Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling «Sociale Zekerheid»

SCSZG/16/088

ADVIES NR. 16/19 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME
GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN
HET CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK VOOR HET
ONDERZOEKEN VAN DE EVOLUTIES VAN HET BELGISCH SYSTEEM VAN
SOCIALE BIJSTAND
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 Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP
1.

Voor het onderzoeken van de evoluties van het Belgisch systeem van sociale bijstand – de
mate waarin personen uit de sociale zekerheid uitstromen naar de sociale bijstand en de mate
waarin personen uit de sociale bijstand uitstromen naar de sociale zekerheid – wil het
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck gebruik maken van anonieme gegevens uit
het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming over de niet-werkende begunstigden
van het leefloon die op het referentietijdstip tussen 18 en 64 jaar oud zijn. De zes
referentietijdstippen zijn 30 september 2003, 30 september 2005, 30 september 2007, 30
september 2009, 30 september 2011 en 30 september 2013. De socio-economische positie
van de betrokkenen zou worden nagegaan op de laatste dag van het vorige kwartaal en op de
laatste dag van het volgende kwartaal. Zo zouden de instroom en de uitstroom van de sociale
bijstand worden vastgesteld. Verder zou gebruik worden gemaakt van achtergrondinformatie
over het referentietijdstip, het vorige kwartaal en twee kwartalen erna.
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2.

Op basis van de socio-economische posities van het kwartaal vóór het referentietijdstip en
het kwartaal na het referentietijdstip kunnen verschillende deelpopulaties (een dertigtal)
onderscheiden worden, namelijk een deelpopulatie per mogelijke combinatie van de socioeconomische positie “niet beroepsactief met een leefloon” op het referentietijdstip en de
socio-economische positie van het vorige/volgende kwartaal. Voor elke deelgroep zou het
aantal betrokkenen ter beschikking worden gesteld, verder ingedeeld in functie van het
geslacht, de leeftijdsklasse, de nationaliteitsklasse, het gewest van de woonplaats, de
vergoedingscategorie, de werkloosheidsduurklasse van het kwartaal vóór het
referentiekwartaal en de toepasselijke tegemoetkoming voor personen met een handicap twee
kwartalen na het referentiekwartaal. Indien bij de uitvoering blijkt dat dit te veel
gedetailleerde informatie oplevert, zou enkel voor elke variabele een aparte kruising met de
criteria gewest en leeftijdsklasse worden uitgevoerd.

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 – mits toestemming van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid – 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.

4.

In dit geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil
zeggen gegevens die de bestemmeling niet kan herleiden tot persoonsgegevens.

5.

De mededeling beoogt het onderzoeken van de evoluties van het Belgisch systeem van
sociale bijstand (instroom/uitstroom). Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde.

6.

Bij de verwerking van de anonieme gegevens moet het Centrum voor Sociaal Beleid Herman
Deleeck rekening 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 respectieve uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgevende
bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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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 het
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck voor het onderzoeken van de evoluties van het
Belgisch systeem van sociale bijstand.

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).

