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SCSZ/07/059 
 
 
ADVIES NR. 07/08 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING AAN KIND EN GEZIN VAN ANONIEME GEGEVENS MET 
BETREKKING TOT DE SOCIO-ECONOMISCHE GEZINSOMGEVING WAARIN 
KINDEREN OPGROEIEN, MET HET OOG OP EEN BETER INZICHT 
DIENAANGAANDE EN EEN BETERE BELEIDSONDERSTEUNING 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; 
 
Gelet op de aanvraag van Kind en Gezin van 15 maart 2007; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 april 
2007; 
 
Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Kind en Gezin is een “intern verzelfstandigd agentschap” (IVA) van de Vlaamse 

overheid, dat over rechtspersoonlijkheid beschikt. Het heeft als kerntaken de regie van 
de kinderopvang en de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning. Het voert 
het beleid van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uit en 
bereidt dat beleid ook mee voor. 

 
Kind en Gezin is tevens, met toepassing van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 
tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten 
en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van 
artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, na gunstig advies van het Toezichtscomité 
(advies nr. 02/15 van 15 oktober 2002) en bij beslissing van het Beheerscomité van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (beslissing van 26 november 2002), tot het 
netwerk van de sociale zekerheid toegetreden. 

 
1.2. Kind en Gezin verricht in het kader van zijn opdrachten onderzoeken aangaande 

bepaalde aspecten van zijn werking of aangaande domeinen waarop het werkzaam is. 
Het beoogt hierbij onder meer de opmaak van gemeentelijke “kindrapporten” en de 
ondersteuning van het kinderopvangbeleid. 

 
 In het bijzonder beoogt de voorliggende aanvraag twee doeleinden: enerzijds het 

verhogen van het inzicht in de socio-economische gezinsomgeving waarin kinderen 
opgroeien, anderzijds het beter onderbouwen van het beleid van Kind en Gezin ten 
aanzien van kinderen en ouders. 
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1.3. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou alle gevraagde gegevens uit het 
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming betrekken en deze in 
verschillende bestanden aan Kind en Gezin overmaken. De gegevens worden immers 
geclusterd per perspectief, enerzijds op het niveau van de kinderen, anderzijds op het 
niveau van de ouders (of, indien niet mogelijk, op het niveau van de volwassenen in het 
algemeen). De gegevens worden dan verder gegroepeerd per geografisch niveau. 

 
1.4. De gegevens worden zowel voor het Vlaamse Gewest als voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest gevraagd. Het betreft een recurrente (jaarlijkse) 
gegevensaanvraag. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. 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 de afdeling sociale zekerheid van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vooraf een advies te 
verlenen. 

 
De voorliggende mededeling heeft betrekking op louter anonieme gegevens, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter 
uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, dat wil zeggen 
gegevens die niet met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband 
kunnen worden gebracht en derhalve geen persoonsgegevens zijn. 

 
2.2. Concreet worden uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming 

onderstaande tabellen gevraagd. 
 

Vanuit het perspectief van de kinderen 
 

 Voor elke wijk: het aantal kinderen per combinatie van leeftijdsklasse van het kind, 
gezinspositie van het kind, socio-economische positie van de ouders en geslacht van de 
ouders. 

 
 Voor elke gemeente: het aantal kinderen per combinatie van: 
 
 – leeftijdsklasse van het kind, gezinspositie van het kind en geslacht van de ouders; 
 – leeftijdsklasse van het kind, socio-economische positie van de ouders en geslacht 

van de ouders; 
 – leeftijdsklasse van het kind, gezinspositie van het kind en socio-economische 

positie van de ouders; 
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 –  leeftijdsklasse van het kind, geslacht van de ouders en activiteitssector van het 
werk van de ouders; 

 – leeftijdsklasse van het kind en arbeidsregime van het werk van de ouders; 
 – leeftijdsklasse van het kind, geslacht van het kind en percentage deeltijdse arbeid 

van het werk van de ouders. 
 

 Voor elk arrondissement: het aantal kinderen per combinatie van: 
 
 – leeftijdsklasse van het kind, gezinspositie van het kind, geslacht van de ouders, 

socio-economische positie van de ouders en arbeidsregime van het werk van de 
ouders; 

 – leeftijdsklasse van het kind, gezinspositie van het kind, geslacht van de ouders, 
socio-economische positie van de ouders, percentage deeltijdse arbeid van de 
ouders en activiteitssector van het werk van de ouders. 

 
Vanuit het perspectief van de ouders

 
 Voor elke wijk: het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud per combinatie van: 

 
 – geslacht, gezinspositie en leeftijd van het jongste kind; 
 – geslacht, gezinspositie en socio-economische positie; 
 – geslacht, socio-economische positie en leeftijd van het jongste kind. 

 
 Voor elke gemeente: het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud per combinatie van: 
 
 – geslacht, gezinspositie en socio-economische positie; 
 – geslacht, gezinspositie en leeftijd van het jongste kind; 
 – geslacht, gezinspositie en arbeidsregime; 
 – geslacht, gezinspositie, socio-economische positie en leeftijd van het jongste 

kind; 
 – geslacht, gezinspositie, activiteitssector en leeftijd van het jongste kind; 
 – geslacht, gezinspositie, arbeidsregime en leeftijd van het jongste kind; 
 – geslacht, gezinspositie, percentage deeltijdse arbeid en leeftijd van het jongste 

kind. 
 

 Voor elk arrondissement: het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud per combinatie 
van: 

 
 – geslacht, gezinspositie, socio-economische positie en leeftijd van het jongste 

kind; 
 – geslacht, socio-economische positie, activiteitssector, arbeidsregime, percentage 

deeltijdse arbeid en leeftijd van het jongste kind. 
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2.3. In het kader van hogervermelde doeleinden is het, vanuit het perspectief van de 
kinderen, van belang een aanvulling te bekomen van de socio-economische positie van 
de ouders met het geslacht en de leeftijd van die ouders. Daarnaast zijn ook cijfers 
noodzakelijk op lagere niveaus (niveau gemeente en wijk).  

 
 Tevens is er, om de behoefte aan meer flexibele kinderopvang (vroeger en later open 

dan de normale uren) in te schatten nood aan informatie over de activiteitssectoren 
waarin ouders werken. Sommige sectoren en zelfstandige beroepen staan immers 
gekend om avond- of nachtarbeid, waardoor de ouders uit die sectoren en beroepen 
nood zouden hebben aan afwijkende openingsuren. 

 
 Vanuit het perspectief van de ouders is het van belang te beschikken over de 

gezinsvariabelen gezinspositie en leeftijd jongste kind enerzijds en over meer 
leeftijdsklassen anderzijds. 
 

2.4. Om de anonimiteit van de gegevens te bewaren, zal de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid in de tabellen op het niveau wijk alle totalen kleiner of gelijk aan drie 
vervangen door “1 tot 3”. Deze regel zal ook worden toegepast op het niveau gemeente. 

 
2.5. Het doeleinde van onderhavige aanvraag lijkt gerechtvaardigd, kadert binnen de 

opdrachten van Kind en Gezin en lijkt nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer 
van de sociale zekerheid. 

 
 
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 hogervermelde anonieme 
gegevens aan Kind en Gezin met het oog op het verhogen van het inzicht in de socio-
economische gezinsomgeving waarin kinderen opgroeien en een betere beleidsondersteuning. 
 
 
 
 
 
 

Willem DEBEUCKELAERE 
Voorzitter 


