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ADVIES NR. 18/08 VAN 6 MAART 2018 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING
VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET DATAWAREHOUSE ARBEIDSMARKT EN
SOCIALE BESCHERMING DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID (KSZ) 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, in het bijzonder artikel 5, § 1;
Gelet op het verzoek van het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
(IWEPS);
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid (KSZ);
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

Het Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) wil gebruik
maken van anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), namelijk geaggregeerde gegevens
(tabellen) over de volledige populatie van personen tot zeventien jaar oud voor de jaren 2010
tot 2016 (situatie van het laatste kwartaal), per gemeente of arrondissement. Gelijkaardige
mededelingen van anonieme gegevens werden reeds verricht overeenkomstig advies nr.
15/09 van 7 april 2015 en advies nr. 17/18 van 4 april 2017.
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De eerste tabel bevat per referentieperiode het aantal personen tot zeventien jaar oud,
ingedeeld volgens het aantal arbeidsinkomens (als werkende of werkloze) van de beide
ouders, de gemeente en de leeftijdsklasse van de minderjarige.
De tweede tabel bevat per referentieperiode het aantal personen tot zeventien jaar oud,
ingedeeld volgens het aantal arbeidsinkomens (als werkende) van de beide ouders, de
gemeente en de leeftijdsklasse van de minderjarige.
De derde tabel bevat per referentieperiode het aantal personen tot zeventien jaar oud,
ingedeeld volgens de socio-economische positie van de beide ouders, het arrondissement en
de leeftijdsklasse van de minderjarige.
2.

De anonieme gegevens zouden gedurende een periode van vijf jaar worden bewaard. De
indicatoren berekend op basis van de gevraagde anonieme gegevens zouden voor onbepaalde
duur beschikbaar blijven op het portaal “WalStat”.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

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 KSZ persoonsgegevens 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 behoudens in enkele
uitzonderingsgevallen vooraf een advies verlenen.

4.

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

5.

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

6.

Bij de verwerking van de anonieme gegevens van de KSZ moet het IWEPS 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, de uitvoeringsbesluiten
ervan en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
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Om deze redenen, verleent
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
een gunstig advies met betrekking tot de mededeling van de voormelde anonieme gegevens door
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Institut Wallon de l'Evaluation, de la
Prospective et de la Statistique, voor de ontwikkeling van een indicator met betrekking tot
minderjarige kinderen die in een gezin zonder arbeidsinkomen wonen.
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Voorzitter
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