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SCSZ/05/47 
 
 
ADVIES NR. 05/08 VAN 5 APRIL 2005 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN HET INSTITUUT VOOR SOCIALE EN 
ECONOMISCHE GEOGRAFIE (ISEG) EN HET INSTITUT DE GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (IGEAT) MET HET 
OOG OP HET VERRICHTEN VAN EEN SOCIO-GEOGRAFISCHE STUDIE NAAR 
BUURTEN IN MOEILIJKHEDEN  

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 Instituut voor Sociale en Economische Geografie (ISEG) van de 
Katholieke Universiteit Leuven en het Institut de Gestion de l’Environnement et 
Aménagement du Territoire (IGEAT) van de Université Libre de Bruxelles van 2 maart 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 15 maart 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  
 
1. Het Instituut voor Sociale en Economische Geografie (ISEG) van de Katholieke 

Universiteit Leuven en het Institut de Gestion de l’Environnement et Aménagement du 
Territoire (IGEAT) van de Université Libre de Bruxelles verrichten momenteel, in 
opdracht van de Minister van Grootstedenbeleid, een socio-geografische studie naar 
buurten in moeilijkheden. 

 
Het doel van deze studie is het realiseren van een socio-geografische analyse van de 
achtergestelde buurten in de zeventien stadsgewesten van België: Brussel, Gent, 
Antwerpen, Sint Niklaas, Mechelen, Brugge, Oostende, Kortrijk, Genk-Hasselt, 
Leuven, Luik, Charleroi, Verviers, Namen, Bergen, La Louvière en Doornik. 
 
In een eerste fase wordt op basis van een reeks indicatoren (demografische, sociale, 
economische,…) een statistische analyse van de buurten in moeilijkheden uitgevoerd, 
waarbij de achtergestelde buurten worden gedefinieerd en geclassificeerd naar hun 
graad van achterstelling en naar de mogelijkheden ter verbetering van hun huidige 
situatie.  
 
In een tweede fase wordt dan een permanent meetinstrument opgesteld voor de verdere 
ontwikkeling van stedelijke buurten. 

 
2.1. In het kader van hogervermelde studie wensen het ISEG en het IGEAT te beschikken 

over bepaalde anonieme gegevens aangaande de volledige Belgische bevolking, op het 
geografische niveau van statistische buurten en gemeenten: 

 
- het totaal aantal individuen op actieve leeftijd per statistische sector en gemeente 
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(toestand van het laatste kwartaal van 1998 en van het meest recente kwartaal 
waarover informatie beschikbaar is in het datawarehouse-arbeidsmarkt), verder 
opgesplitst volgens geslacht, leeftijdsklasse en nomenclatuurcode van de socio-
economische positie; 

 
- het totaal aantal langdurig werklozen per statistische sector en gemeente 

(toestand van het laatste kwartaal van 1998 en van het meest recente kwartaal 
waarover informatie beschikbaar is in het datawarehouse-arbeidsmarkt), verder 
opgesplitst volgens geslacht, leeftijdsklasse en werkloosheidsduur; 

 
- het totaal aantal arbeiders per statistische sector en gemeente (toestand van het 

meest recente kwartaal waarover informatie beschikbaar is in het 
datawarehouse-arbeidsmarkt), verder opgesplitst volgens geslacht en 
leeftijdsklasse; 

 
- het totaal aantal werkende actieve individuen per statistische sector en gemeente 

(toestand van het meest recente jaar waarover informatie beschikbaar), verder 
opgesplitst volgens geslacht, leeftijdsklasse, nomenclatuurcode van de socio-
economische positie, NACE-code en beroepencode; 

 
- het totaal aantal personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming 

van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen per 
statistische sector en gemeente (toestand van het meest recente kwartaal 
waarover informatie beschikbaar is in het datawarehouse-arbeidsmarkt). 

 
2.2. Hoewel de studie zich richt naar de hogervermelde zeventien stadsgewesten wensen het 

ISEG en het IGEAT te beschikken over anonieme gegevens aangaande alle Belgische 
gemeenten, om aldus vergelijkingen mogelijk te maken. 

 
Er zouden echter geen gegevens worden meegedeeld aangaande statistische buurten met 
minder dan tweehonderd inwoners, om (her)identificatie van de betrokkenen te 
verhinderen. 

 
 
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 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 – dit is niet het geval. 
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4. De mededeling heeft tot doel het ISEG en het IGEAT in staat te stellen een socio-
geografische studie naar buurten in moeilijkheden te verrichten, hetgeen nuttig lijkt voor 
de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid.  

 
De gegevens inzake het totaal aantal individuen op actieve leeftijd zijn voor de 
onderzoekers noodzakelijk om een beeld te scheppen van (de toegang tot) de 
arbeidsmarkt en dienen als noemer voor een reeks berekeningen. 
 
De gegevens inzake het totaal aantal langdurig werklozen vormen een belangrijke 
aanduiding voor de uitsluiting van de arbeidsmarkt. 
 
De gegevens inzake het totaal aantal arbeiders dienen de onderzoekers een inzicht te 
verschaffen in het aantal personen dat een beroep uitoefent binnen de betrokken 
categorie. 
 
De gegevens inzake het totaal aantal werkende actieve individuen bieden de 
onderzoekers duidelijkheid over de activiteitensectoren waarin betrokkenen 
tewerkgesteld zijn. 
 
De gegevens inzake het totaal aantal personen die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
worden in rekening gebracht omdat binnen deze groep heel wat personen in 
moeilijkheden terug te vinden zijn. 

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

kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
 

De criteria worden daartoe in (voldoende ruime) klassen meegedeeld: leeftijdsklassen 
van vijf jaar, drie klassen van werkloosheidsduur (minder dan één jaar, tussen één en 
twee jaar, twee jaar of meer) en nomenclatuurcodes van de socio-economische positie 
beperkt tot drie cijfers. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan het 
Instituut voor Sociale en Economische Geografie en het Institut de Gestion de 
l’Environnement et Aménagement du Territoire, met het oog op een socio-geografische studie 
naar buurten in moeilijkheden, in opdracht van de Minister van Grootstedenbeleid. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter
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