
 

  
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/09/027 
 
 
ADVIES NR 09/04 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING 
VAN ANONIEME SOCIO-ECONOMISCHE GEGEVENS AAN HET “LABORATOIRE 
D’ETUDE EN PLANIFICATION URBAINE ET RURALE” (LEPUR) VAN DE 
UNIVERSITEIT VAN LUIK 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 1; 
 
Gelet op de aanvraag van het “Laboratoire d’Etude en Planification Urbaine et Rurale” van 
de Universiteit van Luik van 11 februari 2009; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 maart 
2009; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Het “Laboratoire d’Etude en Planification Urbaine et Rurale” (LEPUR) van de 

Universiteit van Luik is een onderzoekscentrum dat onderzoeken verricht in opdracht 
van de “Conférence Permanente du Développement Territorial” (CPDT), die zelf werd 
opgericht door het Waalse Gewest en onder meer tot opdracht heeft om een 
beleidsondersteunend instrument voor de Waalse regering te ontwikkelen. 

 
 Het LEPUR wenst aldus vanwege de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

mededeling te bekomen van bepaalde anonieme socio-economische gegevens op het 
niveau van de statistische sector voor de gemeenten van het Waalse Gewest. 

 
1.2. Concreet wenst het LEPUR voor elke gemeente van het Waalse Gewest per statistische 

sector (dat is een welbepaalde verzameling van straten binnen een welbepaalde 
gemeente) de indeling van de bevolking te bekomen volgens de nomenclatuurcode van 
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de socio-economische positie, verder onderverdeeld volgens NACE-code, geslacht en 
leeftijd. 

 
1.3. De bijhorende afgeleide variabelen drukken volgende statuten uit. 
 

- werkend als zelfstandige en in volledig brugpensioen; 
- deeltijds werkend in het stelsel van de inkomensgarantieuitkering; 
- werkend in het stelsel van PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap); 
- vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende als oudere werkzoekende; 
- vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende omwille van familiale of sociale 

omstandigheden; 
- vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende omwille van een beroepsopleiding; 
- werkend en pensioentrekkend; 
- pensioentrekkend met rustpensioen in het stelsel van de loontrekkenden; 
- pensioentrekkend met rustpensioen in het stelsel van de zelfstandigen; 
- pensioentrekkend met rustpensioen in het stelsel van de ambtenaren; 
- pensioentrekkend met overlevingspensioen in het stelsel van de loontrekkenden; 
- pensioentrekkend met overlevingspensioen in het stelsel van de zelfstandigen; 
- pensioentrekkend met overlevingspensioen in het stelsel van de ambtenaren; 
- pensioentrekkend met een tegemoetkoming voor mindervaliden; 
- werkend met steun van het OCMW in het kader van maatschappelijke integratie of 

maatschappelijke hulp; 
- werkzoekend met steun van het OCMW in het kader van maatschappelijke 

integratie of maatschappelijke hulp; 
- vrijgesteld van stempelcontrole met steun van het OCMW in het kader van 

maatschappelijke integratie of maatschappelijke hulp; 
- pensioentrekkend met steun van het OCMW in het kader van maatschappelijke 

integratie of maatschappelijke hulp; 
- bruggepensioneerd met steun van het OCMW in het kader van maatschappelijke 

integratie of maatschappelijke hulp; 
- rechtgevend kind op kinderbijslag met steun van het OCMW in het kader van 

maatschappelijke integratie of maatschappelijke hulp; 
- de aanduiding of het kind rechtgevend is op kinderbijslag bij de Rijksdienst voor 

Kinderbijslag voor Werknemers of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen. 

 
1.4. De gegevens zouden worden meegedeeld voor de jaren 2003 tot en met 2006. 
 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  

2.1. Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gegevens bij de instellingen van sociale 
zekerheid, slaat ze op, voegt ze samen en deelt ze mee aan de personen die ze nodig 
hebben voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie 
en het beheer van de sociale zekerheid. 
Voor zover voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vooraf een advies te 
verlenen. 

 
 

 



 3

2.2. De mededeling heeft in beginsel betrekking op anonieme gegevens. 
 
 Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt evenwel voor 

om enkele bijkomende maatregelen te treffen om het anoniem karakter van de gegevens 
te vrijwaren, dat wil zeggen te waarborgen dat zij door de bestemmeling niet kunnen 
herleid worden tot persoonsgegevens. 

 
 Statistische sectoren die minder dan tien personen tellen, dienen te worden verwijderd. 
 
 Indien een bepaalde combinatie van criteria slechts drie of minder eenheden oplevert 

die aan de combinatie in kwestie voldoet, mag niet het exacte aantal worden vermeld 
maar dient het exacte aantal te worden vervangen door de vermelding “1 tot 3”. 

 
 In plaats van een onderverdeling in functie van de leeftijd dient een onderverdeling in 

functie van de leeftijdsklasse te worden verricht. 
 
2.3. De mededeling lijkt nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

zekerheid. 
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens onder de 
hogervermelde voorwaarden aan het “Laboratoire d’Etude en Planification Urbaine et 
Rurale” (LEPUR) van de Universiteit van Luik. 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11)  
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