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SCSZ/13/260 

 

 

ADVIES NR. 13/101 VAN 5 DECEMBER 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM VAN HET 

DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN VAN DE VLAAMSE 

OVERHEID VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN INDEX VAN DE SOCIALE 

KWETSBAARHEID BIJ OVERSTROMING 

 

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 Waterbouwkundig Laboratorium van het Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken van de Vlaamse overheid; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Waterbouwkundig Laboratorium van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

van de Vlaamse overheid wil anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming bekomen om na te gaan in welke mate arbeidsongeschikten specifiek 

getroffen worden bij overstromingen, om een index van de sociale kwetsbaarheid bij 

overstromingen op te stellen en om risicobeheersplannen met maatregelen ter vermindering 

van de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen te ontwikkelen. 

 

2. Er wordt meer bepaald gevraagd om een tabel met het aantal arbeidsongeschikten per 

statistische sector. Daarbij zou een onderscheid worden gemaakt tussen de 
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arbeidsongeschikten die een uitkering voor arbeidsongeschiktheid cumuleren met een job en 

de andere arbeidsongeschikten. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

3. 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 

de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf een advies te verlenen. 

 

4. In het voorliggende geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme 

gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot 

persoonsgegevens. 

 

 

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 

Waterbouwkundig Laboratorium van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de 

Vlaamse overheid voor het opstellen van een index aangaande de sociale kwetsbaarheid bij 

overstroming. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

11). 

 


