
non-responspercentage schommelt rond de 25%. De enquête is verplicht.
Er wordt gebruik gemaakt van two-stage sampling. Het Belgisch grondgebied is opgedeeld in provincies
(waarmee hier het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gelijkgesteld) die 11 lagen vormen. Binnen elke
laag worden statistische secties vastgesteld als primaire steekproefeenheden. Een sectie stemt overeen
hetzij met een wijk in een stedelijke omgeving, hetzij met een gehucht in een landelijke omgeving. Binnen
elke laag selecteert men een aantal secties in verhouding tot het volume van de populatie van de laag. In
elke sectie gekozen in de eerste steekproeffase trekt men willekeurig 20 gezinnen om deel te nemen aan
de enquête. De enquête naar de arbeidskrachten is een continu onderzoek over het hele jaar.
De driemaandelijkse gegevens worden gekalibreerd en toegewezen voor non-respons op grond van
provincie, geslacht en leeftijd van de respondenten.
Het percentage vrouwen in de steekproef bedraagt 51% (in 2010).

3.4. Enquêtemethode
Het onderzoek gebeurt doorgaans door middel van face-to-face interviews met de enquêteur. Gezinnen die
uitsluitend bestaan uit personen ouder dan 65 jaar worden bevraagd per telefoon.
Als bij het bezoek van de enquêteur een gezinslid afwezig is, dan mag en ander - meerderjarig – gezinslid in
naam van de afwezige de vragenlijst beantwoorden. De onderstaande tabel vermeldt meer in detail de
cijfers voor de personen die zijn bevraagd via een ander gezinslid. In 2011 werd 20.2% van de deelnemers
bevraagd via een derde. Het gebruik van proxy komt vaker voor bij mannen (20,6% van de antwoorden is
verkregen via een ander gezinslid) dan bij vrouwen (19,9%). Algemeen blijkt dat het gebruik van proxy
frequenter voorkomt bij de jongere dan bij de oudere leeftijdklassen, bij werkende personen dan bij
werklozen en bij voltijdse dan bij deeltijdse werknemers.
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Tabel 1. Eigenschappen van individuen die werden bevraagd via een ander gezinslid

Caractéristique du répondant

% de réponses obtenues par une tierce personne
Le répondant est une
Le répondant est un
Les deux sexes
femme
homme
confondus

Statut sur le marché du travail
Chômeurs (définition ILO)
En emploi
Inactif
Groupe d’âge
15-24 ans
Temps de travail
Travailleurs à temps plein
Travailleurs à temps partiel
Total
Bron : ADSEI

15.2%
17.6%
22.5%

20.4%
19.6%
22%

18%
18.7%
22.3%

43.7%

48.1%

46%

18.8%
16.1%
19.9%

20.2%
14.6%
20.6%

20.1%
15.8%
20.2%

3.5. Niveaus waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld bij alle gezinsleden ouder dan 15 jaar.

3.6. Referentiepersoon
Er wordt een gezinslid aangewezen als referentiepersoon binnen het gezin. Hierbij dient de
referentiepersoon enkel om banden te creëren tussen de verschillende gezinsleden. In tegenstelling tot
andere enquêtes zoals de huishoudbudgetenquête of de enquête naar de inkomens en
levensomstandigheden draagt de referentiepersoon niet de antwoordlast voor de enquête in naam van het
hele gezin. Het is de oudste werkende persoon, zoniet het gezinslid met de hoogste inkomsten (wanneer
geen enkel gezinslid zou werken). De referentiepersoon die door de enquêteur naar de arbeidskrachten
volgens deze definitie wordt aangewezen, stemt dus niet noodzakelijk overeen met de referentiepersoon
die men in het Rijksregister hanteert.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
België organiseert een enquête naar de arbeidskrachten sinds 1983, en dit continu.
De resultaten worden driemaandelijks en jaarlijks beschikbaar gesteld. De bruto-gegevens zijn beschikbaar
na goedkeuring door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (link naar de
website van de Commissie). Geaggregeerde gegevens worden ook gepubliceerd op de website Statistics
Belgium (weblink naar de geaggregeerde gegevens). De Europese geharmoniseerde gegevens ten slotte en
dan vooral de Europese loonkloofindicatoren staan op de website van Eurostat (link naar de Europese
gegevens, link naar de Europese loonkloofindicatoren).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen

Lydia Merckx
Soort contact : face-to-face interview
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Nicolas Rogister
Soort contact : face-to-face interview, telefoon

a) Voorwerp van het contact :
-

Rol van de referentiepersoon;
Beschikbaarheid van de individuele gegevens over de inkomsten.

b) Verkregen antwoord :
Het inkomen van de individuen die voor de enquête naar de arbeidskrachten worden bevraagd, is
beschikbaar sinds 2010. Vóór 2010 was het non-responspercentage te hoog om deze variabele te
publiceren. Ondertussen worden de gegevens gecorrigeerd door de gegevens die worden verzameld in de
loonstructuurenquête.

4.2

Lopende werkzaamheden

Geen.

5. Gender bias en voorstellen
Het gebruik van proxy leidt tot een gender bias. In de enquête naar de arbeidskrachten stelt men vast dat
het gebruik van proxy ertoe strekt dat de werkloosheidsgraad wordt onderschat en dat dit effect sterker
geldt voor vrouwen dan voor mannen. Als men de via proxy verkregen antwoorden uitsluit, stijgt de
werkloosheidsgraad van 7.1% tot 7.455% voor de mannen en van 7.3% tot 7.91% voor de vrouwen
ondervraagd tijdens het laatste kwartaal van 2011.
De definitie van de referentiepersoon is niet genderneutraal. In de enquête naar de arbeidskrachten dient
de referentiepersoon enkel om banden te leggen tussen gezinsleden. Men zou dan ook vlot kunnen
overschakelen naar een neutralere definitie van de referentiepersoon (zoals het meerderjarig gezinslid dat
het recentst zijn verjaardag vierde).
De enquête naar de arbeidskrachten onderzoekt de redenen waarom mensen deeltijds werken. Volgens
Eurostat is deeltijds werk onvrijwillig als de betrokkene deeltijds werkt omdat deze geen voltijdse baan
heeft gevonden. Er zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen vrij gekozen deeltijds werk,
wanneer de werknemer ervoor kiest om deeltijds te werken om persoonlijke redenen, en ondergaan of
gedwongen deeltijds werk als de toestand van de arbeidsmarkt of de gezinstoestand van de werknemer
deze geen andere keuze laat dan deeltijds te werken (Valenduc, Gérard. 2012. Les femmes et l’emploi
atypique ». Bruxelles : Studie uitgevoerd door “fondation Travail-Université pour les Femmes CSC”, 104 p.).

12.

ICT- en Internetgebruik bij de huishoudens (ICT-HH)

1. Context
De enquête ICT Huishoudens (Survey on ICT use by households and individuals in het Engels, ICT-HH) wordt
georganiseerd overeenkomstig verordening 808/2004 van het Europees Parlement en de Europese Raad.
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Een gelijkaardige studie wordt uitgevoerd in alle Lidstaten van de Europese Unie, in de Kandidaat-Lidstaten
van de EU, in IJsland en Noorwegen.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/ICT_huishoudens/

2.2. Geraadpleegde documenten:
-

Eurostat. 2011 « Methodological manual for survey for statistics on Information Society ». Online.
200 p. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BG-06-004/EN/KS-BG-06-004EN.PDF>. Geraadpleegd op 15 februari 2013

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
Zoals de enquête ICT Ondernemingen heeft de enquête ICT Huishoudens tot doel het gebruik van
Informatie- en Communicatietechnologie op te sporen en nationale indicatoren uit te werken over de
digitale kloof. De enquête sluit aan bij de Strategie i2020 voor een Europese informatiemaatschappij voor
groei en werkgelegenheid.

3.2. Uitsplitsing van gegevens
Alle gegevens worden uitgesplitst per geslacht, behalve voor wat betreft de computerinfrastructuur van het
gezin.

3.3. Representativiteit
Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij 6431 individuen (omvang van de steekproef voor 2011) die hebben
deelgenomen aan de enquête naar de arbeidskrachten en wiens gezin minstens één gezinslid heeft tussen
16 en 74 jaar oud.
De bruto-steekproef van het onderzoek bestaat uit de deelnemers aan de enquête naar de
arbeidskrachten. Het betreft daarmee een steekproef gestratificeerd in functie van de Belgische provincies
(er zijn 12 lagen, Luik is in tweeën gedeeld). In 2011 bedroeg het non-responspercentage 67% (hetzij 55%
ten opzichte van de bruto-steekproef van de enquête naar de arbeidskrachten).
De bruto-gegevens van de enquête ICT huishoudens zijn gekalibreerd op geslacht, leeftijdsklasse,
scholingsniveau en provincie. Enkel de inkomensklassen van het gezin worden toegewezen, de overige nonresponses blijven zoals ze zijn.

De vrouwen maken 44% van de respondenten uit (ronde 2007).

3.4. Enquêtemethode
Tijdens zijn gesprek met het gezin overhandigt de enquêteur voor de arbeidskrachten aan het gezinslid dat
is aangewezen om de enquête ICT huishoudens te beantwoorden de digitale codes die toegang bieden tot
de vragenlijst online. Twee tot drie weken na het bezoek van de enquêteur ontvangen de individuen die
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nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek per post een papieren versie van de vragenlijst. Vóór
2009 werden de individuen mondeling bevraagd door de enquêteur voor de arbeidskrachten.

3.5. Niveaus waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden in hoofdzaak verzameld op het niveau van het individu. Vragen over de
computerinfrastructuur en het inkomen worden evenwel op het niveau van het gezin verzameld.

3.6. Referentiepersoon
De persoon die door de enquêteur voor de arbeidskrachten wordt aangewezen om de vragenlijst in te
vullen, is het gezinslid tussen 16 en 74 jaar dat het recentst zijn verjaardag vierde. Enkel deze persoon is
gemachtigd om de enquête te beantwoorden. De betrokkene mag zich echter wel laten bijstaan door de
overige gezinsleden voor het deel van de vragenlijst dat betrekking heeft op de computerinfrastructuur van
het gezin.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête ICT huishoudens bestaat sinds 2005 en wordt jaarlijks georganiseerd.
De bruto-gegevens zijn beschikbaar na goedkeuring door de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer (link naar de website van de Commissie). De geaggregeerde Belgische gegevens
worden ook gepubliceerd op de website Statistics Belgium (weblink naar de geaggregeerde gegevens). De
Europese geharmoniseerde gegevens worden gepubliceerd op de website van Eurostat (weblink naar de
Europese gegevens).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen

Lydia Merckx
Soort contact : face-to-face interview
a) Voorwerp van het contact :
Gender biases in de enquête.
b) Verkregen antwoord :
De enquête is in grote mate geïndividualiseerd, behalve voor wat betreft de computerinfrastructuur van
het gezin.

4.2

Lopende werkzaamheden

Geen.

5. Gender bias en voorstellen
De gegevens met betrekking tot de computerinfrastructuur worden geaggregeerd op gezinsniveau. Het is
dus niet mogelijk om nauwkeurig de computers en de overige hardware te identificeren die elk van de
gezinsleden bezit en gebruikt. De formulering van het eerste deel van het formulier zou herzien moeten
worden om de vragen die slaan op de computerinfrastructuur te individualiseren.
Het inkomen wordt verzameld op het niveau van het gezin en niet bij de gezinsleden.
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13.

Volwasseneneducatie (AES)

1. Context
De enquête volwasseneneducatie (Adult Education Survey in het Engels, AES) wordt georganiseerd op
grond van verordening 577/98 van de Europese Raad en het koninklijk besluit van 10 januari 1999. Een
vergelijkbare enquête wordt georganiseerd in alle Lidstaten van de Europese Unie en in Kroatië.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/aes/

2.2. Geraadpleegde documenten:
Geen

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
Deze enquête onderzoekt de participatie aan formeel en niet-formeel leren, het gebrek aan participatie en
elementen die opleiding in de weg staan, arbeidsplaatsen die zijn gecreëerd dank zij niet-formeel leren, het
volume aan lesuren in het formeel en het niet-formeel leren, de werkgevers die de opleidingskost
financieren, de taal- en ICT-opleidingen, de maatschappelijke en culturele participatie van de bevolking.
De vragenlijst van de enquête volwasseneneducatie omschrijft formeel leren als een vorming die leidt tot
een diploma of getuigschrift erkend door het Ministerie van Onderwijs of van Defensie (Koninklijke Militaire
School). Onder niet-formeel leren verstaat men een vorming die leidt tot een diploma of getuigschrift die
niet noodzakelijk erkend zijn door een ministerie maar die bijvoorbeeld vereist kan zijn voor de uitoefening
van een beroep. Informeel leren ten slotte kan zowel met begeleiding als autonoom. Deze laatste
leermethode is bewust en gepand, maar dan wel los van een instelling of organisatie.

3.2. Uitsplitsing van gegevens
Deze enquête wordt uitgevoerd bij individuen. Men stelt het geslacht van de deelnemers vast uitgaand van
het Rijksregister. Alle gegevens worden genderspecifiek uitgesplitst.

3.3. Representativiteit
a) Eerste ronde (2007)
Tijdens de eerste vragenronde (2007) werd de enquête volwasseneneducatie uitgevoerd op een steekproef
van 4.850 in België gedomicilieerde individuen tussen de 25 en de 64 jaar oud. De individuen die deelname
aan de enquête werden rechtstreeks geselecteerd uit het Rijksregister. Het non-responspercentage
bedroeg 63% (het non-responspercentage voor de internetvragenlijst bedroeg 90%).
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De steekproef is gestratificeerd in 18 niveaus naar de drie Belgische Gewesten, de beide geslachten en 3
leeftijdsklassen (25-34 ; 35-49 en 50-64). De bruto-gegevens worden gekalibreerd naar de spreiding
mannen/vrouwen in de totale Belgische bevolking en naar de leeftijdspiramide.
b) Vanaf de tweede ronde (2011)
Sinds de tweede vragenronde (2011) is de enquête volwasseneneducatie een vierjarige ad hoc module van
de enquête naar de arbeidskrachten. Als primaire steekproefeenheid geldt het gezin (afkomstig uit de
steekproef van de enquête naar de arbeidskrachten). De secundaire steekproefeenheid is het individu. Eén
enkel gezinslid wordt aangesteld om de vragenlijst te beantwoorden.
Het gebruik van proxy is niet toegestaan.

3.4. Enquêtemethode
De deelnemers aan de enquête volwasseneneducatie worden in de eerste plaats verzocht de vragenlijst via
internet te beantwoorden. Nadien wordt een formulier op papier toegestuurd aan de personen die de
enquête op internet nog niet hebben ingevuld. Vanaf de tweede enquêteronde (2011) is het de LFSenquêteur die de vragenlijst afgeeft op de woonplaats van de gezinnen die deelnemen aan de enquête naar
de arbeidskrachten bij zijn huisbezoek.
De vragenlijst moet persoonlijk worden ingevuld ; het gebruik van proxy is niet toegestaan.

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld op het niveau van de individuen. Het inkomen en het bedrag van de
uitgaven voor het leren worden evenwel verzameld op gezinsniveau.

3.6. Referentiepersoon
De persoon die worden aangewezen om de vragenlijst te beantwoorden is het gezinslid tussen 25 en 64
jaar oud dat het recentst zijn of haar verjaardag heeft gevierd.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête volwasseneneducatie wordt sinds 2007 om de vier jaar georganiseerd.
De bruto-gegevens zijn op aanvraag beschikbaar na goedkeuring door de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer (link naar de website van de Commissie). De geaggregeerde Belgische
gegevens met betrekking tot de motieven voor participatie aan het leren en aan het formeel en informeel
leren zijn eveneens beschikbaar op de website Statistics Belgium (weblink naar de geaggregeerde
gegevens). De Europese geharmoniseerde gegevens worden gepubliceerd op de website van Eurostat
(weblink naar de Europese gegevens).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Lydia Merckx
Soort contact : face-to-face interview

a) Voorwerp van het contact :
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Gender biases in de enquête.
b) Verkregen antwoord :
De enquête is in grote mate geïndividualiseerd.

4.2

Lopende werkzaamheden :

De gegevens van de tweede ronde (2011) zijn beschikbaar in maart/april 2013.

5. Gender bias en voorstellen
De gegevens over het inkomen zouden moeten worden verzameld op het niveau van de individuen en niet
op gezinsniveau. Ook zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen uitgaven voor leer-activiteiten
die de bevraagde persoon individueel op zich heeft genomen en de eventuele ingreep van andere
gezinsleden.
Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (Werkgroep Hoge Raad voor de Statistiek,
PowerPointpresentatie van 19/06/2012) heeft erop gewezen dat de lijst met studierichtingen die in de
vragenlijst vermeld wordt onevenwichtig is opgebouwd. De lijst biedt meer details voor studierichtingen
met een groter aantal mannelijke leerlingen.
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VI.

SOCIALE ZEKERHEID

Geen.

VII.
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDINGSKETEN EN LEEFMILIEU
Enquêtes bij gezinnen en individuen
14.

Gezondheidsenquête in België (HIS)

1. Context
De Gezondheidsenquête in België (Health Interview Survey, HIS) is een onderzoek dat georganiseerd wordt
op grond van verordening 1338/2008 van de Europese Commissie van 16 december 2008. Een gelijkaardige
enquête wordt uitgevoerd in 18 andere Europese landen (Oostenrijk, Estland, Slovenië, Zwitserland,
Bulgarije, Tsjechische Republiek, Cyprus, Frankrijk, Letland, Malta, Roemenië, Turkije, Duitsland,
Griekenland, Spanje, Hongarije, Polen, Slovakije).

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
https://his.wiv-isp.be/NL/SitePages/Introductiepagina.aspx

2.2. Geraadpleegde documenten:
-

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Maart 2005. « Health Interview Survey: Research
Protocol ». Online. 22 p.
«http://www.stes-apes.med.ulg.ac.be/Documents_electroniques/MET/METDON/ELE%20RAP%20MET-DON%206945.pdf ». Geraadpleegd op 15 februari 2013.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De doelstellingen van de enquête bestaan erin prioriteiten te bepalen inzake gezondheid, de
gezondheidstoestand en de gezondheidsbehoeften van de bevolking te beschrijven, de prevalentie en de
spreiding van de gezondheidsindicatoren in te schatten, de maatschappelijke ongelijkheden inzake
gezondheid en toegang tot de gezondheidszorg te analyseren, het verbruik van gezondheidszorgen en de
determinanten hiervan te onderzoeken en trends vast te stellen in de gezondheidstoestand van de
bevolking.
De gezondheidsenquête in België is opgedeeld in 6 hoofdthema's : de gezondheidstoestand, levensstijl en
preventie, consumptie van gezondheidsdiensten, de relatie tussen gezondheid en maatschappelijke
omgeving, de gezondheid van bejaarden en sociale ongelijkheden.

3.2. Uitsplitsing van gegevens
De gegevens die betrekking hebben op de gezondheid en op de leefomstandigheden van de individuen
worden uitgesplitst per geslacht. Het enquêteformulier voorziet bovendien in specifieke vragen voor
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vrouwen en voor mannen over het innemen van hormonen die de effecten van menopauze, zwangerschap
en prostaatproblemen tegengaan.

3.3. Representativiteit
In 2008 telde de eindsteekproef van de gezondheidsenquête in België 11.254 individuen uit 5.805
privégezinnen gedomicilieerd in België. De primaire steekproefeenheid is het gezin geselecteerd uitgaand
van het Rijksregister. Sinds 2004 wordt een over-aantal gehanteerd voor de hogere leeftijdsklassen (vanaf
65 jaar) om de gezondheidstoestand van bejaarden beter te kunnen inschatten. Een deelsteekproef van
1250 zogenaamde « bejaarde » gezinnen (dit betekent dat minstens één gezinslid ouder is dan 65 jaar)
werd daarbij aan de steekproef toegevoegd. De helft van deze gezinnen heeft een gezinslid van ouder dan
85 jaar. Binnen elk gezin selecteerde men vervolgens ten hoogste 4 individuen op basis van hun verjaardag
(cfr. Infra). Het non-responspercentage bedraagt 55%.
De steekproef is gestratificeerd naar geografische (Gewesten, provincies, gemeenten) en demografische
criteria, naar de leeftijd van de gezinsleden (met het oog op het over-aantal bejaarde gezinnen en de
steekproef). In elke geselecteerde gemeente trekt men willekeurig 50 uitgaand van de referentiepersoon in
het Rijksregister (de facto het gezinslid dat de recentste adreswijziging heeft doorgegeven).
De bruto-gegevens die de enquête verzamelt, worden gekalibreerd om te beantwoorden aan de
bevolkingsstructuur. De post-stratificering van de steekproef gebeurt op basis van geslacht, leeftijd,
woonplaats van de respondenten en gezinsomvang. Er is geen methode om ontbrekende gegevens toe te
wijzen.
In 2008 bedroeg het percentage vrouwen in de steekproef 53,4%. De spreiding mannen/vrouwen in de
steekproef van de enquête blijft stabiel in de tijd (51.2% vrouwen in 1997, 51,3% in 2001, 53% in 2004).

3.4. Enquêtemethode
De organisatoren geven als sonderingsmedium de voorkeur aan het face-to-face interview. In een stedelijke
omgeving is dit evenwel een moeilijker te hanteren methode. Daarom zien de enquêteurs zich soms
genoodzaakt de deelnemers te bevragen per telefoon. Het onderzoek bestaat uit drie delen :
1) Een vragenlijst « huishouden » wordt tijdens het gesprek ingevuld door de enquêteur, doorgaans
op basis van antwoorden verstrekt door de referentiepersoon van het gezin. De vragen van dit
formulier hebben betrekking op de gezinssamenstelling, het maandelijks inkomen en de
gezondheidsuitgaven.
Alle gezinsleden moeten twee individuele vragenlijsten beantwoorden.
2) De eerste individuele vragenlijst wordt mondeling aan de deelnemers voorgelegd en vervolgens
aangevuld door de enquêteur. Dit formulier betreft chronische aandoeningen en lichamelijke
beperkingen.
3) De tweede individuele vragenlijst wordt schriftelijk aangevuld door de bevraagde personen. De
vragen van dit formulier worden als gevoeliger aanzien (en hebben onder meer betrekking op het
alcohol- en druggebruik en de geestelijke gezondheid).
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Binnen elk gezin bevraagt men de referentiepersoon, in voorkomend geval zijn of haar partner, en twee of
drie andere gezinsleden geselecteerd in functie van hun verjaardag. Er worden niet meer dan vier personen
per gezin bevraagd.
Het gebruik van proxy is verplicht voor de gezinsleden jonger dan 15 jaar, zwaar zieken en met een
geestelijke stoornis en voor bejaarden die in een instelling verblijven maar nog steeds officieel
gedomicilieerd zijn op het gezinsadres. Een derde kan dienen als proxy wanneer de geselecteerde persoon
langer dan een maand afwezig is of uitdrukkelijk weigert op aan het interview deel te nemen. Het gebruik
van proxy is enkel toegestaan voor de eerste individuele vragenlijst. Voor de enquête 2008 werd 23% van
de respondenten bevraagd via een ander gezinslid en 2% via een persoon van buiten het gezin.

3.5. Niveaus waarop de gegevens worden verzameld
De gezondheidsenquête in België verzamelt haar gegevens op gezinsniveau (er wordt een gezinsvragenlijst
voorgelegd aan een referentiepersoon) en op het niveau van de gezinsleden (een welbepaald aantal leden
per gezin wordt individueel bevraagd over hun gezondheidstoestand).

3.6. Referentiepersoon
De referentiepersoon is de persoon die als zodanig voor het gezin wordt aangewezen in het Rijksregister.
De gezinsvragenlijst wordt meestal ingevuld door deze referentiepersoon, maar ook andere gezinsleden
kunnen ze beantwoorden.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De gezondheidsenquête in België wordt georganiseerd sinds 1997 en vindt om de vier jaar plaats.
De bruto-gegevens zijn beschikbaar na goedkeuring door de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer (link naar de website van de Commissie). De geaggregeerde gegevens zijn
beschikbaar via de interactieve gegevensbank van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
(weblink naar de geaggregeerde gegevens). De Europese geharmoniseerde gegevens worden gepubliceerd
op de website van Eurostat (weblink naar de Europese gegevens).
Een analyse met toelichting bij de resultaten van de enquête is beschikbaar op de website van het
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (weblink naar de rapporten van het WIV). Elk van de zes
thema’s van de enquête wordt vervat en geanalyseerd in een afzonderlijk rapport.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen

Jean Tafforeau
Soort contact : E-mail

a) Voorwerp van het contact:
-

Weerslag van het gebruik van en gender bias;
Keuze van de referentiepersoon;
Berekening van het opleidings- en inkomensniveau van het gezin.

b) Verkregen antwoord :
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Er is nog geen enkele studie uitgevoerd naar de weerslag van het gebruik van proxy op de verkregen
resultaten.
De referentiepersoon van het gezin is de referentiepersoon van het Rijksregister. Op grond van die persoon
wordt het gezin geselecteerd. Ook al betreft het doorgaans de persoon die de huishoudenquête
beantwoordt, toch hebben hier ook de andere gezinsleden de mogelijkheid om te antwoorden op de
gezinsenquête.
De resultaten van de enquête worden gepresenteerd in functie van het opleidingsniveau van het gezin
(men schrijft aan het gezin het hoogste opleidingsniveau van de gezinsleden toe). Hierdoor kan
nauwkeuriger de band tussen de gezondheidstoestand en het opleidingsniveau worden beoordeeld voor
kinderen en jongvolwassenen als deze hun studies nog niet hebben beëindigd.
Tijdens de vorige rondes van de enquête werd het inkomen veeleer verzameld op het niveau van de
individuen dan op gezinsniveau. Toch stelde men vast dat de gezinsleden niet altijd met dezelfde
nauwkeurigheid antwoordden op de vragen betreffende het inkomen, wat leidde tot een over- of
onderwaardering van het totale gezinsinkomen. Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid is
van mening dat de vraag naar het totale gezinsinkomen in plaats van naar het inkomen van de individuele
gezinsleden een grotere nauwkeurigheid oplevert voor de gegevens die in de enquête worden verzameld
met betrekking tot het gezin.

4.2

Lopende werkzaamheden

In 2013 organiseert het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid de vijfde enquêteronde. Vanaf
2013 wordt het mogelijk om na te gaan hoeveel mannen en hoeveel vrouwen de « gezinsvragenlijst »
hebben beantwoord.

5. Gender bias en voorstellen
De referentiepersoon die is aangewezen om de gezinsvragenlijst te beantwoorden, is de referentiepersoon
van het Rijksregister. In het Rijksregister hebben mannen als referentiepersonen evenwel het overwicht
(66.24% van de referentiepersonen van het Rijksregister zijn mannen). De referentiepersoon wordt
bevraagd over het gezinsinkomen, de gezondheidsuitgaven van het gezin, het rookgedrag van zwangere
vrouwen.
Alle gegevens van de enquête worden geanalyseerd in functie van het opleidingsniveau en voor de punten
betreffende de gezondheidstoestand van bejaarden in functie van het equivalent gezinsinkomen. Het
opleidingsniveau wordt gevormd op grond van het hoogste bereikte opleidingsniveau, hetzij door de
referentiepersoon van het gezin hetzij door diens partner. Dit opleidingsniveau wordt vervolgens aan alle
gezinsleden toegekend. Het equivalent gezinsinkomen wordt berekend door weging van het inkomen van
elk van de individuele gezinsleden (er wordt een gewicht van 1 toegekend aan het inkomen van de
referentiepersoon, 0,5 aan dat van elke andere volwassene van het gezin en 0,3 voor de kinderen van het
gezin). Men zou gebruik moeten maken van het individueel inkomens-en opleidingsniveau in plaats van de
gezinscijfers.
Met zou het opleidingsniveau van elk van de gezinsleden moeten gebruiken in plaats van een extrapolatie
van het opleidingsniveau van de respondent naar de andere leden van het gezin.
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Ook al vermijdt men het gebruik van proxy voor te gevoelige vragen, toch zou het interessant zijn een
studie uit te voeren om de weerslag van het gebruik van proxy op de verkregen antwoorden te
onderzoeken.
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15.

Survey of Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

1. Context
De SHARE enquête (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe in het Engels), ook « 50+ in Europe
» genoemd, wordt georganiseerd op initiatief van een internationaal onderzoekersconsortium. De centrale
coördinatie (in München, Duitsland) wordt gefinancierd op een Europees budget (ESFRI programma) sinds
2010 (voordien werden de nationale enquêtes eveneens gefinancierd door Europa), terwijl de nationale
enquête gefinancierd is door Belspo voor de vierde ronde (2010-2011) en door de Gemeenschappen en
Gewesten voor de vijfde ronde (2012-2013).
De enquête wordt georganiseerd in 20 landen, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten (Zwitserland,
Israel) en kan worden vergeleken met andere gelijkaardige enquêtes (HRS in de VS, Elsa in het Verenigd
Koninkrijk). Bovendien geldt ze als inspiratiebron voor opkomende landen (China…)

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://www.share-project.org/

2.2. Geraadpleegde documenten:
Geen.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De SHARE enquête brengt drie belangrijke elementen in het leven van vijftigplussers met elkaar in verband
: gezondheid, financiële gegevens en relaties. Ze verzamelt meer bepaald demografisch gegevens
(burgerlijke staat, opleidingsniveau, enz.), informatie over de gezondheidstoestand, gezondheidszorg,
tewerkstelling, pensioen (en toekomstige rechten), spaargedrag, giften en erfenissen, wonen, consumptie,
gezins- en vriendschapsbetrekkingen, (associatieve) activiteiten, de verwachtingen voor de toekomst, enz.
Aan de hand van specifieke modules kunnen ook cognitieve middelen worden gemeten (van buiten leren,
vloeiende spraak, plaatsbepaling in tijd en ruimte, hoofdrekenen), lichamelijke capaciteiten (handdruk,
kracht in de benen), depressie (Euro-D schaal).

3.2. Uitgesplitste gegevens
De hoofdeenheid die in de enquête wordt onderzocht, is het gezin. De bevraagde personen zijn een
gezinslid van 50 jaar en diens eventuele levenspartner, ongeacht zijn of haar leeftijd. Zijn er nog andere
gezinsleden, dan worden deze niet bevraagd, maar er wordt wel een raming gemaakt van hun financiële
bijdragen. De vragenlijst bevat individuele vragen (die ook per individu kunnen worden opgesplitst),
bijvoorbeeld over de gezondheid, gezins- en vriendschapsrelaties, verscheiden tests (zowel denk- als
lichamelijke tests), werk, pensioen, inkomsten, giften en erfenissen, demografische gegevens. Bepaalde
modules worden evenwel slechts aan één persoon voorgelegd : gezinssamenstelling, relatie met de
kinderen, kenmerken van de woning, consumptie. Voor die modules is het niet mogelijk om duidelijk vast
te stellen wat mag worden toegeschreven aan een specifiek bevraagd gezinslid, als er meerdere zijn.
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3.3. Representativiteit
Bij de ronde 2010, namen 3793 in België gedomicilieerde privé-gezinnen deel aan de enquête, wat
overeenstemt met 5345 individuen (1957 gezinnen en 2636 individuen in Wallonië en in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en 1836 gezinnen en 2809 individuen in Vlaanderen). De gezinnen die intraden
tussen ronde 1 en ronde 3 werden geselecteerd uit de telefoongids. Gezinnen die intraden in ronde 4 (2800
individuen) werden geselecteerd op grond van het Rijksregister. Ze werden per brief gecontacteerd en
vervolgens face-to-face bevraagd.
In 2010 heeft 40% van de nieuwe gezinnen in de steekproef en 80% van de longitudinale gezinnen (panel)
de vragenlijsten beantwoord.
Het steekproefplan van de SHARE enquête verloopt in twee fasen. Eerst wordt een welbepaald aantal
gemeenten voorgeselecteerd, vooraf gestratificeerd volgens omvang. In elke van deze gemeenten wordt
willekeurig eenzelfde aantal gezinnen getrokken op grond van het Rijksregister. Dit betekent dat met het
oog op het representatief karakter kleine gemeenten minder kans hebben om te worden getrokken. Alle
geselecteerde gezinnen worden gecontacteerd, zonder bijsturing (geen quota bijvoorbeeld). De gegevens
worden gewogen in een latere fase (er wordt rekening gehouden met het geslacht van de respondenten bij
de berekening van de geëxtrapoleerde gegevens).
Het gebruik van proxy is toegestaan als de geselecteerde persoon moeilijkheden ondervindt om de
vragenlijst te beantwoorden (behalve voor de modules die betrekking hebben op het sociaal netwerk, de
verwachtingen voor de toekomst, de activiteit, de lichamelijke tests en de geestelijke gezondheid).
Het percentage vrouwen in de steekproef bedraagt 55.2%.

3.4. Niveaus waarop de gegevens worden verzameld
Zoals hierboven reeds werd vermeld, worden de gegevens van de SHARE enquête verzameld bij individuen
en gezinnen. De hoofdeenheid van de enquête is evenwel het gezin. Het is onmogelijk om voor de
individuele gezinsleden nauwkeurig de bedragen vast te stellen voor het inkomen en de
consumptieuitgaven.

3.5. Referentiepersoon
Er wordt een referentiepersoon aangewezen binnen het gezin om de gezinsvragenlijst verder aan te vullen.
Dit is systematisch het gezinslid dat bij lottrekking werd bepaald, maar iedere andere persoon die deel
uitmaakt van het gezin wordt voor deze fase aanvaard. Deze korte vragenlijst dient immers enkel om de
gezinssamenstelling te bepalen.
Vervolgens wordt naar keuze van de respondenten een respondent aangewezen voor de financiële vragen
(financiële transfers, wonen, erfgoed, inkomen en consumptie van het gezin) : wie zichzelf het meest
geschikt acht om deze vragen te beantwoorden. Deze persoon is van het mannelijk geslacht in 43.3% van
de gezinnen die wonen in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in 47.7% van de gezinnen
die wonen in Vlaanderen.

3.6. Beschikbaarheid van de gegevens
De SHARE enquête wordt sinds 2004 georganiseerd om de twee jaar.
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De bruto-gegevens zijn beschikbaar na goedkeuring van het SHARE consortium (weblink naar de Europese
website van SHARE). De goedkeuring wordt gevraagd aan één van de Belgische operatoren (CREPP bij de
ULg voor aanvragen in het Frans, Cello bij de UA voor aanvragen in het Nederlands).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen

Claire Gavray
Soort contact : E-mail, telefoon

Jérôme Schoenmaeckers
Soort contact : E-mail, telefoon

Xavier Flawinne
Soort contact : E-mail, telefoon

a) Voorwerp van het contact :
Een deel van de informatie betreffende de steekproefmethode was niet beschikbaar via het internet.
Daarom dienden bijkomende gegevens opgevraagd te worden bij het CREPP, het onderzoeksinstituut dat
zich bezighoudt met de enquête voor Franstalig België : de omvang van de steekproef, de onderzoeksbasis,
de steekproefeenheid, de extrapolatiemethode voor de gegevens, het non-responspercentage, het bestaan
van gender biases.
b) Verkregen antwoord :
Er is nog geen onderzoek verricht naar het gebruik van proxy. Het zou de SHARE enquête sterk
bemoeilijken als geen gebruik kon worden gemaakt van proxy om de falende herinnering bij respondenten
op te vangen. Er wordt inderdaad een licht overwicht van vrouwen vastgesteld bij de referentiepersonen
aangewezen om de financiële vragen te beantwoorden. Deze oververtegenwoordiging van vrouwen bij de
referentiepersonen moet evenwel in verhouding worden geplaatst tot het feit dat vrouwen talrijker
deelnemen aan de enquête.
We stellen vast dat mannen en vrouwen hetzelfde gewicht hebben bij het nemen van belangrijke
beslissingen en in de administratieve gezinslasten bij het begin van het actieve leven. Er tekent zich tijdens
het actieve leven evenwel een toenemend verschil af naarmate het gezin spaart. Dit kan verklaren waarom
vrouwen zich op het moment van het pensioen sterker bekommeren om de administratieve lasten (zoals
bijvoorbeeld het beantwoorden van de enquête) terwijl mannen zich bezighouden met de financiële
planning van het gezin.

4.2

Lopende werkzaamheden

De vijfde ronde van de enquête loopt momenteel. Men gaat daarbij uit van 2200 tot 2300 deelnemende
gezinnen voor Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tussen de 2000 en de 2100 voor
Vlaanderen). Het team dat de SHARE enquête verzorgt, beoogt de deelnemers op te volgen tot in 2024.
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5. Gender bias en voorstellen
We stellen een overwicht van vrouwen vast bij de referentiepersonen die zijn aangewezen om de financiële
vragen te beantwoorden. Deze tendens is sterker in Franstalig België dan in het Nederlandstalige landsdeel.
Uit de vragenlijst van de enquête kan niet worden opgemaakt of dit betekent dat vrouwen vaker
verantwoordelijk zijn voor de financiële beslissingen dan mannen of veeleer dat zij zich in grotere mate
bezig houden met de administratieve lasten van het gezin.
Er zijn meer vrouwen dan mannen die deelnemen aan de enquête. Dit kan onder meer worden verklaard
door een betere lichamelijke gezondheid van vrouwen bij bejaarden. Volgens de gezondheidsenquête in
België (2008) verklaarde 73.6% van de vrouwen tussen de 55 en de 64 jaar oud dat zij in goede (zelfs zeer
goede) conditie verkeren ten opzichte van slechts 68.9% bij de mannen.
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VIII.

MOBILITEIT EN VERVOER

Enquêtes bij ondernemingen
16.

Toerisme en hotelwezen

1. Context
De enquête Toerisme en Hotelwezen worden in België georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit
van 9 april 1991. Een gelijkaardige enquête (Occupancy in collective accomodation establishments :
domestic and inbound tourism) wordt uitgevoerd in alle andere Lidstaten van de Europese Unie, IJsland,
Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Albanië, Bosnië Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische
Republieken Macedonië.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/toerisme/

2.2. Geraadpleegde documenten:
Geen.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De enquête Toerisme en Hotelwezen onderzoekt de kenmerken van de bedrijven (opvangcapaciteit,
jaarlijkse sluitingsdata, maandelijks aantal dagen activiteit) en het toeristisch cliënteel van deze bedrijven,
met uitzondering van de klanten die worden beschouwd als permanent verblijvend. Elk bedrijf stuurt
maandelijks gegevens door betreffende het land van herkomst van de toeristen, de aantallen, de
vertrekdatum, het aantal overnachtingen en het reismotief.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Geen enkel cijfer wordt uitgesplitst per geslacht.

3.3. Representativiteit
De enquête wordt uitgevoerd bij alle logiesverstrekkende bedrijven. i.e. hotels en daarmee gelijkgestelde
ondernemingen (apart-hotels, motels en gelijkaardige per kamer verhuurde logies waarvoor hoteldiensten
worden geleverd), toeristische kampeerterreinen, met uitzondering van woonlocaties die als privéwoningen worden beschouwd, vakantieparken en andere bedrijven zoals jeugdherbergen en andere
groepsverblijven.
De enquête is verplicht. Het non-responspercentage bedraagt 5%.
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3.4. Enquêtemethode
De logiesverstrekkende bedrijven kunnen hetzij langs elektronische weg deelnemen aan het onderzoek
(een internettoepassing), hetzij per post (een papieren vragenlijst). De steekproefeenheid is de eenheid van
economische activiteit op lokaal niveau.

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld op ondernemingsniveau (logiesverstrekkende bedrijven).

3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête wordt georganiseerd sinds 1992 en wordt maandelijks uitgevoerd.
De geaggregeerde Belgische gegevens zijn beschikbaar op de website Statistics Belgium (weblink naar de
geaggregeerde gegevens). De geharmoniseerde Europese gegevens zijn beschikbaar op Eurostat (weblink
naar de Europese gegevens).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen

Dimitri van Lierde
Soort contact : E-mail
a) Voorwerp van het contact :
Gender bias in de enquête Toerisme en Hotelwezen.
b) Verkregen antwoord :
De enquête legt zich toe op de toeristische stromen. De organisatoren van de enquête hebben geen
verklaring voor het feit dat in de enquête niet wordt gepeild naar het geslacht van de reizigers en van de
eigenaars van de logiesverstrekkende bedrijven.

5. Gender bias en voorstellen
Het zou interessant zijn als men zou vragen naar het geslacht van de eigenaars van de logiesverstrekkende
bedrijven en van de reizigers.
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17.

Goederenvervoer over de weg

1. Context
De enquête betreffende het goederenvervoer over de weg wordt in België georganiseerd overeenkomstig
verordening 1172/98 van de Europese Raad. Een gelijkaardige studie (Road freight transport measurement)
wordt georganiseerd in alle Lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Kroatië en Liechtenstein.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/wegvervoer/

2.2. Geraadpleegde documenten:
Geen.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
Deze enquête heeft als doel gegevens te verzamelen over het goederenvervoer over de weg met
voertuigen die staan ingeschreven in België (als basisvariabelen gelden : het aantal vervoerde ton, de
gepresteerde tonkilometer en het afgelegde aantal kilometer).

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Geen enkel cijfer wordt uitgesplitst per geslacht.

3.3. Representativiteit
De enquête heeft betrekking op vrachtwagens en trekkers ingeschreven in België bij de Dienst voor
Inverkeerstelling aan de hand van een wekelijkse steekproef ad random van ongeveer 1000 vrachtwagens
en/of trekkers. Landbouwvoertuigen, militaire voertuigen en voertuigen die toebehoren aan centrale of
plaatselijke overheidsinstellingen worden uitgesloten van de enquête, alsook voertuigen bestemd voor
goederenvervoer met een laadvermogen of maximaal toegelaten gewicht van minder dan een ton.
De steekproef wordt gestratificeerd naar het voertuigtype (vrachtwagens of trekkers) en voor de
vrachtwagens naar het koetswerktype (open vrachtwagen, koelwagen, vrachtwagen met platte opbouw,
kipbak) en het laadvermogen. De trekkers worden jaarlijks exhaustief bevraagd. Vrachtwagens worden
gemiddeld één keer om de twee jaar bevraagd. Eenzelfde trekker of vrachtwagen wordt ten hoogste één
keer per jaar bevraagd.

3.4. Enquêtemethode
De vragenlijst wordt ingevuld via het internet (internet-toepassing) of per brief (vragenlijst op papier). De
vragenlijst wordt toegestuurd aan de persoon die als eigenaar van de vrachtwagens of trekkers staat
ingeschreven bij de FOD Mobiliteit. In de praktijk betreft het doorgaans een rechtspersoon.

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld op het niveau van het voertuig.
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3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête wordt georganiseerd sinds 1999 en heeft wekelijks plaats.
De geaggregeerde gegevens zijn beschikbaar op de web site Statistics Belgium (weblink naar de
geaggregeerde gegevens). De geharmoniseerde Europese gegevens zijn beschikbaar op Eurostat (weblink
naar de Europese gegevens).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Bruno Kestemont
Soort contact : E-mail

Rudy Vandereyt
Soort contact : E-mail
a) Voorwerp van het contact :
Aan wie wordt de vragenlijst betreffende het wegvervoer gericht ? Is het mogelijk om te weten of de
bestuurder van het voertuig een man of een vrouw is ?
b) Verkregen antwoord :
De vragenlijst wordt gericht aan de eigenaar van het voertuig zoals deze staat ingeschreven bij de FOD
Mobiliteit. In de praktijk betreft het meestal een rechtspersoon. Het is dus niet mogelijk het geslacht te
kennen van de persoon die het voertuig bestuurt. Het doel van de enquête is om informatie te verzamelen
over het wegvervoer van goederen. De enquête heeft geen betrekking op de arbeidskrachten in de
transportsector.

4.2

Lopende werkzaamheden

Geen.

5. Gender bias en voorstellen
Geen.

Enquêtes bij gezinnen en individuen
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18.

Mobiliteitsenquête (BELDAM)

1. Context
De BELDAM enquête over de mobiliteit is een Belgisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door de FOD
Mobiliteit en Vervoer en de POD Wetenschapsbeleid. De enquête kreeg aanvullende financiering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de MIVB, van de Waalse overheid met het IWEPS, van de Provincie
Luxemburg met TEC Namur-Luxembourg en van NMBS-Mobility.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://www.beldam.be/

2.2. Geraadpleegde documenten:
Cornelis Eric, Michel Hubert, Philippe Huynen, Kevin Lebrun en Geoffroy Patriarche. september 2012.
«Belgian
Daily
Mobility –
BELDAM ».
Online.
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p.
<
http://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/pub_ostc/agora/ragjj150_fr.pdf>. Geraadpleegd op 15
februari 2013

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De enquête onderzoekt de verplaatsingen van de leden van Belgische gezinnen.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
De gegevens over de verplaatsingen worden uitgesplitst over mannen en vrouwen. Toch is het niet mogelijk
om nauwkeurig de vervoermiddelen te identificeren die elk van de gezinsleden ter beschikking hebben.

3.3. Representativiteit
De enquête is uitgevoerd bij 8532 in België wonende gezinnen (15821 individuen) geselecteerd uit het
Rijksregister. Het non-responspercentage bedraagt 70%.
De steekproef van de enquête is gestratificeerd naar provincie en naar gezinsomvang (we stellen een
onderscheid vast tussen gezinnen bestaande uit slechts één persoon en gezinnen van meer dan één
persoon). Een grotere steekproef voor Brussel-Hoofdstad en de Provincie Luxemburg wordt verklaard door
financiële partnerschappen die in deze regio’s zijn gesloten.
De bruto-gegevens worden gewogen aan de hand van criteria als geografische spreiding, de
leeftijdspiramide, het geslacht van de respondenten en de omvang van het gezin waartoe ze behoren.

3.4. Enquêtemethode
De geselecteerde gezinnen zijn in een eerste fase per post op de hoogte gebracht van het feit dat de
enquête georganiseerd werd. Vervolgens kregen ze opnieuw per post :
Een vragenlijst gericht aan het gezin over de gezinssamenstelling, het voertuig/de voertuigen waarover het
gezin beschikt en de buurt waar het woont ;
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Een formulier voor elk van de gezinsleden ouder dan 6 jaar, dat individueel moet worden ingevuld en
betrekking heeft op de algemene houding ten opzichte van mobiliteit, verplaatsingen verbonden aan
specifieke activiteiten en verplaatsingen verricht tijdens een referentiedag (verplaatsingsagenda).
Nadien zijn de gezinnen door de enquêteur kort vóór en kort na de referentiedag gecontacteerd om zich
ervan te vergewissen dat ze het enquêteformulier invullen.
Een deelsteekproef van de enquête is face-to-face bevraagd. Deze steekproef werd beperkt tot 6 stedelijke
zones (Brussels, Gent, Luik, Charleroi, Antwerpen en het noorden van Waals Brabant). Het gebruik van deze
methode wordt verantwoord met budgettaire argumenten (de praktijk is minder duur in stedelijk gebied)
maar beoogt ook de administratie van de peiling te vergemakkelijken (omwille van het grote aantal
deelnemers van vreemde origine en laaggeschoolden die moeilijkheden kunnen ondervinden bij het
individueel beantwoorden van de enquête).
De enquêteur begaf zich vervolgens naar de woonplaats van het gezin om de enquête voor te stellen en
eventueel reeds een deel van de vragenlijsten in te vullen (zonder verplaatsingen). De enquêteur werd
geacht om tijdens het bezoek met het gezin een afspraak te maken kort na de referentiedag om de
ingevulde vragenlijsten samen te overlopen en op te halen.
Proxy zijn niet toegestaan.

3.5. Niveaus waarop de gegevens worden verzameld
De enquête wordt uitgevoerd bij de gezinnen (vragenlijst over de woonplaats en de auto’s waarover het
gezin beschikt) en alle gezinsleden die ouder zijn dan 6 jaar (vragenlijst over de verplaatsingen van de
individuen).

3.6. Referentiepersoon
De referentiepersoon belast met het beantwoorden van de gezinsvragenlijst is de referentiepersoon die
voor het gezin is aangewezen in het Rijksregister.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De BELDAM enquête werd georganiseerd in 2009-2010 en sloot aan op een eerste ronde (MOBEL
genoemd) uitgevoerd in 1999. De vragenlijsten van de beide enquêtes verschillen grondig van elkaar. Het is
niet gemakkelijk om de resultaten van beide te vergelijken.
De gegevens van de enquête zijn beschikbaar na goedkeuring door de Commissie voor de Bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer (weblink naar de website van de Commissie). Verscheidene rapporten waarin
de resultaten worden besproken, zijn gepubliceerd op de website BELSPO (weblink naar de rapporten).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Salomé Dandenne
Soort contact : face-to-face interview

Kevin Lebrun
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a) Voorwerp van het contact :
Zou het mogelijk zijn de vervoersmiddelen te kennen die elk van de gezinsleden ter beschikking heeft ?
Zijn er individualiseerbare gegevens beschikbaar?
Is de contactpersoon die belast is met het beantwoorden van de vragenlijst ook de referentiepersoon voor
het Rijksregister ?
Welke perspectieven heeft de enquête voor de toekomst ?
b) Verkregen antwoord :
De individualiseerbare gegevens zijn op aanvraag beschikbaar na goedkeuring door de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
De gegevens over de vervoersmiddelen die de individuen ter beschikking hebben, worden verzameld op
gezinsniveau omdat vanuit theoretisch oogpunt de mobiliteit van elk van de gezinsleden wordt beïnvloed
door het aantal auto’s in het gezin (zelfs voor de occasionele gebruikers van de auto). De individuen
moeten een individuele vragenlijst invullen over hun verplaatsingen. In deze vragenlijst moeten ze
aangeven of ze een auto van het gezin hebben gebruikt en zo ja de gebruikte auto met zijn nummer
identificeren. Op grond van deze gegevens kan derhalve het gebruik worden beoordeeld dat elk gezinslid
maakt van de auto’s van het gezin. Deze informatie is evenwel niet beschikbaar voor de overige
vervoersmiddelen (bromfiets, motorfiets, fiets).

4.2

Lopende werkzaamheden

Er ligt een project ter studie om een nieuwe mobiliteitsenquête te organiseren tegen 2015. Toch is de
uitvoering van dit project onzeker omdat er nog geen toereikend budget beschikbaar is. Over de mogelijke
verbeteringen aan de enquête heeft nog geen vergadering plaatsgevonden.

5. Gender bias en voorstellen
Het is niet mogelijk om de vervoersmiddelen te kennen die ter beschikking zijn van elk van de gezinsleden.
Het aantal kinder- en volwassenenfietsen wordt gevraagd voor het hele gezin zonder dat men er de
gebruikers van kent. De hoofdgebruiker wordt gevraagd voor auto’s en bestelwagens, maar de gezinnen
hebben niet de mogelijkheid om te vermelden of het voertuig gedeeld wordt en met wie.

De contactpersoon belast met het beantwoorden van de vragenlijst is de referentiepersoon voor het gezin
in het Rijksregister. Er bestaan echter meer mannelijke dan vrouwelijke referentiepersonen (66.24% van de
referentiepersonen in het Rijksregister zijn mannen). De enquête zou aangepast moeten worden met het
oog op een meer neutrale genderomschrijving van de referentiepersoon.
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IX.
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE,
ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE &
GROOTSTEDENBELEID
Enquêtes bij gezinnen of individuen
19.

Statistieken over de inkomens en de levensomstandigheden
(SILC)

1. Context
De statistieken naar de inkomens en de levensomstandigheden (Statistics on Income and Living Conditions,
SILC) maken deel uit van een enquête georganiseerd overeenkomstig verordening 1552/2005 van de
Europese Raad. Een gelijkaardige enquête wordt georganiseerd in de andere lidstaten van de Europese
Unie, alsook in IJsland, Noorwegen, Kroatië, Turkije en Zwitserland.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/silc/

2.2. Geraadpleegde documenten:
Eurostat. s.d. « Quality Report Belgian SILC 2010 ». Online. 52 p. < http://statbel.fgov.be/fr/binaries/BEQualityReport%20SILC2010_tcm326-206841.pdf>. Geraadpleegd op 15 februari 2013
Atkinson Anthony (ed) en Eric Mariel (ed.). 2010. « Income and living conditions in Europe ». Online. 418 p.
<
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-555/EN/KS-31-10-555-EN.PDF>.
Geraadpleegd op 15 februari 2013.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
SILC (Europese statistieken naar inkomens en levensomstandigheden) is de Europese referentiebron inzake
vergeleken statistieken voor de inkomensverdeling, de levensomstandigheden en de sociale inclusie op
Europees vlak. De resultaten van deze enquête moeten een stand van zaken aanreiken voor armoede en
sociale uitsluiting bij privé-gezinnen. De enquête verzamelt gegevens over huisvesting, de goederen van het
gezin, het comfortniveau en materieel gemis. Ook maakt de enquête het mogelijk de verschillende
onderdelen van het gezinsinkomen te beoordelen (inkomsten uit werk, huurinkomsten, patrimonium,
kinderbijslag, studiebeurzen, alimentatie, …) in verhouding tot de beroepsactiviteit, het opleidingsniveau en
de gezondheid van de individuen.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
De gegevens betreffende de tewerkstelling, de beroepsactiviteit, de inkomens, de gezondheid en de
opleiding zijn beschikbaar per geslacht. De gegevens over huisvesting, goederen, de financiële toestand
(met inbegrip van studiebeurzen en kinderbijslag) en de kinderopvang in het gezin worden verzameld op
gezinsniveau en worden dus niet uitgesplitst per geslacht.
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3.3. Representativiteit
In 2010, namen 11861 individuen afkomstig uit 6132 privé-gezinnen onttrokken aan het Rijksregister deel
aan de enquête. Het non-responspercentage bedraagt 26%. Ongeveer twee derde (62%) van de
deelnemende gezinnen maakte deel uit van het roterende panel en hadden reeds aan de enquête
deelgenomen tijdens eerdere ronden. Het feit dat dezelfde gezinnen in opeenvolgende ronden bevraagd
worden, maakt het mogelijk binnen de populatie de evolutie van de indicatoren te bestuderen voor
armoede, sociale uitsluiting en opleidingsniveau.
De enquête wordt uitgevoerd binnen een gestratificeerde steekproef in twee fasen. Het Belgisch
grondgebied is opgedeeld in gemeenten (of een deel hiervan als de gemeente te groot is). Willekeurig en
met mogelijke herhaling wordt een aantal gemeenten getrokken die fungeren als primaire
steekproefeenheden. De gemeenten worden geselecteerd binnen 11 lagen van het land (de tien provincies
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) volgens ‘probability proportional to size’ voor de bevolking van elke
gemeente. Binnen elke geselecteerde gemeente kiest men vervolgens de gezinnen als belangrijkste
steekproefeenheden.
De gegevens worden gekalibreerd om te beantwoorden aan de verhouding mannen/vrouwen binnen de
populatie. Ontbrekende gegevens worden ingevoerd op basis van leeftijd en geslacht van de respondenten.
Tijdens de ronde 2010 maakten de vrouwen 51,44% uit van de respondenten van de individuele
vragenlijsten.

3.4. Enquêtemethode
Het onderzoek gebeurt face-to-face met de enquêteur. De enquête omvat twee vragenlijsten :
Een vragenlijst voor het gezin ingevuld door het gezinslid dat is aangewezen als referentiepersoon (cfr.
hieronder). Deze vragenlijst heeft betrekking op huisvesting, inkomsten (huurinkomsten, geldoverdrachten
binnen het gezin, kinderbijslag, studiebeurzen, …), de financiële toestand en het patrimonium van het gezin
en de kinderopvang.
Een individuele vragenlijst ingevuld door elk van de gezinsleden ouder dan 16 jaar. Deze vragenlijst heeft
betrekking op het werk en de dagelijkse activiteiten de individuen, de kenmerken van de tewerkstelling, de
beroepsactiviteiten, de inkomens al dan niet uit arbeid, de gezondheidstoestand, de opleiding en de
maatschappelijke integratie.
Proxy zijn toegestaan. Indien nodig kan een persoon zich laten vervangen door een ander gezinslid om de
individuele vragenlijst te beantwoorden.

3.5. Niveaus waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld bij de gezinnen en bij alle gezinsleden ouder dan 16 jaar.

3.6. Referentiepersoon
De referentiepersoon die de gezinsvragenlijst beantwoordt, is het gezinslid met de beste kennis van de
inkomsten en de woonsituatie van het gezin. Deze persoon wordt aangewezen door het gezin.
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3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête naar de inkomens en de levensomstandigheden wordt in België georganiseerd sinds 2003 en
dit jaarlijks. Vóór 2003 werden de gegevens over de levensomstandigheden verzameld door het
gemeenschapspanel van gezinnen (European Community Household Panel, ECHP). De resultaten van de
SILC en ECHP enquêtes zijn evenwel niet vergelijkbaar.
De bruto-gegevens van de enquête zijn op aanvraag beschikbaar na goedkeuring door de Commissie voor
de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (weblink naar de website van de Commissie). De
geaggregeerde Belgische gegevens zijn eveneens beschikbaar op de website Statistics Belgium (weblink
naar de geaggregeerde gegevens). De geharmoniseerde Europese gegevens zijn gepubliceerd op de
website van Eurostat (weblink naar de Europese gegevens).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Lydia Merckx
Soort contact : face-to-face interview

Geneviève Geenens
Soort contact : face-to-face interview

a) Voorwerp van het contact :
-

Impact van het gebruik van proxy
Op gezinsniveau verzamelde gegevens die niet per geslacht zijn opgesplitst

b) Verkregen antwoord :
In juni wordt een specifiek onderzoek gehouden naar de impact van het gebruik van proxy op de verkregen
antwoorden.
Het algemeen kader van de enquête is bepaald door Eurostat. De ADSEI is niet bevoegd om hiervan af te
wijken.

4.2

Lopende werkzaamheden :

In de volgende ronden van de enquête gaat men erop toezien dat de gegevens verzameld over de
gezinssamenstelling worden verbeterd. Vragen over het co-ouderschap (waarbij men het heeft over
spookkinderen omdat ze niet de hele tijd bij het gezin wonen) worden in de vragenlijst opgenomen.

5. Gender bias en voorstellen
Armoede-indicatoren en het risico op uitsluiting worden doorgaans gemeten op gezinsniveau. Man vertrekt
van de hypothese dat de middelen van het gezin worden gedeeld door het hele gezin. Een individu wordt
geacht onderhevig te zijn aan armoederisico als het behoort tot een risicogezin. Deze methode leidt
evenwel tot een onderschatting van de armoederisicograad van vrouwen. Men zou de verschillende
inkomstenbronnen van het gezin moeten kunnen individualiseren om de individuele armoederisicograad
van de vrouwen te beoordelen. De werkgroep BGIA (Belgian Gender and Income Analysis) heeft onderzoek
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gevoerd naar de voornaamste variabelen met betrekking tot het inkomen die moeten worden omgevormd
om het beschikbaar inkomen te kunnen individualiseren :
Het inkomen uit erfgoed moet worden geïndividualiseerd door de inkomsten uit financiële investeringen en
het bedrag van de interesten op de hypotheeklening te delen door het aantal volwassenen in het gezin.
Voor inkomsten uit het verhuren van een grond of gebouw kan men gebruik maken van de variabelen
« eerste verantwoordelijke persoon voor de woning » en « tweede verantwoordelijke persoon voor de
woning » voor een nauwkeuriger desegregatie van het gezinsinkomen.
Het bedrag van de betaalde alimentatiegelden moet worden gedeeld door het aantal volwassenen in het
gezin.
Het bedrag van de kinderbijslag en de geboorte/adoptiepremie moet worden gedeeld door het aantal
volwassenen in het gezin.
Het bedrag van de door het gezin belastingen moet geïndividualiseerd worden in functie van de individuele
belastingen.
De individualisering van het inkomen moet bovendien gebeuren in functie van de gezinssamenstelling.
Daarbij moeten de verhoudingen binnen het koppel en ten opzichte van de kinderen worden onderzocht
om de (eventueel meerderjarige) kinderen ten laste, volwassenen, ouders en grootouders binnen het gezin
te identificeren.
Het gebruik van proxy houdt in dat een gezinslid antwoordt in de plaats van een afwezig gezinslid, wat de
antwoorden beïnvloedt, vooral wanneer hieraan een zekere mate van subjectiviteit verbonden is
(gezondheidstoestand, statuut op de arbeidsmarkt zoals omschreven door de respondent, de keuze om
deeltijds te werken). Een diepgaande analyse van de weerslag van het gebruik van proxy met het oog op
gender biases zal bij de ADSEI beschikbaar zijn in juni 2013.
Het zou interessant zijn als onderzoek werd gevoerd naar de vraag of een overwicht van mannen of van
vrouwen bestaat bij de referentiepersonen die door de gezinsleden worden aangewezen om de vragenlijst
te beantwoorden.
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20.

Generations and Gender Programme (GGP)

1. Context
Het Gender and Generations Programme (Generation and Gender Panel Study en anglais, GGPS) werd
uitgewerkt op initiatief van de Verenigde Naties op grond van een informeel akkoord van de UNECE-PAU.
De studie werd uitgevoerd in andere landen (Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk, Georgië, Duitsland, Hongarije,
Nederland, Noorwegen, Roemenië, Rusland, Estland).

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://www.ggps.be/

2.2. Geraadpleegde documenten:
Geen.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De enquête heeft als doel de gevolgen te onderzoeken van de veroudering van de bevolking, de daling van
het geboortecijfer en de kleiner worden gezinnen op de verhoudingen binnen het koppel en op de
betrekkingen tussen generaties.
Het onderzoek gaat dieper in op verschillende thema’s die al dan niet rechtstreeks verband houden met het
geslacht : de organisatie van het gezin en van het koppel, de kenmerken van het koppel, de vruchtbaarheid,
de ouderlijke woning, de beroepsactiviteit en het inkomen binnen het koppel. De individuen worden
eveneens bevraagd over hun begrip van de rol die man en vrouw spelen in het koppel, het gezin en de
familie.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Alle gegevens zijn uitgesplitst per geslacht.

3.3. Representativiteit
De steekproef van de enquête voor het Gender and Generations Programme bestaat uit 7171 personen
tussen 18 en 79 jaar oud onttrokken aan het Rijksregister.
Het onderzoek is gevoerd op een gestratificeerde tweetrapssteekproef op basis van het gewest, het
geslacht en de leeftijd van de individuen. Eerst selecteert men de gemeenten en vervolgens trekt men
willekeurig de individuen als eind-eenheid van de steekproeftrekking. De deelnemers maken deel uit van
privé-gezinnen (wat mensen in instellingen en gevangenissen en bewoners van rust- of verzorgingstehuizen
uitsluit van de enquête). Het non-responspercentage voor de eerste enquêtegolf bedraagt 59,8%. Dit is een
vrij hoog cijfer, wat een probleem inhoudt omdat de bevraagde personen waarschijnlijk opnieuw zullen
worden gecontacteerd voor de volgende golven van de enquête.
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De bruto-gegevens van de enquête worden gekalibreerd om te beantwoorden aan de structuur per
geslacht van de totale Belgische bevolking. Ontbrekende antwoorden werden niet toegewezen op grond
van het geslacht van de respondenten.
Het percentage vrouwen in de steekproef bedraagt 52%.

3.4. Enquêtemethode
Het onderzoek gebeurt exclusief aan de hand van een face-to-face interview met de enquêteur. De
vragenlijst is individueel.
Het gebruik van proxy is toegestaan. In 7.3% van de gesprekken was de tussenkomst van een derde
persoon noodzakelijk bij het beantwoorden van het formulier. Het gebruik van proxy kwam vaker voor bij
gesprekken met mannelijke respondenten. De proxy werden hoofdzakelijk gebruikt om tegemoet te komen
aan geheugenproblemen.

3.5. Niveaus waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld op het niveau van de individuen. Bepaalde vragen hebben evenwel
betrekking op het gezin (wooneenheid, kinderopvang, organisatie van het gezin voor wat betreft
huishoudelijke taken en het nemen van beslissingen).

3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête voor het Gender and Generations Programme had moeten verlopen in drie golven. De eerste
golf had plaats in 2010.
De bruto-gegevens van de enquête zijn beschikbaar na goedkeuring door de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (link naar de website van de Commissie). Bepaalde rapporten
en « policy briefs » zijn beschikbaar op de website van de enquête (link naar de rapporten).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Karel Neels
Soort contact : E-mail

a) Voorwerp van het contact :
Er is om verduidelijking gevraagd over de steekproefmethode. Wij hebben eveneens gevraagd of een
analyse van de weerslag van proxy op de verkregen antwoorden beschikbaar is.

b) Verkregen antwoord :
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De deelnemers worden rechtstreeks geselecteerd uit het Rijksregister. Er werd geen onderzoek gevoerd
naar de weerslag van proxy op de verkregen antwoorden.

4.2

Lopende werkzaamheden

De tweede en derde golf hadden respectievelijk in 2015 en 2020 georganiseerd moeten worden, maar zijn
momenteel sine die verdaagd.

5. Gender bias en voorstellen
De enquête is een genderonderzoek. Er is geen gender bias.
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X. DUURZAME ONTWIKKELING
Enquêtes bij ondernemingen
21.

Afvalstoffenenquête

1. Context
De afvalstoffenenquête wordt in België georganiseerd overeenkomstig verordening 2150/2002 van het
Europees Parlement. Een gelijkaardige enquête (Waste generation and treatment) wordt uitgevoerd in alle
landen van de Europese Unie, de landen van de Europese Economische Ruimte en de Kandidaat-Lidstaten
van de EU.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/afval/

2.2. Geraadpleegde documenten:
Geen.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De afvalstoffenenquête behandelt de productie, de recycling en de verwerking van afval in de industrie en
de landbouw.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Geen enkel cijfer wordt uitgesplitst per geslacht.

3.3. Representativiteit
De afvalstoffenenquête maakt gebruik van administratieve gegevens over het gezinsafval die voor het
Vlaams Gewest afkomstig zijn van de maatschappij OVAM en voor Brussel en Wallonië van de Gewesten
zelf. Deze administratieve gegevens worden aangevuld met een onderzoek bij industrie- en
landbouwactoren voor Brussel en Wallonië.
De enquête wordt uitgevoerd op het niveau van de NUTS1 gewesten (Brussel-Hoofdstad, Vlaams Gewest
en Waals Gewest).
Het non-responspercentage van de afvalstoffenenquête bedraagt 60% in de industrie en 40% in de
landbouwsector.

3.4. Enquêtemethode
Het enquêteformulier wordt verstuurd per post naar ondernemingen die de enquête kunnen
beantwoorden via een internettoepassing.
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3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens van de statistische enquête worden verzameld op ondernemingsniveau.

3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête wordt om de twee jaar georganiseerd sinds 2004.
De geaggregeerde Belgische gegevens zijn beschikbaar op de website Statistics Belgium (link naar de
geaggregeerde gegevens). De geharmoniseerde Europese gegevens zijn beschikbaar bij Eurostat (link naar
de Europese gegevens ).

4. Contacten
Wij hebben geen contact opgenomen met de organisatoren van de enquête aangezien alle gegevens over
het verloop van de enquête beschikbaar zijn op de website van Statistics Belgium.

5. Gender bias en voorstellen
De enquête heeft als doel de hoeveelheid geproduceerd en verwerkt afval te evalueren. Vanuit dat
oogpunt is er geen gender bias.
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22.

Aardgas, elektriciteit en warmte

1. Context
De enquête « Aardgas, elektriciteit en warmte » wordt in België georganiseerd overeenkomstig het
ministerieel besluit van 8 mei 2008. Gelijkaardige gegevens worden verzameld in de andere Lidstaten van
de Europese Unie, de kandidaat-lidstaten en Noorwegen.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/energie/

2.2. Geraadpleegde documenten:
Geen

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De enquête heeft betrekking op de gas- en elektriciteitsprijzen en op de mededingingstoestand op deze
markten.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Geen enkel cijfer wordt uitgesplitst per geslacht.

3.3. Representativiteit
De enquête wordt uitgevoerd bij alle aangevers op de aardgasmarkt, dwz. De houders van een
leveringsvergunning voor aardgas, elektriciteit en warmte (autonome producenten, zelfopwekkers,
beheerders van vervoers- en distributienetwerken). De steekproef is exhaustief. De enquête is verplicht.

3.4. Enquêtemethode
De vragenlijst moet worden ingevuld via een webtoepassing of op een papieren formulier dat per post
wordt toegestuurd.

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens van de statistische enquête worden verzameld op het niveau van de energieleveranciers.

3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De enquête wordt georganiseerd sinds 2005. Het betreft driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse cijfers.
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De geaggregeerde Europese gegevens zijn beschikbaar bij Eurostat (link naar de Europese gegevens) en in
meerdere milieurapporten en -balansen gepubliceerd op de website Statistics Belgium (link naar de
rapporten gepubliceerd op Statistics Belgium).

4. Contacten
Wij hebben geen contact opgenomen met de organisatoren van de enquête aangezien alle gegevens over
het verloop van de enquête beschikbaar zijn op de website van Statistics Belgium.

5. Gender bias en voorstellen
Er is geen gender bias.
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23.

Aardgasprijzen

1. Context
De enquête naar de aardgasprijzen wordt georganiseerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2008/92/EC
van het Europees Parlement. Gelijkaardige gegevens worden verzameld in de andere Lidstaten van de
Europese Unie, de kandidaat-lidstaten en Noorwegen.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/prijzen_aardgas/

2.2. Geraadpleegde documenten:
Geen.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De enquête heeft betrekking op de prijzen van aardgas in de huishoudelijke en de industriële sector. De
enquête verzamelt gegevens over drie prijsniveaus : prijzen exclusief belastingen en heffingen, prijzen
exclusief BTW en andere terugvorderbare belastingen, prijzen inclusief alle belastingen, heffingen en BTW.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Geen enkel cijfer wordt uitgesplitst per geslacht.

3.3. Representativiteit
De gegevens worden verzameld bij alle gasleveranciers. Op industrieel niveau sluit het systeem evenwel de
verbruikers uit die gas gebruiken voor de elektriciteitsproductie in centrales, met inbegrip van de
gecombineerde productie die niet bestemd is voor energieproductie of die een verbruik heeft hoger dan
4.000.000 fGJ per jaar.

3.4. Enquêtemethode
De gegevens worden meegedeeld aan de hand van een internettoepassing.

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld bij de ondernemingen (aardgasleveranciers).

3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens
De gegevens worden tweemaal per jaar verzameld sinds 1999.
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De geaggregeerde Europese gegevens zijn beschikbaar bij Eurostat (link naar de Europese gegevens) en in
meerdere milieurapporten en -balansen gepubliceerd op de website Statistics Belgium (link naar de
rapporten gepubliceerd op Statistics Belgium).

4. Contacten
Wij hebben geen contact opgenomen met de organisatoren van de enquête aangezien alle gegevens over
het verloop van de enquête beschikbaar zijn op de website van Statistics Belgium.

5. Gender bias en voorstellen
Er is geen gender bias.
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24.

Landbouwenquête van mei

1. Context
De landbouwenquête van mei wordt in België georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 2
april 2001. Een gelijkaardige enquête, Livestock and Meat, wordt georganiseerd is de andere landen van de
Europese Unie.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de enquête :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/lLandbouwenquete_van_mei/

2.2. Geraadpleegde documenten:
Geen.

3. Beschrijving van de enquête
3.1. Thema’s van de enquête
De landbouwenquête van mei is bedoeld als volledige en gedetailleerde momentopname van de
landbouw. De enquête verstrekt verscheiden en veelzijdige gegevens op alle geografische niveaus :
bewerkte oppervlakte, aantal dieren, … Ook maakt ze het mogelijk de impact te meten van het gevoerde
landbouwbeleid, en dan meer bepaald het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, op landbouwpraktijken en
het leefmilieu.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
De gegevens over de familiale en niet-familiale arbeidskrachten op het landbouwbedrijf zijn uitgesplitst per
geslacht.

3.3. Representativiteit
De enquête wordt uitgevoerd bij landbouwbedrijven met een productie bestemd voor de verkoop en
waarvan de zetel is gevestigd in België, openbare of half-openbare instellingen (onderzoeksinstituten,
ziekenhuizen, geloofsgemeenschappen, scholen en gevangenissen, …) die minstens een are bewerken of
dieren bezitten, alsook ondernemingen waarvan de gronden niet worden bewerkt maar in goede milieu- en
landbouwcondities gehouden zijn met het oog op financiële steun in het kader van het landbouwbeleid.
Vóór 2012 was de enquête exhaustief. Om de administratieve last voor de landbouwers te verlichten is
momenteel slechts 75% van hen onderworpen aan de enquête (de deelnemers worden willekeurig
getrokken). De enquête is verplicht.
In 2010 maakten vrouwen 22% uit van de voltijdse arbeidskrachten in de landbouwbedrijven en 45% van de
deeltijdse werkkrachten.
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3.4. Enquêtemethode
Sinds 2012 verloopt de landbouwenquête van mei niet langer via de gemeentebesturen maar krijgen de
landbouwers de mogelijkheid de vragenlijst in te vullen via het internet (er wordt hen ook een papieren
versie van de vragenlijst toegestuurd per post).

3.5. Niveau waarop de gegevens worden verzameld
De gegevens worden verzameld bij de ondernemingen (landbouwbedrijven, openbare en half-openbare
instellingen en ondernemingen).

3.6. Referentiepersoon
Er is geen referentiepersoon.

3.7. Beschikbaarheid van de gegevens.
De landbouwenquête van mei wordt georganiseerd sinds 1846 en vindt jaarlijks plaats.
De geaggregeerde Belgische gegevens zijn beschikbaar op de website Statistics Belgium (link naar de
geaggregeerde gegevens). De geharmoniseerde Europese gegevens zijn beschikbaar op de website van
Eurostat (link naar de Europese gegevens).

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Etienne Verhaegen
Soort contact : E-mail

a) Voorwerp van het contact :
Welke gegevens werden in de enquête verzameld per geslacht ?
b) Verkregen antwoord :
Men verzamelt gegevens betreffende het geslacht van de uitbater van het landbouwbedrijf, van diens
echtgenote of echtgenoot en van de arbeidskrachten op het bedrijf (al dan niet familieleden). Al deze
gegevens worden gepubliceerd in de tabellen van de ADSEI.

5. Gender bias en voorstellen
Alle gegevens over het geslacht van de uitbaters van landbouwbedrijven en van de arbeidskrachten die er
werken, zijn beschikbaar per geslacht. Er is geen voor de hand liggende gender bias.
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HOOFDSTUK III : INVENTARIS VAN DE GENDERSPECIFIEKE
GEGEVENS IN ADMINISTRATIEVE BRONNEN

INLEIDING
Dit laatste hoofdstuk wordt besteed aan de beschikbare gegevens in de verschillende Belgische
administratieve bronnen. Het doel is na te gaan of alle gegevens worden uitgesplitst per geslacht, de
draagwijdte te bepalen van de gegevens vervat in elke bron afzonderlijk en de herkomst van de gegevens te
achterhalen. We gaan ook dieper in op het gebruik dat de overheden maken van de administratieve bron
en hoe dit gebeurt in statistische enquêtes die in België worden uitgevoerd. Vervolgens bekijken we welke
gender biases uit dit gebruik voortvloeien.
Dit hoofdstuk voorziet in een gedetailleerde beschrijving van de administratieve gegevensbanken die
betrekking hebben op de in België wonende bevolking en op de werknemers die er een beroepsactiviteit
uitoefenen. Men stelt vast dat in België een wil bestaat om een groot aantal gegevens van administratieve
aard sterk te centraliseren. Deze inspanning begon reeds op het einde van de jaren zestig met de
informatisering van de bevolkingsregisters tot wat men vandaag het Rijksregister noemt en ging door met
de uitbouw van de gegevensbank met loon- en arbeidstijdgegevens van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid. Recent nog werd een project aangevat om een gegevensbank te bouwen voor de aanvullende
pensioenen door de organisatie SIGeDIS. Sinds 2002 beschikt het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen ook over een gegevensbank over de zelfstandige werknemers, Algemeen
Repertorium van Zelfstandige Arbeiders genoemd. In tegenstelling tot de statistische enquêtes dekken deze
gegevensbanken de in België wonende bevolking in haar geheel. Daarom kunnen ze een belangrijke
informatiebron zijn voor een wetenschappelijk werk. Ze worden rechtstreeks gebruikt bij statistische
enquêtes zoals de enquête naar de arbeidskosten. Het Rijksregister dient als onderzoeksbasis van een groot
aantal enquêtes.
Voor elke administratieve bron vindt men eerst een algemene beschrijving van de inhoud van de bron en
een afdeling over de gegevens die hierin beschikbaar zijn per geslacht. Vervolgens wordt de doelpopulatie
van de administratieve bron besproken. Een aantal bronnen, zoals het Rijksregister, zijn exhaustief en
dekken de totale in België wonende bevolking. Andere bronnen richten zich dan weer op een deel van de
bevolking. Het is ook belangrijk om de herkomst te kennen van de gegevens die de bron bevat om
mogelijke gender biases te beoordelen en te begrijpen waarom bepaalde gegevens niet per geslacht
worden uitgesplitst. Ten slotte wordt ook een aantal praktische elementen meegegeven over de
beschikbaarheid van de gegevens en het aggregatieniveau. De beschrijving van de administratieve bron
wordt afgesloten met een analyse van de eventuele gender biases en voorstellen om deze te verhelpen.
De beschrijving die in dit hoofdstuk wordt gegeven van de administratieve bronnen is grotendeels
afkomstig uit een rapport gepubliceerd door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse en de website
van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking voor het Rijksregister, van de website van de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid voor de loon- en arbeidstijdgegevens (Dmfa), van de website van de vzw SIGeDIS
voor de gegevensbank Aanvullende Pensioenen (DB2P), de gegevensbank voor de loopbaan in de privésector en de gegevensbank Elektronische Loopbaan Overheid (CAPELO), van de website van het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen voor het Algemeen Repertorium van
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Zelfstandige Arbeiders (ARZA), van de website van de Nationale Bank van België voor de nationale
rekeningen en van Statistics Belgium voor de Census 2011.
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1. Rijksregister (RR)
1. Context
Het Rijksregister van de Natuurlijke Personen (“Registre National” in het Frans) wordt georganiseerd
overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de bron :
http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2490&L=1

2.2. Geraadpleegde documenten :
-

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Januari 2011. « Méthodologie : Population». Online . 7 p.
<http://www.brussels.irisnet.be/files-fr/ibsa/1-themes/population/methodo-population>
.
Geraadpleegd op 16 februari 201

3. Beschrijving van de bron
3.1. Inhoud van de bron
Het Rijksregister verstrekt gedetailleerde gegevens over de Belgische bevolking. De informatie vervat in het
Rijksregister heeft betrekking op de identificatie (naam, voornamen, geboortedatum en -plaats), het
geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de plaats en datum van overlijden, het beroep en de
burgerlijke stand van individuen en de gezinssamenstelling, de administratieve toestand voor personen die
staan ingeschreven in het wachtregister, het bestaan van een identiteitscertificaat en het wettelijk
samenwonen.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Alle gegevens over individuen kunnen op verzoek worden uitgesplitst.

3.3. Betrokken bevolkingsgroep
Het Rijksregister omvat iedereen die staat ingeschreven, zowel Belgen als buitenlanders, in het bevolkingsof het vreemdelingenregister van de gemeente en de Belgen die staan ingeschreven bij een diplomatieke of
consulaire beroepspost in het buitenland.
Van alle ingeschreven personen in de bevolkingsregisters van de gemeenten zijn 50,8% vrouwen
(bevolkingsregister, wachtregister en vreemdelingenregister).
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3.4. Herkomst van de informatie
De informatie vervat in het Rijksregister is afkomstig uit de bevolkingsregisters van de gemeenten, de
vreemdelingenregisters en de registers van de diplomatieke en consulaire beroepsposten voor Belgen die
in het buitenland wonen.

3.5. Beschikbaarheid van de gegevens
Deze gegevens zijn beschikbaar bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD
Binnenlandse Zaken onder voorbehoud van het akkoord van de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer (link naar de website van de Commissie). De kost voor de gevraagde informatie
hangt af van de vereiste exploitatiewerken (link naar de lijst met de meest gevraagde exploitatiewerken;
link naar de prijslijst).

3.6. Aggregatieniveau van de gegevens
Het Rijksregister bevat gegevens over individuen en gezinnen. Van meerdere individuen wordt geacht dat
ze tot eenzelfde gezin behoren als zij dezelfde hoofdverblijfplaats hebben. De positie van elk individu
binnen het gezin (ten opzichte van de referentiepersoon, cfr. infra) staat ook aangegeven in het Register.
Indien er een band (al dan niet verwant) bestaat tussen de gezinsleden wordt het gezin gekenmerkt als
« privé ». In het tegengestelde geval heet het gezin « collectief » te zijn. Heel wat statistische enquêtes
maken een onderscheid tussen deze beide gezinstypes op basis van de gegevens van het Rijksregister.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Zoé Borakis
Soort contact : E-mail, telefoon
a) Voorwerp van het contact :
Welke is de officiële omschrijving van de referentiepersoon voor het Rijksregister ?
b) Verkregen antwoord :
-

De informatie over de gezinssamenstelling heeft twee aspecten : de referentiepersoon, vroeger «
gezinshoofd » genoemd, en de gezinsleden.
Een persoon die alleen woont, wordt steeds aanzien als gezinshoofd.
Als het gezin bestaat uit meerdere personen kan slechts één van hen aanzien worden als
referentiepersoon. De aanwijzing van de referentiepersoon is niet aan bijzondere regels
onderworpen, maar vereist wel logica en gezond verstand. De referentiepersoon is doorgaans
evenwel één van de echtgenoten of partners, de ouder of één van beide ouders, of de persoon die
het recht opent op uitkeringen.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Geen.
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5. Gender bias en voorstellen
Voor elk gezin wordt een referentiepersoon aangegeven in het Register. Dit is de persoon die in contact
staat met het bestuur (de facto de persoon die de recentste adreswijziging heeft aangegeven). Dit
administratief begrip dient onder meer om gezinnen de selecteren bij statistische enquêtes. Toch zijn het
merendeel van de referentiepersonen in het Rijksregister mannen (66.24% van de referentiepersonen is
mannelijk).
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2. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) : Loon- en
arbeidstijdgegevensbank (Dmfa)
1. Context
De loon- en arbeidstijdgegevensbank van de RSZ heette tot in 2002 « LATG » (afkorting van «loon-en
arbeidstijdgegevens ») en kreeg in 2003 een nieuwe benaming: «Dmfa » (afkorting van « Déclaration
multifonctionnelle / Multifunctionele Aangifte »).

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de bron :
http://www.onss.be/nl/statistieken

2.2. Geraadpleegde documenten :
-

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Vierde kwartaal 2012. « Instructions administratives aux
employeurs
de
l’ONSS ».
Online.
561
p.
<
https://www.socialsecurity.be/instructions/binaries/dmfa/pdf/2012_04/fr/pdf_complet.pdf>.
Geraadpleegd op 16 februari 2013.

3. Beschrijving van de bron
3.1. Inhoud van de bron
De gegevensbank voor de bezoldigde tewerkstelling bevat informatie over de kenmerken van werknemers
die in België actief zijn en over de aard van hun prestaties. De RSZ beschikt eveneens over statistieken
specifiek voor de werkgevers.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Alle statistieken van de gegevensbank kunnen worden opgesplitst per geslacht (eventueel op verzoek) met
uitzondering van de bedragen die niet op het niveau van de werkgever worden aangegeven, zoals bepaalde
bijdragen en onderdelen van de bezoldiging, bijv. het dubbel vakantiegeld (cfr. « Aggregatieniveau van de
gegevens »).

3.3. Betrokken bevolkingsgroep
De onderzochte bevolkingsgroep bestaat uit alle werknemers die moeten worden aangegeven aan de RSZ.
Werknemers die horen onder andere openbare sociale-zekerheidsinstellingen, i.e. werknemers van de
plaatselijke openbare besturen (die vallen onder de RSZPPO) maken dus geen deel uit van de doelgroep in
deze gegevensbank. Zeelieden van de koopvaardij (die afhangen van de HVKZ) en
mijnwerkers/gelijkgestelden horen sinds het eerste halfjaar 1999 onder de RSZ en zijn dus vanaf die
periode in de statistieken vervat.
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Op 31 december 2011 was 46.7% van de bij de RSZ aangegeven actieve werknemers een vrouw.

3.4. Herkomst van de informatie
De statistieken worden samengesteld op grond van de multifunctionele aangifte ingevuld door de
werkgevers.

3.5. Beschikbaarheid van de gegevens
De statistieken vervat in deze bron zijn beschikbaar in kwartaal- en in jaarvorm in de brochures die online
staan op de website van de RSZ (weblink naar de brochures). Er kunnen ook bijkomende gegevens worden
opgevraagd bij de RSZ. De aanvraag is betalend, behalve voor federale overheidsinstellingen met een
statistische opdracht en studenten van het hoger onderwijs (10€ voor een bestand van 300kB, link naar het
aanvraagformulier).

3.6. Aggregatieniveau van de gegevens
Het principe van de DmfA is dat de bijdragen (zowel de gewone bijdragen als bijzondere bijdragen en
bijdrageverminderingen) worden berekend op het niveau van de werknemer. Voor de bijzondere bijdragen
hieronder hoeft de werkgever geen opsplitsing te maken per werknemer maar vult deze in zijn aangifte het
totaal in voor het hele bedrijf :
•
•

•

•

Inhoudingen op het dubbel vakantiegeld van de privé-sector en op het vakantiegeld van de
openbare sector ;
Bijdrage van 8,86 % op de extra-legale pensioenen (de werkgever moet een werkgeversbijdrage
betalen van 8,86% op de globale storting voor alle werknemers, op iedere storting die hij verricht
om voor zijn werknemers een extra-legaal pensioenvoordeel te financieren en op elke storting die
hij verricht als aanvulling op het wettelijk pensioen van zijn ex-werknemers) ;
Winstdeelname (Bepaalde winstdeelnames gelden niet als bezoldiging die in aanmerking komt voor
de berekening van de gewone sociale-zekerheidsbijdragen maar zijn onderworpen aan een
inhouding van 13.07%. De werkgever moet de berekeningsbasis en het totaalbedrag van deze
inhouding verstrekken voor alle werknemers die een winstdeelname hebben ontvangen in de loop
van de periode waarvoor de aangifte geldt) ;
Solidariteitsbijdragen op bedrijfswagens.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Pierre Dmitrevsky
Soort contact : E-mail

a) Voorwerp van het contact :
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Welke gegevens van de gegevensbank zijn niet beschikbaar per geslacht ?
b) Verkregen antwoord :
Alle gegevens zijn beschikbaar per geslacht behalve de posten die in de Dmfa niet worden aangegeven op
het niveau van de werknemer.

4.2

Lopende werkzaamheden :

Geen.

5. Gender bias en voorstellen
Het betreft administratieve gegevens. Er is geen evidente gender bias.
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3. Databank van loopbaangegevens uit de privé-sector van SIGeDIS
1. Context
De vzw SIGeDIS (voorheen CIMIRE) is verantwoordelijk voor drie gegevensbanken rond loopbaanbeheer :
1. De databank van loopbaangegevens uit de privé-sector
2. De databank van loopbaangegevens uit de overheidssector (CAPELO)
3. De databank voor de aanvullende pensioenen (DB2P)
De laatste twee gegevensbanken worden afzonderlijk behandeld in de afdelingen 4 en 5 van dit hoofdstuk.
De databank van loopbaangegevens uit de privé-sector wordt georganiseerd overeenkomstig artikel 1 van
het koninklijk besluit van 12 juni 2006. Deze gegevensbank registreert alle essentiële gegevens over de
prestaties van bezoldigde werknemers van de privé-sector. De gegevensbank heeft als doel werknemers in
staat te stellen hun sociale rechten te laten gelden op het einde van hun loopbaan.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de bron :
http://www.sigedis.be/siteindex.aspx?lng=nl&id=633255840000000001&subid=6332633375187600006

2.2. Geraadpleegde documenten :
Geen.

3. Beschrijving van de bron
3.1. Inhoud van de bron
In de databank van loopbaangegevens uit de privé-sector vindt men informatie over de lonen en de
arbeidstijd van loontrekkenden uit de privé-sector en cijfers over periodes zonder arbeidsactiviteit (ziekte,
invaliditeit, arbeidersverlof, werkloosheid, …).

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Alle gegevens zijn uitgesplitst per geslacht.

3.3. Betrokken bevolkingsgroep
De onderzochte bevolkingsgroep beslaat alle werknemers van de privé-sector.

3.4. Herkomst van de informatie
De gegevens die in deze gegevensbank worden gecentraliseerd, zijn afkomstig uit meerdere bronnen :
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•
•
•

de instellingen die de sociale-zekerheidsbijdragen innen (RSZ, DOSZ) voor de cijfers over de
effectieve prestaties,
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor de cijfers over de begunstigden van
tegemoetkomingen voor volwassenen met een handicap,
de RVA voor de cijfers met betrekking tot gelijkgestelde periodes en loopbaanonderbrekingen.

3.5. Beschikbaarheid van de gegevens
De gegevens zijn beschikbaar via het datawarehouse van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (link
naar het datawarehouse van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).

3.6. Aggregatieniveau van de gegevens
Alle gegevens worden verzameld op het niveau van de individuen.

4. Contacten
Voor de databank van loopbaangegevens uit de privé-sector werd geen contact opgenomen. Alle vereiste
informatie betreffende de bronnnenbeschrijving bevindt zich op de website van SIGeDIS. Er is geen
evidente gender bias.

5. Gender bias en voorstellen
Het betreft administratieve gegevens. Er is geen gender bias.
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4. Databank van loopbaangegevens uit de overheidssector (CAPELO) van
SIGeDIS
1. Context
In 2007 kreeg de vzw SIGeDIS de opdracht een gegevensbank te bouwen voor de loopbaangegevens van de
overheidssector (CAPELO voor « Carrière Publique Electronique » - « Elektronische loopbaan overheid »).
Deze gegevensbank is georganiseerd overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006.
Het doel is een gegevensbank uit te bouwen met informatie waaruit alle gegevens met betrekking tot de
loopbanen bij de overheid kunnen worden verzameld en elektronisch beheerd .

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de bron :
http://www.capelo.be/fr/home_fr.html

2.2. Geraadpleegde documenten :
Geen.

3. Beschrijving van de bron
3.1. Inhoud van de bron
De databank van loopbaangegevens uit de overheidssector bevat informatie over prestaties, afwezigheden,
wedden en weddebijslagen van loontrekkenden uit de overheidssector.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Alle gegevens zijn uitgesplitst per geslacht.

3.3. Betrokken bevolkingsgroep
De onderzochte bevolkingsgroep beslaat alle werknemers van de overheidssector (met inbegrip van het
contractueel personeel).

3.4. Herkomst van de informatie
De gegevens vervat in de bron zijn afkomstig uit de multifunctionele aangiften ingediend bij de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid (RSZ) en bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten (RSZPPO).
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3.5. Beschikbaarheid van de gegevens
De gegevens zijn beschikbaar via het datawarehouse van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (link
naar het datawarehouse van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).

3.6. Aggregatieniveau van de gegevens
Alle gegevens worden verzameld op het niveau van de individuen.

4. Contacten
Voor de databank van loopbaangegevens uit de overheidssector werd geen contact opgenomen. Alle
vereiste informatie betreffende de bronnnenbeschrijving bevindt zich op de website van SIGeDIS. Er is geen
evidente gender bias.

5. Gender bias en voorstellen
Het betreft administratieve gegevens. Er is geen gender bias.
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5. De databank voor de aanvullende pensioenen (DB2P) van SIGeDIS
1. Context
De databank voor de aanvullende pensioenen (afgekort « DB2P ») is georganiseerd overeenkomstig artikel
306 van de Programmawet I. Ook al is de uitvoering nog niet ten volle voltooid (in de toekomst zullen meer
gegevens worden toegevoegd), toch is de gegevensbank vandaag operationeel.
Ze wordt beheerd door de vzw SIGeDIS (voorheen CIMIRE). SIGeDIS is eveneens verantwoordelijk voor de
gegevensbanken van loopbaangegevens uit de privé- en uit de overheidssector (CAPELO). Deze beide
gegevensbanken bevatten informatie over de arbeidstijd en de bezoldiging van werknemers met
opgebouwde pensioenrechten.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de bron :
http://www.db2p.be/nl/home?change_locale=nl_BE

2.2. Geraadpleegde documenten :
Geen.

3. Beschrijving van de bron
3.1. Inhoud van de bron
De databank voor de aanvullende pensioenen bevat gegevens over de pensioenstelsels georganiseerd door
een werkgever, het sectoraal pensioenstelsel, de individuele pensioentoezegging, solidariteitstoezeggingen
door een werkgever, sectorale solidariteitstoezeggingen en intern gefinancierde individuele
pensioentoezeggingen.
Bijkomende informatie moet nog in de gegevensbank worden verwerkt. Deze heeft betrekking op
gereduceerde overeenkomsten, de onthaalstructuur (stelsel artikel 69, individuele voortzetting), de stelsels
van de programmawet (I) van 24 december 2002, RIZIV stelsels (cfr. artikel 54, §1, van de RIZIV-wet), de
stelsels voor zelfstandige bedrijfsleiders, de stelsels van statutaire personeelsleden.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Alle gegevens kunnen worden uitgesplitst per geslacht.

3.3. Betrokken bevolkingsgroep
De inhoud van de gegevensbank heeft betrekking op alle zelfstandige en loontrekkende werknemers die
zijn aangesloten bij een pensioenverzekering of -fonds en op de bezoldigde werknemers van
ondernemingen die intern een pensioentoezegging financieren.
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3.4. Herkomst van de informatie
De aangifteplicht berust bij de organisatoren en instellingen van pensioen en solidariteit. Anderzijds zullen
de gegevens die reeds in het sociale-zekerheidsnetwerk aanwezig zijn in de gegevensbank worden
opgenomen. Zo zijn de cijfers betreffende de pensioenrechten (van de eerste en de tweede pijler) reeds in
de gegevensbank van het pensioenkadaster aanwezig. De aangifte aan het Pensioenkadaster en de aangifte
van betaling van het pensioen aan de DB2P zullen worden samengevoegd.

3.5. Beschikbaarheid van de gegevens
Er is nog niet bepaald of de gegevens van de DB2P beschikbaar gesteld zullen worden via het
datawarehouse van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dan wel rechtstreeks met het akkoord van
de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

3.6. Aggregatieniveau van de gegevens
Alle gegevens worden verzameld op het niveau van de individuen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Steven Janssen
Soort contact : E-mail
a) Voorwerp van het contact :
Zullen de anonieme geïndividualiseerde gegevens beschikbaar worden gesteld ?
b) Verkregen antwoord :
De anonieme geïndividualiseerde gegevens zullen beschikbaar zij via de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid of via een specifieke procedure bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer.

4.2

Lopende werkzaamheden :

De gegevensbank is nog steeds in opbouw. Er moeten nog bijkomende gegevens in de gegevensbank
worden verwerkt.

5. Gender bias en voorstellen
Het betreft administratieve gegevens. Er is geen gender bias.

355

6. Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van Zelfstandigen (RSVZ):
Algemeen Repertorium van Zelfstandige Arbeiders (ARZA)
1. Context
Sinds 2002 beschikt het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen over een gegevensbank
van zijn aangesloten leden onder de noemer Algemeen Repertorium van Zelfstandige Arbeiders of ARZA (in
het Frans “Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants” – RGTI.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de bron :
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm

2.2. Geraadpleegde documenten :
Geen.

3. Beschrijving van de bron
3.1. Inhoud van de bron
Het Algemeen Repertorium van Zelfstandige Arbeiders van het RSVZ bevat gedetailleerde informatie over
alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten in België. De statistieken over zelfstandigen
kunnen uitgesplitst worden per hoedanigheid van zelfstandige of helper, volgens de aard van de activiteit
(hoofdberoep, bijberoep, na het pensioen), per activiteitstak, per subtak van de activiteit, per land van
woonplaats, per sector en per sociale verzekeringskas.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Alle gegevens met betrekking tot individuen kunnen worden uitgesplitst per geslacht.

3.3. Betrokken bevolkingsgroep
De Betrokken bevolkingsgroep bestaat uit alle personen die vallen onder het sociaal zelfstandigenstatuut,
hetzij natuurlijke personen die een beroepsactiviteit uitoefenen als zelfstandige of als helper.
In 2011 maakten vrouwen 31% uit van de zelfstandigen en 58% van de helpers (voor alle activiteitstypes).

3.4. Herkomst van de informatie
De gegevens vervat in deze gegevensbank zijn in hoofdzaak afkomstig van het socialeverzekeringsfonds
(maar op een secundaire manier ook van de FOD Financiën, van het Rijksregister, van het Register bis van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van de Commissie voor vrijstelling van bedragen).
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3.5. Beschikbaarheid van de gegevens
De gegevens waarover het Algemeen Repertorium van Zelfstandige Arbeiders beschikt, gaan terug tot het
jaar 2000.
De raadpleging van de gegevensbank is voorbehouden aan overheidsinstellingen die deel uitmaken van het
sociale zekerheidsnetwerk. Er is wel een interactieve gegevensbank Online op de website van het RSVZ
(weblink naar de interactieve gegevensbank).

3.6. Aggregatieniveau van de gegevens
De gegevens van de bron hebben betrekking op individuen (personen die vallen onder het sociaal
zelfstandigenstatuut) en ondernemingen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Julie Devlaminck
Soort contact : E-mail
Voor het Algemeen Repertorium van Zelfstandige Arbeiders werd slechts één keer specifiek contact
opgenomen met het RSVZ. Wij hadden het RSVZ reeds gecontacteerd betreffende de gegevens die het
bekendmaakt op zijn website (en die afkomstig zijn uit het ARZA).

5. Gender bias en voorstellen
Het betreft administratieve gegevens. Er is geen gender bias.
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7. Fiscale statistiek van de inkomens van de Algemene Directie Statistiek
en Economische Informatie van de FOD Economie
1. Context
De fiscale statistiek van de inkomens biedt administratieve gegevens afkomstig van de FOD Financiën. De
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert de belastinggegevens voor de
personenbelasting op zijn website sinds 1976.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de bron :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/fisc/

2.2. Geraadpleegde documenten :
Geen.

3. Beschrijving van de bron
3.1. Inhoud van de bron
De gegevens van deze administratieve bron hebben betrekking op de belastbare inkomens van het
voorgaande jaar. Men vindt hier cijfers over :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het totaal netto belastbaar inkomen,
het aantal ingediende aangiften,
het gemiddeld en mediaan belastbaar inkomen per aangifte,
het gemiddelde aanslagpercentage,
het aantal ingediende gemeenschappelijke aangiften,
het geglobaliseerd netto belastbaar inkomen,
het interkwartiel verschil, de interkwartiele asymmetrie, de interkwartiele coëfficiënt,
de nul-inkomens,
de personenbelasting,
het totaal aantal personen ten laste,
het totaal aan netto onroerende en roerende beroepsinkomsten,
de aftrekbare uitgaven,
de welvaartsindex.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Alle gegevens zijn beschikbaar per geslacht.
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3.3. Betrokken bevolkingsgroep
De betrokken bevolkingsgroep bestaat uit alle belastingplichtigen die een aangifte invullen voor de
personenbelasting.

3.4. Herkomst van de gegevens
De gegevens van deze bron zijn afkomstig van de aangiften voor de personenbelasting die toekomen bij de
FOD Financiën.

3.5. Beschikbaarheid van de gegevens
Alle gegevens zijn op verzoek bij de ADSEI per geslacht beschikbaar. De gegevens zijn gratis. Toch is het
mogelijk dat bepaalde gegevens niet in een verregaand detail uitgesplitst kunnen worden per geslacht om
redenen van vertrouwelijkheid.
De geaggregeerde, niet per geslacht uitgesplitste gegevens zijn beschikbaar op de website Statistics
Belgium (weblink naar de niet per geslacht uitgesplitste gegevens).

3.6. Aggregatieniveau van de gegevens
De gegevens worden verzameld op het niveau van de individuen en de gezinnen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Lien Tam Co
Soort contact : Email
a) Voorwerp van het contact
Zijn de belastinggegevens van de ADSEI op verzoek verkrijgbaar per geslacht ?
b) Verkregen antwoord :
In principe zijn alle gegevens op verzoek gratis beschikbaar per geslacht. Toch is het mogelijk dat deze
gegevens niet vrijgegeven mogen worden omwille van problemen met de vertrouwelijkheid van de
informatie als verzocht wordt om een gedetailleerd niveau van uitsplitsing.

5. Gender bias en voorstellen
Alle gegevens zijn geïndividualiseerd. Er is geen evidente gender bias.
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8. Census 2011
1. Context
België is verplicht om de tien jaar een volkstelling te organiseren volgens de Europese verordening
763/2008 van 9 juli 2008.

2. Geraadpleegde bronnen
2.1. Website van de bron :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/volkstelling/Census2011/

2.2. Geraadpleegde documenten :
Geen.

3. Beschrijving van de bron
3.1. Inhoud van de bron
De volkstelling verstrekt heel wat sociaal-economische informatie over de bevolking die in België woont,
zoals huisvesting, opleidingsniveau en mobiliteit, alsook demografische gegevens over het land
(vruchtbaarheidsgraad per leeftijd), gegevens over de arbeidsmarkt, de werkplek en de sociale zekerheid.

3.2. Gegevens uitgesplitst per geslacht
Alle gegevens voor individuen zijn uitgesplitst per geslacht.

3.3. Betrokken bevolkingsgroep
De volkstelling heeft betrekking op iedereen die in België woont.

3.4. Herkomst van de informatie
Bij de verwezenlijking van de Census is gebruik gemaakt van een zeker aantal gegevensbanken : Het
Rijksregister, de gegevensbank van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het datawarehouse
« Arbeidsmarkt en Sociale bescherming » van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, De algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (voorheen het Kadaster), de gegevens van de
Gemeenschappen over het onderwijs, het « Centraal Referentieadressenbestand », de belastinggegevens
van de FOD Financiën.
Deze administratieve gegevens werden verrijkt met informatie afkomstig uit statistische enquêtes zoals de
enquête naar de arbeidskrachten. De volledige lijst van gebruikte enquêtes is nog niet vastgesteld.
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3.5. Beschikbaarheid van de gegevens
In 2011 ging men van start met de volkstelling die ook vandaag nog niet is afgerond. Van zodra dit het geval
is, zullen de geaggregeerde gegevens online worden geplaatst op de website Statistics Belgium. De
brutogegevens zullen na instemming van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer (link naar de website van de Commissie) beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk
onderzoek.

3.6. Aggregatieniveau van de gegevens
De gegevens van de volkstelling hebben betrekking op individuen, gezinnen en ondernemingen.

4. Contacten
4.1

Gecontacteerde personen :

Pieter Dewitte
Soort contact : telefoon, E-mail
a) Voorwerp van het contact :
Wanneer zullen de resultaten van de Census beschikbaar zijn ?
b) Verkregen antwoord :
Op het moment waarop wij de heer Dewitte gecontacteerd hebben, kon deze nog niet aangeven wanneer
de resultaten van de volkstelling beschikbaar zullen zijn. Hij verwachtte de hulp van een methodoloog in de
loop van het eerste kwartaal 2013 om vooruitgang te boeken bij de verwerking van de resultaten.

5. Gender bias en voorstellen
Het betreft administratieve gegevens. Er is geen evidente gender bias.
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CONCLUSIE
Sinds het einde van de jaren zestig zijn in België aanzienlijke inspanningen verricht om de administratieve
gegevens te centraliseren in exhaustieve gegevensbanken. In deze administratieve bronnen vindt men een
groot aantal per geslacht uitgesplitste statistieken die ter beschikking zijn van burgers, onderzoekscentra en
overheden.
De gegevens afkomstig uit administratieve bronnen worden steeds vaker benut voor officiële economische
indicatoren, zoals de conjunctuurindexen, het BBP enz.
Een groot aantal in België uitgevoerde statistische enquêtes maakt gebruik van het Rijksregister bij de
steekproefneming. Gezinnen die geselecteerd worden voor deelneming aan de enquête worden vaak
getrokken in functie van de referentiepersoon voor het gezin in het Rijksregister. Deze praktijk ondermijnt
de genderneutraliteit indien de referentiepersoon gevraagd wordt te antwoorden op vragen in naam van
heel diens gezin omdat mannen overwegen bij de referentiepersonen van het Rijksregister.
De gegevensbank Dmfa van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bevat talloze gegevens over de arbeidstijd
en de bezoldiging van loontrekkende werknemers in ondernemingen die actief zijn in België. Deze gegevens
worden gebruikt bij de statistische enquêtes die men uitvoert bij de ondernemingen om de administratieve
last voor hen te verlichten. De informatie die in deze bron aanwezig is, komt uit de multifunctionele
aangifte van de ondernemingen. Vrijwel alle gegevens worden verzameld op werknemersniveau en
uitgesplitst per geslacht, met uitzondering van bepaalde bijzondere bijdragen (die aangegeven moeten
worden op het niveau van de bedrijfseenheid).
Het Algemeen Repertorium van Zelfstandige Arbeiders, beheerd door het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen is een belangrijk instrument om de activiteit van zelfstandigen en helpers
in België te evalueren. Alle gegevens uit deze bron zijn beschikbaar per geslacht.
Ten slotte zijn er twee administratieve bronnen die nog in de steigers staan. Het betreft de gegevensbank
voor de aanvullende pensioenen ontwikkeld door de organisatie SIGeDIS en de Census 2011. Hierin vindt
men statistieken uitgesplitst per geslacht over de pensioenbrevetten voor de gegevensbank voor de
aanvullende pensioenen en over de sociaal-economische kenmerken van de Belgische bevolking voor de
Census 2011.
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ALGEMENE CONCLUSIE
De resultaten van de analyse van genderspecifieke statistieken en indicatoren zijn in dit rapport
gestructureerd rond drie grote pijlers :
1. Gegevens en indicatoren gepubliceerd door Belgische overheidsinstellingen
2. Gegevens en indicatoren verzameld in Belgische statistische enquêtes
3. Gegevens beschikbaar in administratieve bronnen
Op grond van de analyse van de statistieken gepubliceerd door de verschillende federale
overheidsinstellingen konden verschillen geïdentificeerd worden in de mate waarin de genderdimensie in
aanmerking wordt genomen. Uitgaand van deze verschillen stelden wij een typologie op met vier groepen
instellingen.
Een eerste categorie omvat de overheidsinstellingen waar alle gegevens die verstrekt worden in de rubriek
« statistieken » van de website systematisch worden uitgesplitst per geslacht. Dit is slechts het geval voor 3
van de 33 instellingen die aan onze studie werden onderworpen.
Een tweede categorie betreft de overheidsinstellingen die niet systematisch alle gegevens per geslacht
verstrekken in de rubriek « statistieken » van hun website of in de verslagen die zij publiceren, maar deze
op verzoek wel ter beschikking stellen. Deze tweede groep omvat het grootste aantal onderzochte
instellingen. Het zijn er dertien.
Een derde categorie bestaat uit overheidsinstellingen die zowel een geheel van statistieken per geslacht
verstrekt in hun rubriek « statistieken » en verslagen als een ander geheel van statistieken dat niet per
geslacht is uitgesplitst en deze ook niet op verzoek beschikbaar stelt. Deze groep telt elf instellingen.
Ten slotte is er een vierde categorie met alle overheidsinstellingen geen enkele statistiek per geslacht
publiceren en hier intern ook niet over beschikken. Dit totale ontbreken van gegevens per geslacht kan aan
meerdere redenen worden toegeschreven. Eerst en vooral zijn er instellingen die zelf geen gegevens
verzamelen. Vervolgens zijn er die die ervoor kiezen het individu niet te gebruiken als statistische eenheid.
En ten slotte behandelen bepaalde instellingen zeer specifieke materies waarbij de genderdimensie niet als
relevant aanzien wordt. Zes instellingen kunnen in deze groep worden ondergebracht.
De Nationale Bank van België situeert zich veeleer in deze laatste categorie aangezien ze slechts zeer weinig
per geslacht uitgesplitste gegevens publiceert op haar website en in haar vele publicaties.
Een steeds terugkerend argument dat wordt gebruikt om het niet systematisch uitsplitsen van de op de
website of in verslagen gegevens per geslacht te verantwoorden, is de leesbaarheid. Dit argument kan
verantwoord zijn voor de verslagen en publicaties die elke instelling publiceert, maar houdt totaal geen
steek voor statistische rubrieken.
Het is betreurenswaardig dat slechts één instelling – de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg –
vasthoudt aan het verzamelen en publiceren van een reeks indicatoren met betrekking tot de gelijkheid
tussen mannen en vrouwen.
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Bovendien kunnen we niet om de vaststelling heen dat slechts weinig instellingen studies publiceren die
specifiek handelen over de genderdimensie.
Een positief resultaat dat wij konden vaststellen in ons onderzoek is dat wij bij het contacteren van de
verantwoordelijken voor de statistieken in de verschillende instellingen een aantal keren hebben kunnen
wijzen op het genderaspect, wat in een aantal gevallen heeft geleid tot verandering. Zo hebben de FOD
Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie zich er bijvoorbeeld toe verbonden in de
toekomst de uitsplitsing van de gepubliceerde gegevens een systematisch karakter te geven. Het RIZIV
heeft zijn rubriek met statistieken over de ledentallen aangepast tot een interactieve statistische
portaalsite waarin de geslachtsvariabele systematisch voorhanden is. Ten slotte heeft het departement
Discriminatie van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding zich ertoe verbonden meer
gegevens per geslacht te publiceren in de volgende edities van zijn jaarverslag.
De statistische enquêtes verschillen ook in de mate waarin zij de genderdimensie in aanmerking nemen. Op
grond van de vastgestelde en onderzochte gender biases hebben wij een rangschikking van enquêtes
opgemaakt.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enquêtes uitgevoerd bij individuen en/of gezinnen en enquêtes
bij ondernemingen.
Voor de enquêtes uitgevoerd bij ondernemingen hanteren wij als criterium om ze te rangschikken de
uitsplitsing van de gegevens per geslacht.
Twee enquêtes onderscheiden zich door het feit dat alle verzamelde gegevens worden uitgesplitst per
geslacht : de jaarlijkse loonenquête en de landbouwenquête van mei.
In andere enquêtes wordt slechts een deel van de gegevens verzameld per geslacht : de enquête ICT
ondernemingen en de enquête naar voortgezette beroepsopleidingen.
In de overige enquêtes ten slotte wordt geen informatie verzameld voor mannen en vrouwen afzonderlijk.
Het gaat daarbij om enquêtes rond de toegang tot financiering, de Europese industriële productie, de
structuur van ondernemingen, de arbeidskosten, toerisme en hotelwezen en het wegtransport.
Voor de enquêtes uitgevoerd bij individuen en/of gezinnen steunt de rangschikking op drie criteria : het
niveau waarop de gegevens worden verzameld, de bepaling van de referentiepersoon en het gebruik van
proxy.
Het Generatie en Gender Programma België is de enige enquête die totaal geen gender bias inhoudt. Deze
enquête gaat specifiek in op gender. Hiervoor worden de individuen persoonlijk bevraagd en men maakt
geen gebruik van proxy of referentiepersonen.
De individuen worden eveneens persoonlijk bevraagd (zonder proxy of referentiepersoon) in de enquête
naar volwasseneneducatie, de veiligheidsmonitor en de enquête ICT huishoudens. Ook al worden in deze
enquêtes de meeste gegevens uitgesplitst per geslacht, toch moeten bepaalde contextvariabelen verder
worden geïndividualiseerd, zoals bijvoorbeeld het inkomen (dat nog steeds gevraagd wordt op
gezinsniveau).
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In de enquête naar de arbeidskrachten wordt een aanzienlijke gender bias ingevoerd door het gebruik van
proxy. Zo strekt het gebruik van proxy ertoe de werkloosheidsgraad te onderschatten, vooral voor
vrouwen.
Bij de mobiliteitsenquête, de gezondheidsenquête en de SHARE-enquête naar veroudering is de definitie
van de referentiepersoon die ermee belast wordt de gezinsvragenlijst te beantwoorden, niet
genderneutraal. Voor de mobiliteitsenquête en de gezondheidsenquête is dit de referentiepersoon van het
Rijksregegister en voor SHARE de persoon die het best bekend is met de gezinsinkomsten. Het feit dat geen
gebruik gemaakt wordt van proxy in de mobiliteitsenquête verklaart waarom deze beter gerangschikt staat
dan de gezondheidsenquête en SHARE.
Ook al is de enquête naar de financiering en de consumptie van gezinnen vrij recent, toch vertoont ze een
aanzienlijke gender bias. Er kan onmogelijk worden vastgesteld wat elk gezinslid afzonderlijk bezit,
verbruikt en spaart van zodra het gezin uit meer dan één persoon bestaat. De keuze voor de
referentiepersoon is niet genderneutraal aangezien het de persoon betreft die zich het meest met de
gezinsfinanciën bezighoudt, wat er doorgaans op neerkomt dat het de eigenaar of de huurder van de
woning is die wordt aangewezen als referentiepersoon of het gezinslid dat de leeftijd van 45 jaar het
dichtst benadert.
De statistieken over inkomens en levensomstandigheden (SILC) en de huishoudbudgetenquête staan
eveneens sterk bloot aan kritiek voor wat betreft het genderaspect. Er wordt een groot aantal gegevens
verzameld op gezinsniveau en de omschrijving van de referentiepersoon strekt ertoe mannelijke
respondenten te bevoordelen. Bovendien is het gebruik van proxy toegestaan.
Het voornemen dat bestaat om de statistische enquêtes samen te brengen rond twee structurele polen, de
SILC-statistieken over inkomens en levensomstandigheden en de enquête over de arbeidskrachten laat
verhopen dat men in de toekomst een meer systematische individualisering van de gegevens zal hanteren.
De voornaamste conclusie van onze analyse van de administratieve gegevens is dat deze systematisch
worden uitgesplitst per geslacht. Toch vinden we nog steeds gender biases. Zo bestaan de
referentiepersonen voor de gezinnen in het Rijksregister overwegend uit mannen. Deze bias heeft een
weerslag op de gegevens afkomstig uit enquêtes die gebruik maken van het Rijksregister bij de steekproef.
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