
 

 

  
 
 
 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling  « Sociale Zekerheid » 

 

 
 
SCSZ/12/045 
 
 
ADVIES NR 12/08 VAN 6 MAART 2012 BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN 
WELZIJN VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD IN HET KADER VAN DE RAPPORTERING 
OVER ARMOEDE IN BRUSSEL 
 
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 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad 
van 24 februari 2012;  
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 februari 
2012; 
 
Gelet op het verslag van de Voorzitter. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad wenst bepaalde 

anonieme gegevens te bekomen in het kader van de rapportering over armoede in Brussel. 
 

2. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad is de studiedienst 
van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie. Het heeft als opdracht het verzamelen, behandelen en 
verspreiden van informatie die nodig is voor het tot stand brengen van een gecoördineerd 
beleid op het gebied van gezondheid en welzijn in Brussel. 
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3. De gevraagde anonieme gegevens hebben betrekking op de volledige populatie tussen 18 
en 64 jaar, die opgenomen is in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, 
tenzij anders vermeld. Er worden tabellen gevraagd met betrekking tot het laatste trimester 
van de jaren 2005 tot en met 2010. 

 
4. Concreet worden volgende tabellen gevraagd:  

 
- tabel 1: het aantal personen naar socio-economische positie, gezinssamenstelling, 

geslacht, leeftijdsklasse en gewest;  
 
- tabel 2: het aantal personen naar socio-economische positie van de jongere, 

nationaliteitsklasse, geslacht, leeftijdsklasse en gewest;  
 

De variabele socio-economische positie gedefinieerd in deze twee tabellen is een zelf-
gedefinieerde classificatie gebaseerd op de variabele nomenclatuur van de socio-
economische positie en de bijhorende afgeleide variabelen en het arbeidsregime, 
opgenomen in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Volgende posities 
worden gedefinieerd: voltijds werkend zonder uitkering, werkend met uitkering behalve 
kinderbijslag, deeltijds werkend zonder uitkering, werkend met kinderbijslag, werkzoekend 
met uitkering zonder aanvullend leefloon/financiële hulp, werkzoekend met 
leefloon/financiële hulp, jongere in wachttijd zonder leefloon/financiële hulp, rechtgevend 
kind op kinderbijslag zonder leefloon/financiële hulp, rechtgevend kind op kinderbijslag 
met leefloon/financiële hulp, ander inactief zonder leefloon/financiële hulp, ander inactief 
met leefloon/financiële hulp en andere.  

 
- tabel 2a: het aantal personen naar gezinssamenstelling, nationaliteitsklasse, geslacht, 

leeftijdsklasse en gewest;  
 

De variabele gezinssamenstelling is eveneens een zelf-gedefinieerde notie en houdt een 
groepering in van de LIPRO-typologie. Volgende categorieën worden bepaald: 
alleenstaanden, samenwonend met 2 ouders, samenwonend met 1 ouder, koppel zonder 
kinderen, koppel met kinderen, alleenstaande ouder en ander gezin.  

 
- tabel 3: het aantal personen naar verhoogde kinderbijslag, inkomensvervangende 

tegemoetkoming, geslacht, leeftijdsklasse en gewest; 
 

- tabel 4: het aantal rechtgevende kinderen op kinderbijslag tussen 18 en 24 jaar, wonend 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar gemeente en geslacht en de wettelijke 
basis (gehandicapte, werkzoekende, andere); 

 
- tabel 4a: het aantal rechtgevende kinderen op kinderbijslag tussen 18 en 24 jaar, naar 

gewest, leeftijd en geslacht en de wettelijke basis (gehandicapte, werkzoekende, 
andere); 

 
- tabel 5: het aantal personen naar socio-economische positie, geslacht, leeftijdsklasse en 

gewest. Deze tabel wordt gevraagd voor de jaren 2008 tot en met 2010; 
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- tabel 6: het aantal personen naar gezinspositie, geslacht, leeftijdsklasse, socio-
economische positie, arbeidsregime, aantal werkenden in het huishouden en gewest. 
Deze tabel wordt gevraagd voor de jaren 2008 tot en met 2010. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

5. Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 
van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid gegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat ze op, voegt ze 
samen en deelt ze mee aan de personen die ze nodig hebben voor het verrichten van 
onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 
zekerheid. 

 
 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, behalve indien de mededeling wordt verricht aan de Ministers die de sociale 
zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare 
instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de 
Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau. 

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

de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
 
7. 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 hogervermelde anonieme gegevens aan het 
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad in het kader van de 
rapportering over armoede in Brussel. 
 
 
 
 
 

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)  


