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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/14/133 

 

 

ADVIES NR. 14/33 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN DE PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST 

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE 

ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID VOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE 

PROBLEMATIEK VAN DE KINDERARMOEDE 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, 

Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid van 18 juli 2014; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 22 juli 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 

Sociale Economie en Grootstedenbeleid wil, voor het onderzoeken van de problematiek van 

de kinderarmoede, jaarlijks kunnen beschikken over bepaalde anonieme gegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid. Hij zou deze anonieme gegevens zelf verder verwerken 

en zijn analyse uiteindelijk publiceren en aan de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn overmaken. 

 

2. De gevraagde anonieme gegevens hebben betrekking op gezinnen met gezinslast waarvan 

minstens één minderjarig ongehuwd kind deel uitmaakt. Twee groepen zouden worden 
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onderscheiden: de personen met gezinslast die een leefloon ontvangen (groep 1) en de 

personen met gezinslast die een equivalentleefloon ontvangen (groep 2). Voor elk van 

beide groepen wordt voor elk jaar (te beginnen met 2006) gevraagd naar de volgende 

anonieme gegevens (toestand telkens op 30 juni): 

 

- het aantal gezinnen in functie van het aantal kinderen die er deel van uitmaken volgens 

leeftijdsklasse; 

- het aantal gezinnen in functie van het aantal kinderen die er deel van uitmaken volgens 

geslacht en inkomenscluster1 van de gemeente; 

- het aantal gezinnen in functie van het aantal kinderen die er deel van uitmaken volgens 

geslacht en groottecluster2 van de gemeente; 

- het aantal gezinnen in functie van de nationaliteitsklasse van de ouders en het totaal 

aantal kinderen die er deel van uitmaken; 

- het aantal gezinnen in functie van de socio-economische positie3 van de ouders en het 

totaal aantal kinderen die er deel van uitmaken. 

 

 

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 moet het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf een advies verlenen. 

 

4. De mededeling beoogt het onderzoeken van de problematiek van de kinderarmoede, door de 

programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 

Sociale Economie en Grootstedenbeleid en is aldus nuttig voor de kennis, de conceptie en het 

beheer van de sociale zekerheid. 

 

5. In het voorliggende geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme 

gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot 

persoonsgegevens. 

 

  

                                                 
1
 Aan elke gemeente wordt één van vier inkomensclusters toegekend. Een dergelijke cluster is een groepering 

van gemeenten die qua inkomen vergelijkbaar zijn (van “rijke gemeenten” tot “arme gemeenten”). 
2
 Aan elke gemeente wordt één van vier grootteclusters toegekend. Een dergelijke cluster is een groepering 

van gemeenten die qua grootte vergelijkbaar zijn (van “grote gemeenten” tot “kleine gemeenten”). 
3
 Het betreft de volgende socio-economische posities: werknemer, werkzoekende, niet-actieve, begunstigde 

van leefloon of financiële steun en persoon met onbekende socio-economische positie. 
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6. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 

Sociale Economie en Grootstedenbeleid dient bij de verwerking van de anonieme gegevens 

rekening te houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun 

uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

 

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 gegevens aan de 

programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale 

Economie en Grootstedenbeleid voor het onderzoeken van de problematiek van de 

kinderarmoede. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


