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SCSZG/16/062 

 

 

ADVIES NR. 16/12 VAN 5 APRIL 2016 OVER 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 SOCIO-

ECONOMISCHE POSITIE VAN PERSONEN DIE NIET LANGER EEN LEEFLOON 

ALS STUDENT ONTVANGEN 
 

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 programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, 

Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid van 18 maart 2016; 

 

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

de Sociale Zekerheid van 22 maart 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 

Sociale Economie en Grootstedenbeleid, bevoegd voor het recht op maatschappelijke 

integratie, stelt vast dat diverse groepen personen hun rechten niet uitputten en wil die 

problematiek nader onderzoeken, ook ten behoeve van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, de minister van Maatschappelijke Integratie en de staatssecretaris 

voor Armoedebestrijding. 
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2. Twee groepen zouden worden onderzocht: enerzijds de personen die een leefloon als student 

ontvingen in het kwartaal T en geen leefloon als student meer ontvingen in het kwartaal T+1 

(groep 1), anderzijds de personen jonger dan zevenentwintig jaar oud die een leefloon als 

niet-student ontvingen in het kwartaal T en geen leefloon als niet-student meer ontvingen in 

het kwartaal T+1 (groep 2). Aangaande de “leefloners” van de beide groepen, die in het jaar 

2012 het stelsel van het leefloon verlieten, zou worden nagegaan welke socio-economische 

positie zij bekleden op het einde van het kwartaal T+1 (het kwartaal volgend op het verlies 

van het statuut van “leefloner als student” of “leefloner als niet-student”) en op het einde van 

het kwartaal T+4. 

 

3. De volgende tabellen zouden ter beschikking worden gesteld, telkens voor T+1 en T+4 en 

zowel voor elk gewest afzonderlijk als voor de drie gewesten samen. 

 

 Tabellen met globale socio-economische posities
1
 

 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en geslacht; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en nationaliteitsklasse; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en leeflooncategorie; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie, geslacht en leeflooncategorie; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en herkomstklasse; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en gezinssituatie. 

 

 Tabellen met gedetailleerde socio-economische posities
2
 

 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en geslacht; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en nationaliteitsklasse; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en leeflooncategorie;  

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie, geslacht en leeflooncategorie; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en herkomstklasse. 

 

 Tabellen met socio-economische posities studenten / niet-studenten
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- het aantal betrokkenen per socio-economische positie; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en geslacht; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en nationaliteitsklasse; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en leeflooncategorie;  

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie, geslacht en leeflooncategorie; 

- het aantal betrokkenen per socio-economische positie en herkomstklasse. 

                                                 
1  Het betreft de socio-economische posities werkend, werkzoekend, niet-beroepsactief (behalve leefloon of 

financiële hulp), leefloon of financiële hulp en andere. 
2  Het betreft de socio-economische posities werkend in loondienst, werkend als zelfstandige, werkend als helper 

bij een werkgever met zelfstandigenstatuut en werkend in loondienst en als zelfstandige/helper. 
3  Het betreft de socio-economische posities leefloon of financiële hulp als student en leefloon of financiële hulp 

als niet-student. 
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4. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 

Sociale Economie en Grootstedenbeleid zou het onderzoek voortaan jaarlijks verrichten (in 

2017 met gegevens over het jaar 2013, in 2018 met gegevens over het jaar 2014,…). 

 

 

B. BEHANDELING 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. In dit geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil 

zeggen gegevens die door de onderzoekers niet kunnen herleid worden tot 

persoonsgegevens. 

 

8. De mededeling beoogt het onderzoeken van de socio-economische positie van personen die 

niet langer een leefloon als student ontvangen en is aldus nuttig voor de kennis, de conceptie 

en het beheer van de sociale zekerheid. 

 

 

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 socio-economische positie van 

personen die niet langer een leefloon als student ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

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). 


