
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/060 

 

 

ADVIES NR. 14/14 VAN 4 MAART 2014, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2014, MET 

BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET BRUSSELS 

INSTITUUT VOOR STATISTIEK EN ANALYSE (BISA) EN AAN HET INSTITUT 

WALLON DE L'ÉVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA STATISTIQUE 

(IWEPS) VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN INDICATOR INZAKE POSITIEVE 

DISCRIMINATIE BIJ DE SELECTIE VAN PROJECTEN VOOR DE OPENING VAN 

OPVANGVOORZIENINGEN VOOR JONGE KINDEREN 
 

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 aanvragen van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse en het Institut wallon 

de l'évaluation, de la prospective et de la statistique van 20 februari 2014 en 17 maart 2014; 

 

Gelet op de rapporten van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 20 februari 2014 en 21 maart 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) heeft onder andere als opdracht 

om deel te nemen aan een doeltreffende sociaal-economische sturing van het Gewest, een 

actieve rol van deskundige te spelen op het vlak van de sociaal-economische analyse en de 

statistische en analytische kennis over het Brusselse grondgebied actief te bevorderen. 

 

2. Het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) is een 

gewestelijke overheidsinstelling voor beleidsondersteuning die informatie ter beschikking 



 

 

2 

stelt van de Waalse beleidsmakers. Het IWEPS heeft een wetenschappelijke opdracht: het 

draagt bij tot een betere kennis die nuttig is voor de besluitvorming in Wallonië. 

 

3. In het kader van een wetenschappelijk samenwerkingsproject, gecoördineerd door het 

Office de la naissance et de l'enfance (ONE), wensen het BISA en het IWEPS te kunnen 

beschikken over een aantal anonieme gegevens. Deze anonieme gegevens zouden worden 

gebruikt voor de wetenschappelijke ontwikkeling van een indicator inzake positieve 

discriminatie bij de selectie van projecten voor de opening van opvangvoorzieningen voor 

jonge kinderen. Het ONE doet daartoe een beroep op twee statistiekinstellingen uit zijn 

actiegebied: het BISA voor Brussel en het IWEPS voor Wallonië. Het BISA zou de 

anonieme gegevens tevens gebruiken voor onderzoek naar bestaansonzekerheid en 

maatschappelijke hulpverlening en voor de monitoring van wijken. Het IWEPS zou de 

gegevens ook gebruiken in het kader van de thematische gemeentefiches. 

 

4. De aanvragen van het BISA en het IWEPS hebben betrekking op geaggregeerde anonieme 

gegevens die beschikbaar zijn in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, 

met betrekking tot de volledige populatie van personen tussen 0 en 17 jaar, voor de jaren 

2003 tot en met 2010 (telkens de situatie in het laatste trimester). Het betreft meer bepaald 

variaties van bestaande basistoepassingen: enerzijds een opdeling van de volledige 

populatie in functie van de positie binnen het gezin, het geslacht en de socio-economische 

positie en anderzijds een opdeling van de kinderen in functie van de positie binnen het 

gezin, de leeftijd en de socio-economische positie van de ouders. 

 

5. De tabellen worden gevraagd op het niveau van de gemeenten, met de volgende 

kenmerken: 

 

- selectie van leeftijdsgroepen: de onderzoekers wensen enkel anonieme gegevens voor 

de personen tussen 0 en 17 jaar, met een onderscheid per leeftijdsklasse; 

 

- de positie van het kind binnen het gezin: deze variabele dient niet te worden verwerkt in 

de gevraagde tabellen; 

 

- de socio-economische positie van beide ouders: deze twee variabelen worden 

vervangen door één enkele variabele voor de twee ouders tezamen; 

 

- het geografische niveau: sommige tabellen hebben betrekking op alle Belgische 

gemeenten, sommige tabellen hebben betrekking op de 145 wijken in Brussel (BISA) of 

op de 157 wijken in Luik, Charleroi en Namen (IWEPS). 

 

6. Een eerste tabel geeft het aantal inkomens uit werk (werkend of werkloos) van de ouders. 

Deze variabele laat toe het armoederisico voor de kinderen te bepalen. Er zijn vijf 

mogelijke waarden: twee inkomens uit werk, één inkomen uit werk, geen enkel inkomen uit 

werk, één onbekende en twee onbekenden. De tabel geeft een opdeling (voor het laatste 

trimester van het jaar) van de betrokken minderjarigen in functie van de gemeente, de 

leeftijdsklasse en het aantal inkomens uit werk (werkend of werkloos). Voor het BISA 

omvat het ook de opdeling (voor het laatste trimester van het jaar) van de betrokken 

minderjarigen in functie van de Brusselse wijk, de leeftijdsklasse en het aantal inkomens uit 
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werk (werkend of werkloos). Voor het IWEPS omvat het ook de opdeling (voor het laatste 

trimester van het jaar) van de betrokken minderjarigen in functie van de wijk in Luik, 

Charleroi of Namen, de leeftijdsklasse en het aantal inkomens uit werk (werkend of 

werkloos). 

 

7. Een tweede tabel geeft het aantal inkomens uit werk (enkel werkenden) van de ouders 

(andere definitie van het aantal inkomens uit werk, eveneens vijf mogelijke waarden). Deze 

tabel geeft de opdeling (voor het laatste trimester van het jaar) van de betrokken 

minderjarigen in functie van de gemeente, de leeftijdsklasse en het aantal inkomens uit 

werk (enkel werkenden). Voor het BISA omvat het ook de opdeling (voor het laatste 

trimester van het jaar) van de betrokken minderjarigen in functie van de Brusselse wijk, de 

leeftijdsklasse en het aantal inkomens uit werk (enkel werkenden). Voor het IWEPS omvat 

het ook de opdeling (voor het laatste trimester van het jaar) van de betrokken minderjarigen 

in functie van de wijk in Luik, Charleroi of Namen, de leeftijdsklasse en het aantal 

inkomens uit werk (enkel werkenden). 

 

8. Een derde tabel betreft de socio-economische positie van de twee ouders. De combinatie 

van de statussen van beide ouders wordt gevraagd op het niveau van het arrondissement 

voor wat België betreft en op het niveau van de gemeente voor wat Brussel betreft. De tabel 

geeft aldus de opdeling (voor het laatste trimester van het jaar) van de betrokken 

minderjarigen in functie van het arrondissement, de leeftijdsklasse en de socio-

economische positie van de twee ouders en, wat het BISA betreft, eveneens de opdeling 

(voor het laatste trimester van het jaar) van de betrokken minderjarigen in functie van de 

Brusselse wijk, de leeftijdsklasse en de socio-economische positie van de twee ouders. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

9. 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. 

 

10. In de mate dat de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het Sectoraal 

Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid in principe voorafgaandelijk een 

advies te verlenen. 

 

11. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dit wil zeggen gegevens die door 

de bestemmeling niet omgezet kunnen worden in persoonsgegevens. 

 

12. Als er in een tabel, op het niveau van de statistische sector, slechts drie of minder personen 

aan een bepaalde combinatie van criteria beantwoorden, dan zal het exacte aantal niet 

worden meegedeeld maar worden vervangen door de vermelding "0-3". 
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13. De mededeling beoogt de wetenschappelijke ontwikkeling van een indicator inzake 

positieve discriminatie bij de selectie van projecten voor de opening van 

opvangvoorzieningen voor jonge kinderen (in opdracht van het ONE), het onderzoek naar 

bestaansonzekerheid en maatschappelijke hulpverlening en de monitoring van wijken 

(BISA) en het opstellen van thematische gemeentefiches (IWEPS). 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

 

een positief advies met betrekking tot de mededeling van de voormelde anonieme gegevens door 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse 

en aan het het Institut wallon de l'évaluation, de la prospection et de la statistique voor de 

voormelde doeleinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 

83 11). 


