Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling "Sociale Zekerheid"
SCSZ/14/214

ADVIES NR. 14/32 VAN 2 SEPTEMBER 2014, GEWIJZIGD OP 2 DECEMBER 2014,
MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS AAN
HET INSTITUT DE GESTION ET D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (IGEAT)
VAN DE UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, VOOR DE ACTUALISERING VAN
HET SYNTHETISCHE SOCIO-ECONOMISCHE INDEXCIJFER NODIG VOOR DE
IMPLEMENTATIE VAN DE GEDIFFERENTIEERDE OMKADERING VAN DE
SCHOLEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
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 "Institut de gestion de l’environnement et d’aménagement du
territoire" (IGEAT) van de Université libre de Bruxelles van 12 juli 2014;
Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 juli 2014 en 26
november 2014;
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) van de
faculteit Wetenschappen van de Université libre de Bruxelles heeft als opdracht om een
geïntegreerde aanpak van het leefmilieu en van de territoriale ontwikkeling te bevorderen,
met oog voor mens en natuur, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Het IGEAT telt
verschillende onderzoekseenheden rond verschillende thema's.

2.

De onderzoekseenheid voor toegepaste geografie en geomarketing is, samen met een
consortium van Belgische universiteiten, belast met het onderzoek gericht op de
actualisering van één van de operationele instrumenten die gebruikt wordt voor de
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regulering van het wettelijk verplicht onderwijs in de Franse Gemeenschap. Dit onderzoek
wordt gefinancierd door de Franse Gemeenschap.
3.

In het kader van artikel 3 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een
gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap
om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle
pedagogische omgeving, wordt er immers een gedifferentieerde omkadering van de scholen
van de Franse Gemeenschap georganiseerd. De toekenning van gedifferentieerde middelen
aan de vestigingsplaatsen van de scholen is onder meer gebaseerd op de socio-economische
kenmerken van hun leerlingen, gemeten via de socio-economische kenmerken van de
statistische sector van hun woonplaats. Hiertoe dient een synthetisch socio-economisch
indexcijfer berekend te worden voor de statistische sectoren. Dit indexcijfer dient
vervolgens om de vijf jaar herberekend te worden op basis van de geactualiseerde
variabelen. Het IGEAT wenst daartoe te beschikken over een aantal anonieme gegevens uit
het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.

4.

Hoewel het socio-economische indexcijfer per statistische sector bedoeld is om de
kenmerken te bepalen van de vestigingsplaatsen van de scholen in de Franse Gemeenschap,
dient het evenwel beschikbaar te zijn voor elke Belgische statistische sector. Immers, naast
het feit dat sommige leerlingen die school lopen in een onderwijsinrichting van de Franse
Gemeenschap gedomicilieerd zijn in een statistische sector in Vlaanderen, wijzigt de lijst
van de betrokken statistische sectoren van jaar tot jaar. De lijst kan dus niet op voorhand
worden bepaald aangezien ze afhangt van de woonplaats van de leerlingen in de vijf
volgende jaren.

5.

De gegevens worden gevraagd op het niveau van de statistische sector. Als de gegevens
niet op dit niveau kunnen worden meegedeeld omwille van een te klein aantal, dan worden
ze op een hoger niveau meegedeeld. Voor elk van de indicatoren dient voorts het aantal
personen waarvoor er geen antwoord is te worden meegedeeld.

6.

Het IGEAT wenst de mededeling te verkrijgen van de tabellen met de volgende gegevens
voor het jaar 2010:
Gegevens met betrekking tot de gezinnen met kinderen of voor de personen die tot een
dergelijk gezin behoren
Aantal kinderen (0 tot 18 jaar) in een "Low Work Intensity II"-gezin, het aantal kinderen
per type gezin op 31 december, het aantal kinderen in een gezin zonder inkomen uit werk
op 31 december, het aantal kinderen in een eenoudergezin zonder inkomen uit werk op 31
december, de socio-economische positie op 31 december, de socio-economische positie van
de vrouwen tussen 30 en 60 jaar op 31 december, het aantal kinderen volgens
geboorteplaats op 31 december, het aantal kinderen volgens geboorteplaats van de ouders
op 31 december, het mediaan inkomen van de equivalente inkomens, het aantal kinderen in
een gezin met laag inkomen, het aantal werknemers met het statuut van arbeider op 31
december, het aantal personen met een leefloon, het aantal personen dat maatschappelijke
hulp ontvangt en de categorie van de activiteitssector van de werknemers of
beroepscategorie van de zelfstandigen (NACE-code).
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Gegevens met betrekking tot alle gezinnen of personen
De categorie van de activiteitssector van de werknemers of de beroepscategorie van de
zelfstandigen (NACE-code) en de socio-economische positie van de vrouwen tussen 30 en
60 jaar op 31 december.
7.

De gevraagde gegevens houden allemaal verband met de problematiek van de socioeconomische indeling van de buurten, in het bijzonder op basis van de gezinnen met
kinderen, in het kader van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een
gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap
om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle
pedagogische omgeving.

8.

De gevraagde gegevens zullen door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden
bewaard tot 30 november 2015. Het onderzoek zou tegen 31 januari 2015 worden afgerond.

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 persoonsgegevens 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.

Voor zover deze mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het Sectoraal
Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid voorafgaandelijk een advies te
verstrekken, behalve indien de mededeling bestemd is voor 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.

11.

De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dit wil zeggen gegevens die door
de bestemmeling niet omgezet kunnen worden in persoonsgegevens. De mededeling beoogt
een gerechtvaardigd doeleinde, met name de actualisering van het synthetische socioeconomische indexcijfer nodig voor de implementatie van de gedifferentieerde omkadering
van de scholen in de Franse Gemeenschap.
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Om deze redenen, verleent
de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid
een positief advies voor de mededeling van de voormelde anonieme gegevens aan het Institut de
gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire (IGEAT) van de Université libre de
Bruxelles met het oog op de actualisering van het synthetische socio-economische indexcijfer
nodig voor de implementatie van de gedifferentieerde omkadering van de scholen van de Franse
Gemeenschap.

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).

