
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/14/128 

 

 

ADVIES NR. 14/31 VAN 2 SEPTEMBER 2014 AANGAANDE DE MEDEDELING VAN 

BEPAALDE ANONIEME GEGEVENS AAN HET INSTITUUT VOOR GELIJKHEID 

VAN VROUWEN EN MANNEN EN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR 

MANNEN EN VROUWEN VOOR HET BEPALEN VAN HET AANTAL ONTSLAGEN 

VAN ZWANGERE VROUWEN 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Raad van 

de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen van 7 juli 2014; 

 

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

van de Sociale Zekerheid van 8 augustus 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Raad van de Gelijke Kansen 

voor Mannen en Vrouwen willen, voor het bepalen van het aantal ontslagen van zwangere 

vrouwen, kunnen beschikken over bepaalde anonieme gegevens uit het netwerk van de 

sociale zekerheid. Zij zouden die gebruiken om hun gesprekspartners te mobiliseren over 

de problematiek dienaangaande. 

 

2. Het betreft – voor de jaren 2005 tot 2012 – telkens het aantal mannen die geen werk meer 

hebben, het aantal vrouwen die geen werk meer hebben, het aantal vrouwen die een 

uitkering omwille van moederschapsverlof ontvangen en het aantal vrouwen die geen werk 

meer hebben en een uitkering omwille van moederschapsverlof ontvangen in het betrokken 

jaar. 



 

 

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 moet het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf een 

advies verlenen. 

 

4. De mededeling heeft wel degelijk betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen 

gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

5. De mededeling beoogt het bepalen van het aantal ontslagen van zwangere vrouwen en is 

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

 

6. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Raad van de Gelijke Kansen 

voor Mannen en Vrouwen dienen 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 regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

 

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 

Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Raad van de Gelijke Kansen voor 

Mannen en Vrouwen, voor het bepalen van het aantal ontslagen van zwangere vrouwen. 

 

 

 

 

 

 

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). 


