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SCSZ/14/052 

 

 

ADVIES NR. 14/15 VAN 1 APRIL 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME 

GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN 

INSTANTIES DIE ZE NODIG HEBBEN VOOR JOURNALISTIEKE, 

WETENSCHAPPELIJKE OF BELEIDSONDERSTEUNENDE DOELEINDEN 
 

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 het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 6 maart 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. 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. 

 

2. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt vaak geconfronteerd met vragen van 

instanties die voor het vervullen van hun journalistieke, wetenschappelijke of 

beleidsondersteunende opdrachten nood hebben aan anonieme gegevens uit het netwerk van 

de sociale zekerheid die beperkt blijven tot het aantal personen behorende tot zekere ruim 

gedefinieerde categorieën. 
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3. Vermits er in dergelijke gevallen nauwelijks een risico op heridentificatie van de 

betrokkenen bestaat, stelt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor dat het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid een algemeen advies dienaangaande 

formuleert, voor zover aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

 

4. Het betreft meer bepaald de volgende voorwaarden: 

 

- de mededeling beoogt uitsluitend journalistieke, wetenschappelijke of 

beleidsondersteunende doeleinden die door de vragende instantie nader worden 

toegelicht en worden gemotiveerd ten opzichte van de opdrachten die zij dient te 

vervullen; 

 

- de mededeling heeft enkel betrekking op het aantal personen behorende tot een ruim 

gedefinieerde categorie, in voorkomend geval verder ingedeeld in functie van één of 

meerdere criteria waarbij per mogelijke combinatie van criteria wordt aangeduid hoeveel 

betrokkenen er aan beantwoorden; 

 

- het precieze aantal (hetzij het aantal personen behorende tot de uitgangscategorie als 

dusdanig, hetzij het aantal personen behorende tot de uitgangscategorie en een bepaalde 

combinatie van bijkomende criteria) wordt slechts ter beschikking gesteld voor zover het 

minstens honderd is; 

 

- indien een aantal (hetzij het aantal personen behorende tot de uitgangscategorie als 

dusdanig, hetzij het aantal personen behorende tot de uitgangscategorie en een bepaalde 

combinatie van bijkomende criteria) minder dan honderd bedraagt, wordt het niet ter 

beschikking gesteld maar enkel vermeld met de aanduiding “minder dan honderd”; 

 

- de criteria voor de verdere indeling van het aantal personen behorende tot een ruim 

gedefinieerde categorie worden zelf in voldoende ruime klassen gehanteerd (de leeftijd 

doorgaans in leeftijdsklassen van vijf jaar en de woonplaats doorgaans op het niveau van 

de provincie, tenzij de beoogde doeleinden daarmee niet kunnen worden verwezenlijkt); 

 

- de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid wordt op geregelde tijdstippen door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid in kennis gesteld van de mededelingen die onder de voormelde voorwaarden 

worden meegedeeld. 

 

5. Soms vragen instanties niet om het (precieze) aantal personen behorende tot een ruim 

gedefinieerde categorie maar om andere statistische hoedanigheden zoals het gemiddelde (de 

som van alle waarden van de populatie gedeeld door het aantal eenheden van de populatie) of 

de mediaan (de middelste waarde van een logisch geordende verdeling van de waarden 

binnen de populatie) op een bepaald geografisch niveau (wijk, gemeente, provincie,…). Deze 

statistische hoedanigheden mogen ter beschikking worden gesteld voor zover de populatie 

waarvan ze een beeld geven minstens honderd eenheden telt. 

 

6. De afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid wordt verzocht om zich over het voorgaande uit te spreken. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Optellen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kansverdeling
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B. BEHANDELING 

 

7. Zoals hiervoor opgemerkt, vergt de mededeling van anonieme gegevens, door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verwerkt aan de hand van persoonsgegevens 

verzameld bij de actoren van de sociale sector, krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid een voorafgaand advies van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van 

de gezondheid. 

 

8. Het sectoraal comité dient bij de behandeling van een aanvraag tot mededeling van anonieme 

gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid telkens na te gaan of het wel 

degelijk om anonieme gegevens gaat, dat wil zeggen gegevens die niet kunnen herleid 

worden tot persoonsgegevens. 

 

9. In het voorliggende geval gelden enkele maatregelen die de anonimiteit van de gegevens 

afdoende waarborgen, in het bijzonder dat het precieze aantal personen behorende tot een 

bepaalde categorie (gedefinieerd als een bepaalde combinatie van criteria) enkel wordt 

meegedeeld indien het minstens honderd is (en anders wordt aangeduid met de vermelding 

“minder dan honderd”) en dat de gebruikte criteria in ruime klassen worden ingedeeld (voor 

zover dat mogelijk is voor het verwezenlijken van de beoogde journalistieke, 

wetenschappelijke of beleidsondersteunende doeleinden). 

 

10. Het sectoraal comité wenst, zoals gesuggereerd door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, op geregelde tijdstippen in kennis te worden gesteld van de mededelingen van 

anonieme gegevens die met toepassing van het huidige advies worden verricht. Daarbij dient 

per mededeling van anonieme gegevens beknopt te worden weergegeven welke instantie 

voor welke doeleinden welke anonieme gegevens heeft ontvangen. 

 

11. Elke mededeling van anonieme gegevens die niet aan de hogervermelde voorwaarden 

voldoet, dient nog steeds, overeenkomstig artikel 5 van de hogervermelde wet van 15 januari 

1990, vooraf ter advies aan het sectoraal comité te worden voorgelegd. 

 

12. De bestemmelingen dienen voor het overige 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 anonieme gegevens, onder de hogervermelde 

voorwaarden, door Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan instanties die deze anonieme 

gegevens nodig hebben voor journalistieke, wetenschappelijke of beleidsondersteunende 

doeleinden. 

 

 

 

 

 

 

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). 


