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1. Op 10 november 2015 diende de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, namens het
Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek van de Universiteit Antwerpen (hierna
“de aanvrager”), een aanvraag in die er toe strekte om de volgende aanpassing van de
beraadslaging FO nr. 27/2015 door te voeren:

“Vroeger waren de data via TAXI-AS beschikbaar tot en met inkomstenjaar 2005. Omwille
van een technische hervorming bij de FOD Financiën zijn deze gegevens echter maar vanaf
inkomstenjaar 2008 meer beschikbaar. Dit heeft een impact voor het onderzoek. De
onderzoeker

had

2

populaties

gedefinieerd:

een

at

random

steekproef

van

relatieontbindingen:

a.

bij gehuwden (vijftienduizend koppels per onderzoeksjaar);

b. bij samenwonenden (vijftienduizend koppels per onderzoeksjaar).
Door het feit dat TAXI-AS maar pas vanaf 2007 meer beschikbaar is in plaats van 2005 zou
de onderzoeker het steekproefjaar 2005 willen veranderen in 2008 en het steekproefjaar
2010 in 2011.”
2. Het Comité stelt vast dat dit verzoek van de aanvrager geen bijkomende impact heeft op de
privacy van de betrokkenen. Het stemt dan ook in met de voorgestelde wijziging.
OM DEZE REDENEN
het Comité
verbetert de beraadslaging FO nr. 27/2015 en vervangt in het randnummer 3 “2005 en 2010” door
“2008 en 2011”.
De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Stefan Verschuere

