
 

  
 
 
 

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

 

 
 
SCSZ/11/058 
 
 
ADVIES NR 11/06 VAN 3 MEI 2011 BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN HET STEUNPUNT SOCIALE PLANNING VAN DE 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT MET HET OOG OP HET ONDERSTEUNEN VAN 
LOKALE BESTUREN OP HET VLAK VAN HUN ARMOEDEBELEID 
 
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 het Steunpunt sociale planning van de provincie Vlaams-Brabant van 
25 april 2011;  
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 april 
2011; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. In ieder Vlaams provinciebestuur is een Steunpunt sociale planning aanwezig. Deze 

steunpunten staan in voor het gebruiksvriendelijk ontsluiten en verwerken van gegevens 
met betrekking tot het brede veld van welzijn en gezondheid binnen de eigen provincie. Ze 
ondersteunen lokale besturen, welzijnsorganisaties en de eigen provinciale diensten bij het 
verzamelen en verwerken van gegevens. De gegevens worden gebruikt voor 
beleidsplanning en evaluatie. 

 
2. Het Steunpunt sociale planning van de provincie Vlaams-Brabant wenst bepaalde anonieme 

gegevens over armoede te bekomen met het oog op het creëren van een “armoededossier” 
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ten behoeve van de lokale besturen, welzijnsorganisaties en provinciale diensten, in het 
bijzonder zij die actief zijn op het vlak van armoede en armoedebeleid. Het hogervermelde 
dossier zou de omvang, de verspreiding en de verschillende dimensies van armoede en de 
evolutie hiervan behandelen. 

 
3. Concreet worden volgende tabellen uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming gevraagd: 
 

- het totaal aantal gezinnen verdeeld naar gezinsvorm en inkomensbron van het gezin; 
- het totaal aantal personen verdeeld naar gezinsvorm, inkomensbron van het gezin en 

leeftijdsklasse; 
- het totaal aantal gezinnen die één of meer pensioenen ontvangen verdeeld naar 

gezinsvorm en pensioenbedragklasse. 
 

De tabellen worden meegedeeld voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, op het niveau van de gemeente en het gewest en voor het Vlaams Gewest ook op 
het niveau van het arrondissement.  

 
De tabellen worden meegedeeld voor de jaren 2003-2008. Het betreft telkens de toestand 
op 31 december van het jaar in kwestie. 

 
 
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. 

 
 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 de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

zekerheid. 
 
7. 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 
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persoonsgegevens, een bijkomende maatregel te nemen: indien – voor wat betreft de 
mededeling op gemeentelijk niveau – 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”. 

 
 
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 het Steunpunt 
sociale planning van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
 
 
 
 
 

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)  

 


