
 

  
 
 
 

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

 
 
 
SCSZ/10/031 
 
ADVIES NR 10/05 VAN 2 MAART 2010 BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN KIND EN GEZIN IN HET KADER VAN EEN 
JAARLIJKS TE ACTUALISEREN PROJECTIE VAN DE VRAAG NAAR 
KINDEROPVANG 
 
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 Kind en Gezin van 5 februari 2010;  
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 10 februari 
2010; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Kind en Gezin wenst met het oog op een projectie van de vraag naar kinderopvang te 

beschikken over bepaalde anonieme gegevens afkomstig uit het datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming. Meer bepaald gaat het over een (jaarlijks te 
actualiseren) geografische verfijning van de gegevens opgenomen in Basistoepassing 11.  

 
  Basistoepassing 11 behelst een trimestriële statistiek van de totale Belgische bevolking, 

ingedeeld in functie van de gezinspositie: een verdeling van de inwoners tot op het niveau 
van de gemeente naar gezinspositie, inwonenden, geslacht, leeftijd, leeftijd jongste kind, 
socio-economische positie, arbeidsregime, gecumuleerd percentageklasse deeltijdarbeid, 
aantal werkenden in het huishouden en werkloosheidsduur, arbeidsregime van de partner en 
socio-economische positie van de partner. Zij bevat tevens een verdeling van de kinderen 
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(0-24 jaar) naar gezinspositie, leeftijd, socio-economische positie van de ouders, geslacht 
van de ouders, leeftijd van de ouders en arbeidregime van de ouders. Het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid en van de gezondheid verleende bij advies nr. 04/18 van 6 april 
2004, gewijzigd op 8 maart 2005, een gunstig advies met betrekking tot de verspreiding 
van deze basistoepassing. 

 
 Deze mededeling heeft als doel per gemeente te kunnen inschatten hoe groot de vraag naar 

kinderopvang is. 
 

2. In opdracht van Kind en Gezin zal het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van 
de Universiteit Antwerpen een wetenschappelijk onderbouwd projectie-instrument ter 
ondersteuning van het kinderopvangbeleid ontwikkelen waardoor Kind en Gezin jaarlijks 
het aantal nodige kinderopvangplaatsen per gemeente kan voorspellen. Dit project tracht 
meer bepaald een statistisch model op te stellen waarin zo veel mogelijk significante 
determinanten van de vraag naar kinderopvang opgenomen worden. 

 
3. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door 

de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. Het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt evenwel voor om, met het oog op het 
vrijwaren van het anoniem karakter van de gegevens, dat wil zeggen het waarborgen dat zij 
door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens, een bijkomende 
maatregel te nemen: indien een bepaalde combinatie van criteria slechts drie of minder 
eenheden oplevert die aan de combinatie in kwestie voldoen, mag niet het exacte aantal 
worden vermeld maar dient het exacte aantal te worden vervangen door de vermelding “1 
tot 3”. 

 
De gegevens worden op jaarlijkse basis aangevraagd door Kind en Gezin. Het Centrum 
voor Sociaal Beleid Herman Deleeck zal de gegevens enkel gebruiken voor het 
ontwikkelingswerk. Deze tabellen hebben betrekking op de jaren 2003 tot en met 2006. 
Concreet worden volgende tabellen gevraagd voor een veertigtal gemeenten van het 
Vlaams Gewest: 

 
- het aantal kinderen tussen 0 en 2 jaar volgens de NIS-deelgemeentecode, de leeftijd 

van het kind, de socio-economische positie van de ouders; 
- het aantal kinderen tussen 0 en 2 jaar volgens de NIS-deelgemeentecode, de leeftijd 

van het kind, de gezinspositie van het kind en het arbeidsregime de ouders. 
 

 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

4. 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. 
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 Voor zover voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 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. 

 
5. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door 

de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
 
6. De mededeling lijkt nuttig voor het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwd 

projectie-instrument waardoor de afdeling Kinderopvang van Kind en Gezin op 
nauwkeurige en wetenschappelijk verantwoorde wijze de benodigde 
kinderopvangcapaciteit in Vlaanderen kan voorspellen voor elke gemeente. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan Kind en 
Gezin. 
 
 
 
 
 

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)  


