
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/15/197 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/005 VAN 3 FEBRUARI 2015, GEWIJZIGD OP 3 

NOVEMBER 2015, INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS EN 

GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN KIND EN GEZIN VOOR HET 

VERRICHTEN VAN BELEIDSONDERSTEUNENDE SIMULATIES INZAKE 

KINDERBIJSLAG 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder de artikelen 5 en 15; 

 

Gelet op de aanvraag van Kind en Gezin van 16 januari 2015; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 19 januari 2015; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 22 oktober 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De belangrijkste opdrachten van het Vlaams intern verzelfstandigd agentschap Kind en 

Gezin hebben betrekking op kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning, adoptie en 

(sinds de zesde staatshervorming) kinderbijslag. Voor het uitvoeren van zijn nieuwe taken 

inzake kinderbijslag vraagt Kind en Gezin om de mededeling van anonieme gegevens en 

gecodeerde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid, zowel op het 

niveau van het kind als op het niveau van het gezin. 

 

2. Voor het verwezenlijken van beleidsondersteunende simulaties wil Kind en Gezin kunnen 

beschikken over de volgende anonieme gegevens aangaande het Vlaamse Gewest, jaarlijks 

vanaf het jaar 2009. Het zou deze anonieme gegevens bijhouden tot vijf jaar na de 

ontvangst ervan en ze daarna vernietigen. 
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 Op het niveau van het kind (telkens met het onderscheid tussen kinderen die wel recht op 

kinderbijslag geven en kinderen die geen recht op kinderbijslag geven): het aantal kinderen 

(1) per leeftijdscategorie en gezinspositie, (2) per leeftijdscategorie, gezinspositie en bruto-

inkomensklasse, (3) per leeftijdscategorie, gezinspositie en netto-inkomensklasse en (4) per 

leeftijdscategorie, gezinspositie, bruto-inkomensklasse en aantal kinderen in het gezin. 

 

 Op het niveau van het gezin (telkens met het onderscheid tussen de verschillende soorten 

gezinnen): het aantal gezinnen (1) per aantal aanwezige personen jonger dan vijfentwintig 

jaar, (2) per klasse van werkintensiteit en aantal aanwezige personen jonger dan 

vijfentwintig jaar die recht op kinderbijslag geven, (3) per leeftijdsklasse van de jongste 

persoon die recht op kinderbijslag geeft, (4) per klasse van werkintensiteit, bruto-

inkomensklasse en aantal aanwezige personen jonger dan vijfentwintig jaar die recht op 

kinderbijslag geven, (5) per klasse van werkintensiteit, netto-inkomensklasse en aantal 

aanwezige personen jonger dan vijfentwintig jaar die recht op kinderbijslag geven, (6) per 

aantal aanwezige kinderen van respectievelijk 0-5 jaar, 6-11 jaar, 12-17 jaar en 18-24 jaar 

die recht op kinderbijslag geven en (7) per aantal aanwezige kinderen van respectievelijk 0-

5 jaar, 6-11 jaar, 12-17 jaar en 18-24 jaar die recht op kinderbijslag geven en bruto-

inkomensklasse. 

 

3. Om verschillende hervormingsscenario’s en hun gevolgen te kunnen simuleren ten opzichte 

van concrete gevallen heeft Kind en Gezin ook nood aan gecodeerde persoonsgegevens 

aangaande twee steekproefbestanden van vijftien procent van de populatie van het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (één op het niveau van het kind, één 

op het niveau van het gezin). Om de twee jaar zou de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid de beide steekproefbestanden vernieuwen en zou Kind en Gezin de gecodeerde 

persoonsgegevens van de oude steekproefbestanden vernietigen. 

 

 Per kind (eerste steekproefbestand): de leeftijdsklasse, het al dan niet recht op kinderbijslag 

geven, de gezinspositie, de socio-economische positie van elke ouder, de gezinsomvang 

(alleen de kinderen die recht op kinderbijslag geven), de werkintensiteit van het gezin en 

het bruto belastbaar inkomen van het gezin (niet in klassen). 

 

 Per gezin (tweede steekproefbestand): het type, de socio-economische positie van elke 

ouder, de werkintensiteit, het aantal aanwezige kinderen van respectievelijk 0-5 jaar, 6-11 

jaar, 12-17 jaar en 18-24 jaar die recht op kinderbijslag geven en het bruto belastbaar 

inkomen (niet in klassen). 

 

Kind en Gezin wenst daarnaast twee kruistabellen te bekomen over de populaties van de 

kinderen en de gezinnen waaruit de steekproeven werden getrokken. Het betreft twee 

kruistabellen volgens de stratificatievariabelen die gebruikt werden voor het trekken van de 

steekproeven. Voor de kinderen zijn dit de variabelen leeftijdsklasse, gezinsinkomen, aantal 

kinderen in het gezin die recht op kinderbijslag geven en gezinspositie. Voor de gezinnen 

zijn dit de variabelen gezinsinkomensklasse, aantal kinderen in het gezin die recht op 

kinderbijslag geven, gezinstype en werkintensiteitsklasse. 
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4. Het sectoraal comité wordt verzocht, enerzijds, om een advies te verstrekken aangaande de 

mededeling van de anonieme gegevens en, anderzijds, om een machtiging te verlenen 

aangaande de mededeling van de gecodeerde persoonsgegevens. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

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

de gezondheid in beginsel vooraf een advies verlenen. 

 

6. De mededeling van de anonieme gegevens beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, te weten 

het verrichten van beleidsondersteunende simulaties inzake kinderbijslag, naar aanleiding 

van de zesde staatshervorming. 

 

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

gegevens die door Kind en Gezin niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

8. Indien blijkt dat minder dan vier personen beantwoorden aan een bepaalde combinatie van 

variabelen moet het precieze aantal worden vervangen door de loutere vermelding daarvan. 

 

9. Het betreft voorts een mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die krachtens artikel 

15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale 

zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist. 

 

10. Kind en Gezin wil beleidsondersteunende simulaties inzake kinderbijslag uitvoeren. Het 

gaat om een gerechtvaardigd doeleinde. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande 

van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze kunnen slechts door middel van 

een betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken worden daartoe beperkt en 

doorgaans in klassen meegedeeld. Het weze opgemerkt dat het bruto belastbaar inkomen 

van de kinderen en de gezinnen niet in klassen zou worden ingedeeld (hetgeen meestal wel 

gebeurt in dergelijke gevallen) maar dat het sectoraal comité van oordeel is dat Kind en 

Gezin moet kunnen beschikken over concrete inkomens om concrete simulaties te kunnen 

realiseren en dat de mededeling van het reële bruto belastbaar inkomen geen verdere 

risico’s meebrengt voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. 

 

11. Voor zover het gaat om een latere verwerking van persoonsgegevens waarvan het doeleinde 

niet op zich verenigbaar is met het oorspronkelijk doeleinde, is ze verboden behalve indien 

ze beantwoordt aan afdeling II van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 13 februari 
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2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

12. Kind en Gezin kan het hogervermelde doeleinde niet louter verwezenlijken aan de hand van 

anonieme gegevens daar het de situatie van individuele personen moet kunnen opvolgen. 

 

13. Kind en Gezin moet er zich contractueel toe verbinden alle mogelijke middelen te zullen 

inzetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde 

persoonsgegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is het hem, 

overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001, verboden om 

handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde persoonsgegevens om 

te zetten in niet-gecodeerde persoonsgegevens. 

 

14. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens slechts 

meedelen nadat zij, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 februari 

2001, in het bezit werd gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de aangifte van de verwerking 

voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 

15. Overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 mogen de 

resultaten van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden 

niet worden bekendgemaakt in een vorm die de identificatie van de betrokken persoon 

mogelijk maakt tenzij deze laatste daartoe zijn toestemming heeft gegeven en de 

persoonlijke levenssfeer van derden niet wordt geschonden of tenzij de bekendmaking van 

niet-gecodeerde persoonsgegevens beperkt blijft tot persoonsgegevens die kennelijk door 

betrokkene zelf publiek zijn gemaakt of die in nauw verband staan met het publiek karakter 

van betrokkene of van de feiten waarbij deze laatste betrokken is of is geweest. Onder 

voorbehoud van de voormelde uitzonderingen, dienen de onderzoeksresultaten aldus op een 

anonieme wijze te worden gepubliceerd. 

 

16. Om de twee jaar zal de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de steekproefbestanden 

vernieuwen. Bij de ontvangst van de “nieuwe” gecodeerde persoonsgegevens moet Kind en 

Gezin steeds de “oude” gecodeerde persoonsgegevens vernietigen. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

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

gezondheid 
 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde anonieme gegevens en 

gecodeerde persoonsgegevens mee te delen aan Kind en Gezin voor het verrichten van 

beleidsondersteunende simulaties inzake kinderbijslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


