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

SCSZG/17/060

ADVIES NR. 17/18 VAN 4 APRIL 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING
VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET DATAWAREHOUSE ARBEIDSMARKT EN
SOCIALE BESCHERMING DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID AAN HET “INSTITUT WALLON DE L’EVALUATION, DE LA
PROSPECTIVE ET DE LA STATISTIQUE” (IWEPS), IN HET KADER VAN DE
ONTWIKKELING
VAN
EEN
INDICATOR
MET
BETREKKING
TOT
MINDERJARIGE KINDEREN DIE IN EEN GEZIN ZONDER ARBEIDSINKOMEN
WONEN
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 het verzoek van het "Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la
statistique";
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 maart 2017;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

Het “Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique” (IWEPS) is een
gewestelijke overheidsinstelling voor beleidsondersteuning die informatie ter beschikking
stelt van de Waalse beleidsmakers. Het IWEPS heeft een wetenschappelijke opdracht: het
draagt bij tot een betere kennis die nuttig is voor de besluitvorming in Wallonië.

2.

Het IWEPS wenst daartoe te beschikken over geaggregeerde anonieme gegevens uit het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Deze anonieme gegevens zullen
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worden gebruikt in het kader van het portaal voor lokale statistische informatie over
Wallonië “WalStat” (www.walstat.iweps.be). De gevraagde gegevens zullen door het
IWEPS worden gebruikt voor de ontwikkeling van de sleutelindicator “Percentage van de
min 18-jarigen dat in een gezin zonder arbeidsinkomen woont” voor het thema
“leefomstandigheden en levensstandaard” van het portaal “WalStat”. Deze gegevens zullen
in de gegevensbestanden worden gepubliceerd en zullen kunnen worden gebruikt voor de
ontwikkeling van andere indicatoren (indicatoren betreffende het welzijn, het plan voor
sociale cohesie, de sleutelcijfers voor Wallonië, de arbeidsrekeningen).
3.

De aanvraag van het IWEPS heeft betrekking op geaggregeerde anonieme gegevens, die
beschikbaar zijn in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, met betrekking
tot de volledige populatie van personen tussen 0 en 17 jaar, voor het jaar 2015 (situatie in
het laatste trimester - december). De gegevens worden gevraagd voor het hele Belgische
grondgebied om vergelijkingen binnen en buiten de regio’s te kunnen verrichten. De
gegevens worden per gemeente en per arrondissement gevraagd.

4.

De gevraagde tabellen zijn gebaseerd op de gegevens van basistoepassing 11 op het niveau
van de gemeenten voor België met uitzondering van:
-

-

-

de selectie van leeftijdsgroepen: de onderzoekers wensen enkel anonieme gegevens
voor de personen tussen 0 en 17 jaar, met een onderscheid per leeftijdsklasse (0-5 jaar,
6-11 jaar en 12-17 jaar). Indien dit niet mogelijk is wegens de kleine getallen, kunnen
de berekeningen worden verricht voor de 0-17-jarigen zonder verdere onderverdeling
per leeftijd;
de positie van het kind binnen het gezin: deze variabele dient niet te worden verwerkt in
de gevraagde tabellen;
de socio-economische positie van de ouders: deze twee variabelen worden vervangen
door één enkele samenvattende variabele die wordt ontwikkeld op basis van de socioeconomische positie van beide ouders;
het geografisch niveau: bepaalde tabellen hebben betrekking op alle Belgische
gemeenten.

5.

De eerste tabel geeft het aantal inkomens uit arbeid (werkend of werkloos) van de ouders.
Deze variabele laat toe het armoederisico voor de kinderen te bepalen. Er zijn vijf
mogelijke waarden: twee inkomens uit werk, één inkomen uit werk, geen enkel inkomen uit
werk, één onbekende en twee onbekenden. De tabel geeft een opdeling (voor het laatste
trimester van het jaar, dus december 2015) van de betrokken minderjarigen in functie van
de gemeente, de leeftijdsklasse en het aantal inkomens uit werk (werkend of werkloos).

6.

De tweede tabel geeft het aantal inkomens uit werk (enkel werkenden) van de ouders
(andere definitie van het aantal inkomens uit werk, eveneens vijf mogelijke waarden). Deze
tabel geeft de opdeling (voor het laatste trimester van het jaar) van de betrokken
minderjarigen in functie van de gemeente, de leeftijdsklasse en het aantal inkomens uit
werk (enkel werkenden).
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Deze variabele laat toe het armoederisico voor de kinderen te bepalen, maar enkel door
rekening te houden met de inkomens van de werkenden.
7.

De derde tabel heeft betrekking op de socio-economische positie van beide ouders. De
combinatie van de statuten van beide ouders wordt gevraagd op het niveau van de
Belgische arrondissementen. De tabel geeft dus een opdeling (voor het laatste trimester van
het jaar) van de betrokken minderjarigen in functie van het arrondissement, de
leeftijdsklasse en de socio-economische positie van beide ouders.

8.

Het betreft een eenmalige aanvraag. “WalStat” wordt jaarlijks bijgewerkt, maar de
gegevensaanvraag zal jaarlijks worden aangepast in functie van de beschikbare gegevens.

9.

De geaggregeerde gegevens uit het datawarehouse die door de KSZ aan de onderzoekers
worden meegedeeld, worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard. De indicatoren die
op basis van de gevraagde geaggregeerde gegevens worden berekend, blijven voor
onbepaalde duur beschikbaar op het portaal “WalStat”.

10.

Het IWEPS en zijn partners verbinden zich ertoe om uitsluitend deze gegevens te gebruiken
voor analysedoeleinden en statistische studies en ervoor te zorgen dat de normen
vastgelegd door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
inzake de vertrouwelijkheid van de gegevens strikt worden nageleefd.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

11.

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 dient de
afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid behoudens in enkele uitzonderingsgevallen vooraf een advies te verlenen.

12.

De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door
de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens.

13.

De mededeling beantwoordt aan een wettig doeleinde, met name de ontwikkeling van een
indicator met betrekking tot kinderen jonger dan 18 jaar die in een gezin zonder
arbeidsinkomen wonen.

14.

Het IWEPS mag de anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming bewaren gedurende maximum vijf jaar te rekenen vanaf de datum van
ontvangst van de geaggregeerde gegevens.

15.

Bij de verwerking van anonieme gegevens moet het IWEPS rekening gehouden worden
met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
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van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten
ervan en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

Om deze redenen, verleent
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
een positief advies met betrekking tot de mededeling van de voormelde anonieme gegevens door
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het "Institut wallon de l'évaluation, de la
prospective et de la statistique" voor de voormelde doeleinden.

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).

