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

SCSZ/13/151

ADVIES NR. 13/62 VAN 2 JULI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME
GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE
CELLULE LOGEMENT DE LA RÉGIE FONCIÈRE VAN DE STAD BERGEN EN AAN
HET CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES POUR L’ACTION TERRITORIALE
VAN DE UCL TER ONDERSTEUNING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES VAN
DE STAD BERGEN
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 de Cellule Logement de la Régie Foncière van de stad Bergen en het
Centre de Recherches et d’Etudes pour l’Action Territoriale van de UCL;
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP
1.

De Cellule Logement de la Régie Foncière van de stad Bergen (belast met het opstellen van
actieplannen voor de huisvesting en het uitvoeren van het huisvestingsbeleid) en het Centre
de Recherches et d’Etudes pour l’Action Territoriale van de UCL (gespecialiseerd in
onderzoeken inzake ruimtelijke ordening) willen samen kunnen beschikken over bepaalde
anonieme socio-economische statistieken, met het oog op het creëren van een
beleidsondersteunend “observatorium voor de habitat” van de stad Bergen, het in kaart
brengen van de socio-economische evolutie en het bepalen van de noden inzake huisvesting.

2
2.

Het betreft in het bijzonder tabellen afgeleid uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming met de volgende informatie over de stad Bergen (op het niveau van de
statistische sector, doorgaans voor de jaren 2000-2010): het aantal personen volgens de
socio-economische positie, het aantal loontrekkenden volgens de werknemersklasse, het
aantal zelfstandigen en het aantal helpers, het aantal kinderen dat recht op kinderbijslag geeft
volgens het type huishouden, het aantal werklozen volgens de leeftijdsklasse, het aantal
werklozen volgens het type huishouden, het aantal begunstigden van het leefloon volgens de
leeftijdsklasse en het aantal begunstigden van het leefloon volgens het type huishouden.

B. BEHANDELING
3.

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
de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf een advies te verlenen.

4.

De mededeling heeft wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen
gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens, en
beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, te weten de ondersteuning van het
besluitvormingsproces van de stad Bergen op het sociaal-economisch vlak.

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 socio-economische
gegevens aan de Cellule Logement de la Régie Foncière van de stad Bergen en het Centre de
Recherches et d’Etudes pour l’Action Territoriale van de UCL voor het ondersteunen van het
besluitvormingsproces van de stad Bergen.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van
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11).

