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SCSZ/14/039 

 

 

ADVIES NR. 14/11 VAN 4 MAART 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME 

GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN 

KIND EN GEZIN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIVERSE 

BELEIDSONDERSTEUNENDE ANALYSES 

 

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 intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Met het oog op het beleidsondersteunend analyseren van de leefsituatie van kinderen in 

Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het geografisch toewijzen van middelen 

voor formele kinderopvang (georganiseerde kinderopvang waarbij gezinnen zich richten tot 

professionelen) en preventieve gezinsondersteuning en het simuleren van de impact van de 

overheveling van de bevoegdheid voor gezinsbijslagen naar de gemeenschappen, wil het 

intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin kunnen beschikken over bepaalde 

anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het betreft 

jaarlijkse (te beginnen met het jaar 2009) geaggregeerde tabellen op diverse geografische 

niveaus binnen Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over kinderen (zowel de 

minderjarige als de meerderjarige die nog bij de ouders wonen), ouders (de volwassenen die 

bij de kinderen wonen en met hen een huishouden vormen) en gezinnen. 
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2. Voor het beleidsondersteunend analyseren van de leefsituatie van kinderen in Vlaanderen en 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vraagt Kind en Gezin om anonieme gegevens vanuit drie 

perspectieven: het kind, de ouders en het gezin. Op enkele uitzonderingen na dienen de 

anonieme gegevens geleverd te worden op het niveau van het arrondissement. 

 

 Niveau van het kind 

 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar gezinspositie, socio-economische positie 

van de ouders en geslacht van de ouders; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar socio-economische positie van de ouders 

en arbeidsregime van de ouders; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar socio-economische positie van de ouders, 

arbeidsregime van de ouders en gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid van de ouders; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar gezinspositie en werkintensiteit van het 

gezin; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar gezinspositie en geslacht van de 

alleenstaande ouder; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie en per gezinspositie naar omvang van het gezin 

(in aantal andere aanwezige minderjarigen); 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar huidige nationaliteit van het kind 

(ingedeeld in klassen); 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar geslacht en eerste nationaliteit van de 

ouders (ingedeeld in klassen); 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar geslacht en eerste nationaliteit van de 

ouders (ingedeeld in klassen) op het niveau van de gemeente; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar vreemde herkomst van minstens één van de 

grootouders; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar vreemde herkomst van het betrokken kind 

zelf; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar vreemde herkomst van het betrokken kind 

zelf op het niveau van de gemeente; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar herkomst van het kind en socio-

economische positie van de ouders; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie ingeschreven in het wachtregister; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie ingeschreven in het wachtregister naar huidige 

nationaliteit van het kind (ingedeeld in klassen); 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie ingeschreven in het wachtregister op het niveau 

van de gemeente; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie en per gezinstype naar bruto belastbaar inkomen 

van het gezin (ingedeeld in inkomensklassen); 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie en per gezinstype naar bruto belastbaar inkomen 

van het gezin (ingedeeld in inkomensklassen) op het niveau van de gemeente; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar netto inkomen van het gezin (ingedeeld in 

inkomensklassen); 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar aandeel van de uitkeringen in het bruto 

belastbaar inkomen van het gezin; 
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- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar aandeel van het leefloon in het bruto 

belastbaar inkomen van het gezin; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie dat sinds 2005 (of eventueel een ander jaar) te 

maken heeft gekregen met de verbreking van het huwelijk van de ouders; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie dat het voorgaande jaar te maken heeft gekregen 

met de verbreking van het huwelijk van de ouders; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie dat het voorgaande jaar te maken heeft gekregen 

met de verbreking van het samenwonen van de ouders; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie dat het voorgaande jaar te maken heeft gekregen 

met de overgang naar eenouderschap; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie dat woont bij één of meerdere ouders die een 

echtscheiding hebben gekend. 

 

 Niveau van de ouders 

 

- het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud naar gezinspositie, socio-economische 

positie en geslacht; 

- het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud naar gezinspositie, socio-economische 

positie en geslacht op het niveau van de gemeente; 

- het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud naar geslacht, gezinspositie en 

arbeidsregime; 

- het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud naar socio-economische positie, 

arbeidsregime en gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid; 

- het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud naar geslacht, gezinspositie, socio-

economische positie, arbeidsregime, gecumuleerd percentage deeltijdse arbeid en leeftijd 

van het jongste kind; 

- het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud naar geslacht, gezinspositie, socio-

economische positie en omvang van het gezin (in aantal aanwezige minderjarige 

kinderen); 

- het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud naar geslacht, gezinspositie en huidige 

nationaliteit (ingedeeld in klassen); 

- het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud met kinderen naar geslacht, leeftijd van het 

eerste of jongste kind en eerste nationaliteit (ingedeeld in klassen); 

- het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud naar geslacht, gezinspositie en vreemde 

herkomst; 

- het aantal personen tussen 18 en 64 jaar oud naar geslacht, gezinspositie, herkomst en 

socio-economische positie. 

 

 Niveau van het gezin 

 

- het aantal huishoudens naar gezinstype; 

- het aantal huishoudens naar gezinstype en aantal aanwezige minderjarige kinderen; 

- het aantal huishoudens naar gezinstype en aantal aanwezige minderjarige kinderen op het 

niveau van de gemeente; 

- het aantal huishoudens met kinderen naar leeftijd van het jongste kind (ingedeeld in 

klassen); 
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- het aantal huishoudens met kinderen naar leeftijd van het jongste kind (ingedeeld in 

klassen) op het niveau van de gemeente; 

- het aantal huishoudens naar gezinstype en bruto belastbaar gezinsinkomen (ingedeeld in 

inkomensklassen); 

- het aantal huishoudens naar gezinstype en netto gezinsinkomen (ingedeeld in 

inkomensklassen); 

- het aantal gezinnen naar aandeel van de uitkeringen in het bruto belastbaar inkomen van 

het gezin; 

- het aantal gezinnen naar aandeel van het leefloon in het bruto belastbaar inkomen van het 

gezin; 

- het aantal gezinnen naar gezinspositie en aandeel van de kinderbijslag in het bruto 

belastbaar inkomen van het gezin; 

- het aantal huishoudens naar gezinstype, bruto belastbaar inkomen (ingedeeld in 

inkomensklassen) en werkintensiteit van het gezin. 

 

3. Voor het geografisch toewijzen van middelen zouden anonieme gegevens over het kind en 

het gezin worden aangewend. Voorts zouden de tabellen ter beschikking worden gesteld 

zowel op het niveau van de gemeente als op het niveau van de zorgregio. Twee tabellen 

zouden worden aangeboden op het niveau van de statistische sector. 

 

 Niveau van het kind 

 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar gezinspositie en geslacht van de 

alleenstaande ouder; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar gezinspositie, socio-economische positie 

van de ouders en geslacht van de ouders; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar gezinspositie en werkintensiteit van het 

gezin; 

- het aantal kinderen tussen 0 en 2 jaar oud naar aantal andere jonge kinderen tussen 0 en 2 

jaar oud in het gezin; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie en per gezinspositie naar omvang van het gezin 

(in aantal andere aanwezige kinderen jonger dan 24 jaar); 

- het aantal kinderen die recht hebben op een tegemoetkoming voor personen met een 

handicap; 

- het aantal gerechtigden op een verhoogde tussenkomst voor gezondheidszorgen (eigen 

recht of afgeleid recht) per leeftijdscategorie; 

- het aantal kinderen met een verhoogde kinderbijslag wegens eigen handicap per 

leeftijdscategorie; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie en per gezinstype naar bruto belastbaar inkomen 

van het gezin (ingedeeld in inkomensklassen); 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar aandeel van het leefloon in het bruto 

belastbaar inkomen van het gezin. 

 

 Niveau van het gezin 

 

- het aantal huishoudens naar gezinstype; 

- het aantal huishoudens met kinderen naar aantal aanwezige kinderen jonger dan 3 jaar; 
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- het aantal huishoudens met kinderen naar aantal aanwezige kinderen jonger dan 12 jaar; 

- het aantal huishoudens met kinderen naar aantal aanwezige kinderen jonger dan 18 jaar; 

- het aantal huishoudens met kinderen naar aantal aanwezige kinderen jonger dan 25 jaar; 

- het aantal huishoudens met leeftijd van het jongste kind tussen 0 en 2 jaar naar 

gezinstype en bruto belastbaar inkomen (ingedeeld in inkomensklassen); 

- het aantal huishoudens met leeftijd van het jongste kind tussen 0 en 2 jaar naar 

gezinstype en netto inkomen (ingedeeld in inkomensklassen). 

 

Niveau van de statistische sector 

 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar gezinspositie en naar geslacht van de 

ouders; 

- het aantal kinderen per leeftijdscategorie naar gezinspositie en socio-economische positie 

van de ouders. 

 

4. Ten slotte zou er voor het simuleren van kinderbijslagen gebruik worden gemaakt van 

anonieme gegevens over gezinnen, op gewestelijk niveau. 

 

- het aantal huishoudens met kinderen naar het aantal aanwezige kinderen jonger dan 25 

jaar; 

- het aantal huishoudens met kinderen naar socio-economische positie van de ouders en 

aantal aanwezige kinderen jonger dan 25 jaar; 

- het aantal huishoudens met kinderen naar leeftijd van het jongste kind (ingedeeld in 

klassen); 

- het aantal huishoudens naar gezinstype, bruto belastbaar inkomen (ingedeeld in 

inkomensklassen) en aantal aanwezige kinderen tussen 0 en 24 jaar oud; 

- het aantal huishoudens naar gezinstype, netto inkomen (ingedeeld in inkomensklassen) 

en aantal aanwezige kinderen tussen 0 en 24 jaar oud; 

- het aantal gezinnen naar gezinstype en aantal kinderen van 0-5 jaar, 6-11 jaar, 12-17 jaar 

en 18-24 jaar; 

- het aantal gezinnen naar gezinstype, aantal kinderen van 0-5 jaar, 6-11 jaar, 12-17 jaar en 

18-24 jaar en bruto belastbaar inkomen (ingedeeld in inkomensklassen); 

- het aantal gezinnen naar aandeel van de kinderbijslag in het bruto belastbaar inkomen 

van het gezin; 

- het aantal gezinnen naar gezinstype met één of meerdere kinderen die recht hebben op 

een integratietegemoetkoming. 

 

5. De anonieme gegevens nodig voor het beleidsondersteunend analyseren van de leefsituatie 

van kinderen en voor het geografisch toewijzen van middelen zouden maximaal gedurende 

drie jaren bewaard worden. De anonieme gegevens nodig voor het simuleren van 

kinderbijslagen zouden maximaal gedurende vijf jaren bewaard worden. 

 

6. De anonieme gegevens zouden jaarlijks door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan 

Kind en Gezin ter beschikking worden gesteld. 
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B. BEHANDELING 

 

7. 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. 

 

8. De mededeling beoogt het beleidsondersteunend analyseren van de leefsituatie van kinderen 

in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het geografisch toewijzen van 

middelen voor formele kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en het simuleren 

van de impact van de overheveling van de bevoegdheid voor gezinsbijslagen naar de 

gemeenschappen en lijkt aldus nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de 

sociale zekerheid. 

 

9. 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. 

 

10. Indien in een tabel op het niveau van de gemeente aan een bepaalde combinatie van criteria 

slechts drie of minder individuen beantwoorden, zal het precieze aantal niet ter beschikking 

worden gesteld maar worden vervangen door de vermelding “0-3”. 

 

11. Kind en Gezin dient bij de verwerking van de anonieme gegevens rekening te houden met de 

wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten 

en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 
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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 intern 

verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin voor het beleidsondersteunend analyseren van de 

leefsituatie van kinderen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het geografisch 

toewijzen van middelen voor formele kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en het 

simuleren van de impact van de overheveling van de bevoegdheid voor gezinsbijslagen naar de 

gemeenschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


