
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 

 

 

SCSZG/14/072 

 

 

ADVIES NR 13/78 VAN 1 OKTOBER 2013, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2014, MET 

BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET "INSTITUT DE 

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

(IGEAT)" MET ALS DOEL DE ZONES IN DE BELGISCHE STEDEN MET SOCIO-

ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN TE IDENTIFICEREN 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; 

 

Gelet op de aanvragen van het "Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du 

Territoire" (IGEAT); 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het "Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire" (IGEAT), een 

multidisciplinaire instelling voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening 

binnen de Faculté des Sciences (Faculteit Wetenschappen) van de Université libre de 

Bruxelles (ULB), wenst over anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming te beschikken. Dit onderzoek zal worden verricht door de 

onderzoekseenheid toegepaste geografie en geomarketing binnen het IGEAT en heeft tot 

doel de zones in de Belgische steden met socio-economische problemen te identificeren. Het 

onderzoek wordt gefinancierd door de Programmatorische Federale Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid. 
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2. In de praktijk heeft het onderzoek tot doel om vorige onderzoeken over het onderwerp bij te 

werken door een beroep te doen op andere jaarlijks beschikbare gegevens teneinde een 

eenvoudige socio-economische index van de wijken te verkrijgen die gemakkelijk bijgewerkt 

kan worden. Hiervoor zijn de gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming noodzakelijk voor het samenstellen van de index. Deze gegevens worden 

vervolgens aangevuld met meer volledige analyses waarin het leefklimaat, de demografische 

en sociale dynamiek of de kwaliteit van de openbare diensten worden beschreven met als 

doel de diversiteit van de probleemwijken in kaart te brengen. Door rekening te houden met 

deze verschillende dimensies kunnen de achtergestelde wijken in verschillende categorieën 

ondergebracht worden zodat hun behoeften beter kunnen worden geïdentificeerd en het 

optreden van de overheid eerder daar kan worden georganiseerd. 

 

3. Aangezien de belangrijkste doelstelling van het onderzoek eruit bestaat de probleemwijken 

in Belgische steden te identificeren, wenst het IGEAT over bepaalde anonieme gegevens te 

beschikken op het niveau van de statistische sector, meer bepaald m.b.t. alle statistische 

sectoren uit een selectie van ongeveer 230 gemeenten. 

 

4. Enerzijds gaat het om gegevens die nodig zijn voor de selectie van de probleemwijken en de 

verwezenlijking van de socio-economische index: het Low Work Intensity II-percentage 

(jaren 2005 en 2010), het aantal personen in elk type gezin (op 31 december van 2003, 2005 

en 2010), het aantal personen in een gezin zonder werkende persoon (op 31 december van 

2003, 2005 en 2010), het aantal personen in een eenoudergezin zonder werkende persoon (op 

31 december van 2003, 2005 en 2010), het aantal personen in een alleenstaand gezin zonder 

werkende persoon (op 31 december van 2003, 2005 en 2010), het aantal personen per socio-

economische positie (op 31 december van 2003, 2005 en 2010), het aantal personen die sinds 

twee jaar of langer werkloos zijn (op 31 december van 2003, 2005 en 2010), het aantal 

werknemers met een arbeidersstatuut (op 31 december van 2003, 2005 en 2010), het aantal 

personen die uitzendarbeid verrichten (op 31 december van 2003, 2005 en 2010), het aantal 

werknemers met een percentage deeltijdse arbeid van vijftig procent of minder (op 31 

december van 2003, 2005 en 2010), het aantal personen per type geboorteland (op 31 

december van 2003, 2005 en 2010), het aantal personen per type geboorteland van de ouders 

(op 31 december van 2003, 2005 en 2010), het aantal personen dat een leefloon van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ontvangen heeft (2003, 2005 en 2010), het 

aantal personen dat hulp ontvangen heeft van het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn (2003, 2005 en 2010), het aantal gepensioneerden die een inkomensgarantie voor 

ouderen ontvangen (op 31 december van 2003, 2005 en 2010), het mediaan inkomen van het 

equivalent inkomen (2003, 2005 en 2010) en het aandeel personen in een gezin waarvan het 

totaal equivalent inkomen lager is dan zestig procent van het equivalent mediaan inkomen 

van de gehele onderzochte zone (2003, 2005 en 2010). Voor elke indicator zou de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid eveneens het aantal personen meedelen voor wie er 

geen antwoord is. Voor de hierboven vermelde gegevens 2 tot 7 zou de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid op voorhand de gezinnen uitsluiten waar alle volwassen met pensioen 

of met brugpensioen zijn en de gezinnen waar minstens een persoon de socio-economische 

positie "overige" heeft en een equivalent gezinsinkomen dat lager is dan 8.000 euro per jaar. 

De onderzoekers willen tevens voor elke statistische sector van elke betrokken gemeente 

kunnen beschikken over het aantal personen per leeftijdsklasse en per geslacht (op 31 

december 2003, op 31 december 2005 en op 31 december 2010). 
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5. Anderzijds gaat het om gegevens over de nodige migraties voor de identificatie van de 

dynamiek van de wijken (er werden vijf indicatoren gekozen- werkloosheid, arbeider, 

vreemdeling, geografische ruimte en leeftijdsstructuur- die zowel op de in- als op de 

uitstromers van elke statistische sector toegepast dienden te worden voor elk jaar tussen 31 

december 2003 en 31 december 2010): het aantal werkzoekenden (met inbegrip van de 

personen die vrijgesteld zijn van inschrijving en de geschorste werklozen), het aantal 

werknemers met een arbeidersstatuut, het aantal personen dat behoort tot de werkende 

beroepsbevolking, het aantal personen per type geboorteland, het aantal personen per 

geografische zone (het doel bestaat erin te weten naar welke soort wijken migranten gaan of 

uit welke soort wijken migranten komen) en het aantal personen per leeftijdsgroep. 

 

6. Naast de voormelde gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

wensen de onderzoekers tevens de gegevens van alle betrokken gemeenten met elkaar te 

kruisen om er zeker van te zijn dat het aantal waarmee ze werken groot genoeg is. De 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou dus alle personen overnemen die van 

verblijfplaats veranderd zijn tijdens de onderzochte periode (van 31 december 2003 tot 31 

december 2010) waarvan de vertrek- of aankomstplaats of beide zich in de onderzochte zone 

situeren. Voor een persoon zou elke verplaatsing meetellen (als een persoon drie keer 

verhuist tijdens de betrokken periode, telt die als drie personen mee). De tabel zou dus per 

leeftijdsgroep het aantal werklozen, arbeiders of werkenden bevatten met een verdeling 

volgens de geboorteplaats in functie van het type land. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

7. 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. 

 

8. De mededeling heeft effectief betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen op gegevens 

die niet omgezet kunnen worden in persoonsgegevens door de bestemmeling ervan. 

Bovendien beoogt ze een wettig doeleinde, namelijk de identificatie van de zones in de 

Belgische steden met socio-economische moeilijkheden. 

 

 

  



 

 

4 

Om deze redenen, 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

verleent een gunstig advies voor de mededeling van de voormelde anonieme socio-economische 

gegevens aan het "Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire" 

(IGEAT) om de zones in de Belgische steden met socio-economische moeilijkheden te 

identificeren. 

 

 

 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


