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

SCSZG/16/090

ADVIES NR. 16/20 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME
GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN
HET CENTRE DE RECHERCHE SUR LA VILLE, LE TERRITOIRE ET LE MILIEU
RURAL (LEPUR, UNIVERSITÉ DE LIÈGE) EN HET INSTITUT DE GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (IGEAT,
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES) VOOR HET VERWEZENLIJKEN VAN EEN
ONDERZOEK OVER DE PRIORITAIRE LOCATIES VOOR DYNAMISERING EN
VERNIEUWING VAN STADSWIJKEN
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 LEPUR en het IGEAT van 11 april 2016;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 13 april 2016;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP
1.

Voor het verwezenlijken van een onderzoek over de prioritaire locaties voor dynamisering en
vernieuwing van stadswijken willen het Centre de Recherche sur la Ville, le Territoire et le
Milieu Rural (LEPUR, Université de Liège) en het Institut de Gestion de l’Environnement et
de l’Aménagement du Territoire (IGEAT, Université libre de Bruxelles) eenmalig gebruik
maken van anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming
over de volledige bevolking van het Waals Gewest (per statistische sector van het Waals
Gewest). De onderzoekers zouden de anonieme gegevens aanwenden om de wijken in
moeilijkheden te achterhalen, een typologie van de moeilijkheden op te stellen en de gepaste
maatregelen voor te stellen.
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2.

Aldus zouden per statistische sector van het Waals Gewest de volgende anonieme gegevens
ter beschikking worden gesteld (in beginsel de situatie op 31 december 2005, 31 december
2010 en 31 december 2013).
-

het aandeel personen tot 59 jaar oud in een gezin met een lage werkintensiteit;
het aantal personen per gezinstype;
het aantal personen wonend in een gezin zonder beroepsinkomsten;
het aantal personen wonend in een gezin met één ouder zonder beroepsinkomsten;
het aantal personen wonend in een gezin met één persoon zonder beroepsinkomsten;
het aantal personen per socio-economische positie;
het aantal personen met minstens twee jaar werkloosheid;
het aantal personen met arbeidersstatuut;
het aantal personen in uitzendarbeid;
het aantal personen met deeltijdse arbeid van 50% of lager;
het aantal personen per eigen geboortelandklasse;
het aantal personen per geboortelandklasse van de ouders;
het aantal personen met leefloon van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
het aantal personen met hulp van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
het aantal personen met gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
het mediaaninkomen;
het aandeel personen met een gezinsinkomen lager dan 60% van het mediaaninkomen;
het aantal personen van de statistische sector.

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 prioritaire locaties voor dynamisering en
vernieuwing van stadswijken. Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde.

6.

Indien blijkt dat minder dan vier personen beantwoorden aan een bepaalde combinatie van
variabelen moet het precieze aantal worden vervangen door de loutere vermelding van dat
feit.
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7.

Bij de verwerking van de anonieme gegevens moeten het LEPUR en het IGEAT 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.

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 Centre
de Recherche sur la Ville, le Territoire et le Milieu Rural (LEPUR, Université de Liège) en het
Institut de Gestion de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (IGEAT, Université
libre de Bruxelles) voor het verwezenlijken van een onderzoek over de prioritaire locaties voor
dynamisering en vernieuwing van stadswijken.

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).

