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SCSZ/05/20 
 
 
ADVIES NR. 05/03 VAN 15 FEBRUARI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN 
WELZIJN MET HET OOG OP HET OPSTELLEN VAN EEN ARMOEDERAPPORT 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van 29 november 
2004; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 3 februari 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 

 
1.1. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad heeft tot opdracht het verzamelen, 
analyseren en verspreiden van informatie met het oog op het uitbouwen van een 
gecoördineerd gezondheids- en armoedebeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
1.2.  Met het oog op het opstellen van een armoederapport met betrekking tot het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, waarin verschillende armoede-indicatoren worden onderzocht, 
wenst het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn te beschikken over anonieme 
sociale gegevens aangaande statistische buurten, dat zijn door de federale overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie (voorheen het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek) gecreëerde indelingen van gemeenten. 
 

2.1. De gevraagde anonieme sociale gegevens zouden betrekking hebben op elke statistische 
buurt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de diverse aantallen worden bovendien 
samengevoegd, zowel voor elke Brusselse gemeente afzonderlijk als voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest als geheel). Het betreft steeds de toestand op 1 januari van het 
betrokken jaar, van 1998 tot en met het meest recente jaar waarover informatie beschikbaar 
is. 

 
 Volgende anonieme sociale gegevens zouden aan het Observatorium voor Gezondheid en 

Welzijn worden meegedeeld (steeds voor elke statistische buurt afzonderlijk, voor elke 
gemeente afzonderlijk en voor het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 
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2.2. Openbare centra voor sociale bijstand 
 

- het aantal gerechtigden op het leefloon (voorheen het bestaansminimum); 
 
- het aantal gerechtigden op het equivalent-leefloon (voorheen het equivalent-

bestaansminimum – het betreft vervangende steun, toegekend aan personen die over 
geen of onvoldoende inkomen beschikken maar niet gerechtigd zijn op het leefloon); 

- het aantal personen ten laste van een gerechtigde op het leefloon; 
- het aantal personen ten laste van een gerechtigde op het equivalent-leefloon; 
- het aantal gerechtigden op het leefloon per leeftijdsgroep van minimum vijf jaar; 
- het aantal gerechtigden op het equivalent-leefloon per leeftijdsgroep van minimum 

vijf jaar; 
- het aantal gerechtigden op het leefloon per geslacht; 
- het aantal gerechtigden op het equivalent-leefloon per geslacht; 
- het aantal gerechtigden op het leefloon per categorie (er wordt gebruik gemaakt van 

volgende categorieën: éénoudergezinnen met kinderlast, alleenstaande mannen met 
gedeeltelijke kinderlast, alleenstaande vrouwen met gedeeltelijke kinderlast, 
alleenstaande mannen zonder kinderen ten laste, alleenstaande vrouwen zonder 
kinderen ten laste, samenwonende mannen, samenwonende vrouwen); 

- het aantal gerechtigden op het equivalent-leefloon per categorie (er wordt gebruik 
gemaakt van volgende categorieën: gezin, alleenstaande mannen zonder kinderen, 
alleenstaande vrouwen zonder kinderen, alleenstaande mannen met kinderen, 
alleenstaande vrouwen met kinderen, samenwonende mannen, samenwonende 
vrouwen); 

- het aantal gerechtigden op het leefloon per nationaliteitsklasse; 
- het aantal gerechtigden op het equivalent-leefloon per nationaliteitsklasse; 
- het aantal personen die financiële steun van een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn ontvangen, met inbegrip van de gerechtigden op het 
leefloon en de gerechtigden op het equivalent-leefloon; 

- het aantal gerechtigden op het leefloon per leeftijdsgroep en per periode van 
afhankelijkheid; 

- het aantal gerechtigden op het equivalent-leefloon per leeftijdsgroep en per periode 
van afhankelijkheid. 

 
2.3. Kinderbijslag 
 

- het aantal rechtgevende kinderen in het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag; 
- het aantal rechtgevende kinderen in het stelsel van de verhoogde kinderbijslag 

omwille van langdurige werkloosheid en een beperkt inkomen; 
- het aantal rechtgevende kinderen in alle andere stelsels van kinderbijslag. 
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2.4. Verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging 
 

- het aantal personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging, per hoedanigheidscode. 

 
2.5. Socio-economische positie 
 

- het aantal personen zonder job; 
- het aantal personen met minstens één job; 
- het aantal huishoudens zonder job; 
- het aantal huishoudens met minstens één job; 
- het aantal personen dat leeft in een huishouden zonder job; 
- het aantal personen dat leeft in een huishouden met minstens één job; 
- het aantal huishoudens met –18-jarigen zonder job; 
- het aantal huishoudens met –18-jarigen met minstens één job; 
- het aantal –18-jarigen dat leeft in een huishouden zonder job; 
- het aantal –18-jarigen dat leeft in een huishouden met minstens één job. 
 

2.6. Loon 
 

- het aantal personen per loonklasse. 
 

   
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 Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid sociale 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 voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid vooraf een advies te verlenen, behalve indien de 
mededeling wordt verricht aan de Ministers die de sociale zekerheid onder hun 
bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare instellingen van sociale 
zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en 
Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau. 

 
4.1. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, die door de bestemmeling niet 

kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. Het merendeel van de criteria wordt 
daartoe in voldoende ruime klassen meegedeeld. 

 
4.2. De mededeling heeft tot doel het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad in staat te stellen 
een armoederapport op te stellen, hetgeen nuttig lijkt voor de kennis, de conceptie en het 
beheer van de sociale zekerheid.  
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Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een gunstig advies met betrekking tot de mededeling aan het Observatorium voor 
Gezondheid en Welzijn van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-
Hoofdstad van de hogervermelde anonieme gegevens. 
 

 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


