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SCSZ/13/011 

 

 

ADVIES NR. 13/01 VAN 15 JANUARI 2013 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET INSTITUT WALLON DE L’ÉVALUATION, DE LA 

PROSPECTIVE ET DE LA STATISTIQUE (IWEPS) VOOR HET ONDERZOEKEN VAN 

DE IMPACT VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN KINDERONTHAAL OP DE SOCIO-

ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE OUDERS 
 

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 Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) onderzoekt 

momenteel, in het kader van de evaluatie van het Waalse Marshallplan, de impact van de 

beschikbaarheid van kinderonthaal op de socio-economische situatie van de ouders en wil 

daartoe kunnen beschikken over bepaalde anonieme gegevens afgeleid uit het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 

2. Het betreft tabellen die betrekking hebben op de personen tussen achttien en negenenveertig 

jaar oud (de leeftijdsgrenzen worden inbegrepen) die in Brussel of in Wallonië (de 

gemeenten behorend tot de Duitstalige Gemeenschap worden uitgesloten) wonen (enkele 

kleine gemeenten worden gegroepeerd per twee). 
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3. Binnen de aldus gedefinieerde populatie worden er tien subpopulaties gedefinieerd: 

 

- man zonder kinderen type I (inwonend bij de ouders, alleenstaand of samenwonend 

zonder kinderen, wonend in een kerngezin of andere); 

- man zonder kinderen type II (alleenstaand of samenwonend zonder kinderen); 

- man samenwonend met kinderen of hoofd van een eenoudergezin, van wie het jongste 

kind tussen 0 en 2 jaar is; 

- man samenwonend met kinderen of hoofd van een eenoudergezin, van wie het jongste 

kind tussen 3 en 11 jaar is; 

- man samenwonend met kinderen of hoofd van een eenoudergezin, van wie het jongste 

kind tussen 12 en 17 jaar is; 

- vrouw zonder kinderen type I (inwonend bij de ouders, alleenstaand of samenwonend 

zonder kinderen, wonend in een kerngezin of andere); 

- vrouw zonder kinderen type II (alleenstaand of samenwonend zonder kinderen); 

- vrouw samenwonend met kinderen of hoofd van een eenoudergezin, van wie het jongste 

kind tussen 0 en 2 jaar is; 

- vrouw samenwonend met kinderen of hoofd van een eenoudergezin, van wie het jongste 

kind tussen 3 en 11 jaar is; 

- vrouw samenwonend met kinderen of hoofd van een eenoudergezin, van wie het jongste 

kind tussen 12 en 17 jaar is. 

 

4. Concreet worden de volgende tabellen gevraagd, per gemeente of groep van gemeenten. Zij 

hebben betrekking op de jaren 2004-2010 (telkens toestand op 1 januari). 

 

- het totaal aantal personen volgens de subpopulatie en de socio-economische positie 

(gedefinieerd op basis van de nomenclatuur van de socio-economische positie); 

 

- het totaal aantal personen volgens de subpopulatie en de socio-economische positie 

(gedefinieerd op basis van de nomenclatuur van de socio-economische positie in 

combinatie met het arbeidsregime); 

 

- het totaal aantal personen volgens de subpopulatie, de socio-economische positie 

(gedefinieerd op basis van de nomenclatuur van de socio-economische positie) en het 

type huishouden (alleenstaande, met partner die werkend is of met partner die niet 

werkend is) (deze tabel wordt alleen meegedeeld voor de mannen en vrouwen die 

samenwonend zijn met kinderen); 

 

- het totaal aantal personen volgens de subpopulatie, de socio-economische positie 

(gedefinieerd op basis van de nomenclatuur van de socio-economische positie in 

combinatie met het arbeidsregime) en het type huishouden (alleenstaand of met partner 

die werkend is enerzijds of met partner die niet werkend is anderzijds) (deze tabel wordt 

alleen meegedeeld voor de mannen en vrouwen die samenwonend zijn met kinderen). 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

5. 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. 

 

6. Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens in enkele uitzonderingsgevallen 

vooraf een advies te verlenen. 

 

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

bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

8. De mededeling beoogt het onderzoeken van de impact van de beschikbaarheid van 

kinderonthaal op de socio-economische situatie van de ouders, hetgeen nuttig lijkt voor de 

kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens aan het Institut 

wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique. 

 

 

 

 

 

 

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 : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 
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