
 

 

  
 
 
 

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

 
 
 
SCSZ/09/048 
 
 
ADVIES NR 09/09 VAN 2 JUNI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN 
ANONIEME SOCIO-ECONOMISCHE GEGEVENS AAN DE ONDERSCHEIDEN 
STEUNPUNTEN SOCIALE PLANNING VAN DE VLAAMSE PROVINCIES 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5, § 1; 
 
Gelet op de aanvraag van de steunpunten Sociale Planning van de Vlaamse provincies van 30 
april 2009; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 5 mei 2009; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Elk Vlaams provinciebestuur beschikt over een steunpunt Sociale Planning, dat instaat voor 

het verwerken van informatie met betrekking tot welzijn en gezondheid binnen de eigen 
provincie. Deze informatie wordt gebruikt voor het plannen en evalueren van het 
provinciaal beleid en het ondersteunen van de lokale besturen en welzijnsorganisaties. 

 
 Met het oog op het verrichten van hun opdrachten wensen de diverse provinciale 

steunpunten Sociale Planning te beschikken over bepaalde anonieme gegevens uit het 
netwerk van de sociale zekerheid. Ze zouden deze aanwenden om te antwoorden op vragen 
die lokale besturen en welzijnsorganisaties stellen aangaande hun werkterrein. Het dient 
bijgevolg te gaan om anonieme gegevens op buurtniveau. 

 



 

1.2. De mededeling aan de steunpunten Sociale Planning zou aldus betrekking hebben op 
enkele tabellen waarin bepaalde groepen van personen worden ingedeeld in functie van 
welbepaalde criteria – voor het geografische aspect zou gewerkt worden op het niveau van 
de gemeente en de statistische sector – en per combinatie van criteria wordt aangeduid 
hoeveel eenheden aan deze combinatie van criteria voldoen. 

 
 Het betreft meer bepaald volgende tabellen die per gemeente en statistische sector ter 

beschikking zouden worden gesteld. 
 

- de totale bevolking in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, 
ingedeeld in functie van geslacht, leeftijdsklasse en socio-economische positie met 
bijhorende afgeleide variabelen; 

 
- de totale werkende bevolking in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming, ingedeeld in functie van geslacht, leeftijdsklasse, socio-economische 
positie en arbeidsregime; 

 
- de totale werkende bevolking in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming, ingedeeld in functie van geslacht, leeftijdsklasse, socio-economische 
positie en activiteitssector; 

 
- de totale werkende bevolking verbonden met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in 

het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, ingedeeld in functie van 
geslacht, leeftijdsklasse, arbeidsregime, klasse van percentage deeltijdse arbeid, klasse 
van ondernemingsgrootte en afgeleide variabelen omtrent de tussenkomst van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; 

 
- de totale bevolking in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, 

ingedeeld in functie van geslacht, leeftijdsklasse, socio-economische positie met 
bijhorende afgeleide variabelen en nationaliteit; 

 
- de totale werkende bevolking in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming, ingedeeld in functie van geslacht, leeftijdsklasse, socio-economische 
positie, activiteitssector en nationaliteit; 

 
- de totale bevolking op arbeidsleeftijd in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming, ingedeeld in functie van gewest, geslacht en leeftijdsklasse op de laatste 
dag van het jaar en in functie van socio-economische positie en uitkeringscategorie op 
de laatste dag van de vier opeenvolgende kwartalen (voor de personen, die in de loop 
van de betrokken periode overleden zijn, wordt de vermelding “overleden” opgenomen 
voor het betrokken kwartaal); 

 
- de volledige bevolking in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, 

ingedeeld in functie van gezinspositie, geslacht, leeftijdsklasse en socio-economische 
positie met bijhorende afgeleide variabelen; 

 



 

- de totale bevolking van werkzoekenden met tussenkomst vanwege de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, 
ingedeeld in functie van gezinspositie, geslacht, leeftijdsklasse en klasse van 
werkloosheidsduur; 

 
- de totale bevolking van kinderen tussen 0 en 24 jaar in het datawarehouse arbeidsmarkt 

en sociale bescherming, ingedeeld in functie van gezinspositie, leeftijdsklasse, socio-
economische positie van de ouders, leeftijdsklasse van de ouders en arbeidsregime van 
de ouders. 

 
1.3. De anonieme gegevens zouden voortaan jaarlijks worden meegedeeld. Telkens zou de 

toestand op 30 juni en 31 december van het betrokken jaar ter beschikking worden gesteld. 
De eerste mededeling zou betrekking hebben op het jaar 2003. 

 
 
2. 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. 

 
2.2. De mededeling heeft in beginsel betrekking op anonieme gegevens. 
 
 Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt evenwel voor om 

enkele bijkomende maatregelen te treffen om het anoniem karakter van de gegevens te 
vrijwaren, dat wil zeggen te waarborgen dat zij door de bestemmeling niet kunnen herleid 
worden tot persoonsgegevens. 

 
 Enerzijds dienen statistische sectoren die minder dan tien personen tellen te worden 

verwijderd. 
 
 Anderzijds mag indien een bepaalde combinatie van criteria slechts drie of minder 

eenheden oplevert die aan de combinatie in kwestie voldoet niet het exacte aantal worden 
vermeld maar dient het exacte aantal te worden vervangen door de vermelding “1 tot 3”. 

 
2.3. De mededeling lijkt nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

zekerheid. 
 
 Elk steunpunt Sociale Planning mag evenwel slechts mededeling bekomen van de tabellen 

met betrekking tot de gemeenten van de eigen provincie. Het mag de tabellen vervolgens 
ook slechts verder meedelen aan de gemeenten waarop zij specifiek betrekking hebben. 

 



 

 Daarenboven mag elk steunpunt Sociale Planning evenwel ook mededeling bekomen van 
de tabellen op het niveau van Vlaanderen, zonder verdere specificering inzake lokatie. 

 
 
 
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens onder de 
hogervermelde voorwaarden aan de diverse provinciale steunpunten Sociale Planning, met het 
oog op het beantwoorden van vragen van lokale besturen en welzijnsorganisaties aangaande hun 
werkterrein. 
 
 
 
 
 
 

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-
741 83 11)  

 


