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

SCSZG/17/072

ADVIES NR. 17/20 VAN 2 MEI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME
GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN
HET CENTRUM VOOR KANKEROPSPORING VOOR HET BEPALEN VAN DE
DEELNAME VAN OOST-EUROPESE VROUWEN AAN HET VLAAMS
BEVOLKINGSONDERZOEK INZAKE BAARMOEDERHALSKANKER
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 het Centrum voor Kankeropsporing;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

A. ONDERWERP
1.

Het Centrum voor Kankeropsporing (het voormalig consortium van erkende regionale
screeningcentra) maakte eerder al gebruik van anonieme gegevens uit het netwerk van de
sociale zekerheid – zie advies nr. 12/188 van 6 november 2012, advies nr. 15/08 van 3 maart
2015 (gewijzigd op 5 mei 2015) en advies nr. 16/40 van 6 september 2016 van het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – en stelde daarbij vast dat bepaalde
groepen beduidend minder deelnemen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek inzake
baarmoederhalskanker, in het bijzonder vrouwen die afkomstig zijn uit Oost-Europa.

2.

Om deze problematiek verder te onderzoeken, wil het Centrum voor Kankeropsporing
eenmalig anonieme gegevens verwerken over de vrouwelijke Vlaamse bevolking van 25 tot
65 jaar (screeningperiode 2013-2014-2015). Het zou de deelnemers en de niet-deelnemers
vergelijken op het vlak van hun eerste nationaliteit en hun huidige nationaliteit, daarbij
gebruik makend van de volgende klassen: België, Nederland, Bulgarije, Estland, Hongarije,
Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Tsjechië en ander land.
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Tabel 1 bevat het aantal vrouwen die niet deelnamen, ingedeeld volgens eerste nationaliteit
en huidige nationaliteit.
Tabel 2 bevat het aantal vrouwen die wel deelnamen, ingedeeld volgens eerste nationaliteit
en huidige nationaliteit.

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 de afdeling sociale zekerheid
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf
een advies verlenen.

4.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde: het bepalen van de deelname van
Oost-Europese vrouwen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek inzake baarmoederhalskanker.

5.

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

6.

Voor het overige moeten alle betrokken partijen 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 uitvoeringsbesluiten en elke andere
regelgeving 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 Kankeropsporing voor het bepalen van de deelname van Oost-Europese vrouwen
aan het Vlaams bevolkingsonderzoek inzake baarmoederhalskanker.

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).

