
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/16/030 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/006 VAN 3 FEBRUARI 2015, GEWIJZIGD OP 1 MAART 

2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE EN 

ANONIEME PERSOONSGEGEVENS AAN DE ONDERZOEKSEENHEID 

TOEGEPASTE GEOGRAFIE EN GEOMARKETING (GAG) VAN HET INSTITUT DE 

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (IGEAT) 

VAN DE UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES MET HET OOG OP HET EVALUEREN 

VAN DE CONVERGENTIE TUSSEN HET DEMOGRAFISCHE HUWELIJKS- EN 

VRUCHTBAARHEIDSGEDRAG VAN PERSONEN MET EEN 

MIGRATIEACHTERGROND TEN OPZICHTE VAN AUTOCHTONEN  

 

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 aanvragen van de onderzoekseenheid toegepaste geografie en geomarketing van het 

"Institut de gestion de l’environnement et d’aménagement du territoire" (IGEAT) van de 

Université libre de Bruxelles van 16 januari 2015 en 1 februari 2016; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 januari 2015 en 4 

februari 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire (IGEAT) van de 

faculteit Wetenschappen van de Université libre de Bruxelles heeft als opdracht om een 

geïntegreerde aanpak van het leefmilieu en van de territoriale ontwikkeling te bevorderen, 

met oog voor mens en natuur, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Het IGEAT telt 

verschillende onderzoekseenheden rond verschillende thema's. De onderzoekseenheid 

geografie en geomarketing (GAG) analyseert ruimtelijke structuren en de evolutie ervan op 
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infrastedelijke en Europese schaal op het gebied van de regionale economie, op sociaal en 

politiek gebied.  

 

2. In het kader van een doctoraatsbeurs wordt er een onderzoek gevoerd om te evalueren of er 

(al dan niet) een convergentie bestaat tussen het demografische huwelijks- en 

vruchtbaarheidsgedrag van personen met een migratieachtergrond, die als cultureel 

verschillend worden beschouwd, ten opzichte van autochtonen. Dat onderzoek heeft tot 

doel de integratie van personen met een migratieachtergrond te evalueren aan de hand van 

hun demografisch gedrag, voor zover dat gedrag een indicatie geeft over culturele, sociale 

en economische evoluties. Het tempo waarin huwelijks- en vruchtbaarheidsgedrag 

convergeert, hangt af van grondige en multidimensionele evoluties die veelzeggend zijn 

voor de socio-culturele aanpassing van personen met een migratieachtergrond.  

 

3. De diversiteit van het demografische gedrag van een populatie zal hier in verschillende 

geografische contexten bestudeerd worden, rekening houdende met de sociale diversiteit 

van die populatie. Hierdoor kunnen contextuele factoren geïdentificeerd worden die aan de 

basis liggen van een min of meer belangrijke convergentie in demografisch gedrag en kan 

de diversiteit van de evoluties benadrukt worden. Het doel van het onderzoek bestaat er dus 

in om stil te staan bij de sociale en contextuele factoren die het tempo verklaren waarin 

personen een migratieachtergrond convergeren. De onderzoekers willen in het bijzonder 

nagaan wat de impact is van de nationale, regionale en lokale context op de evolutie van het 

demografische gedrag van deze bevolkingsgroepen. De onderzoekseenheid GAG van het 

IGEAT wenst daartoe te beschikken over een aantal gecodeerde en anonieme 

persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 

4. De gevraagde gegevens hebben betrekking op twee Belgische agglomeraties: Brussel en 

Antwerpen. Enerzijds gaat het om statistische sectoren (91 in het totaal) en anderzijds om 

individuele gegevens. 

 

Gegevens uit de statistische sectoren 

 

5. Het doel is om een typologie op te stellen van de wijken die opgenomen wordt in de 

individuele gegevens. De GAG wil per statistische sector het aantal personen kennen met 

de Marokkaanse nationaliteit, het aantal personen van Marokkaanse afkomst
1
, het aantal 

personen met de Turkse nationaliteit, het aantal personen van Turkse afkomst, informatie 

over de afkomst van de persoon, de totale populatie, de vrouwelijke populatie per 

leeftijdscategorie en het aantal geboortes per leeftijdscategorie van de moeder. 

 

Individuele gegevens 

 

6. Het onderzoek richt zich op mannen en vrouwen tussen 15 en 49 jaar oud die in een van de 

beoogde agglomeraties wonen en van Belgische, Marokkaanse of Turkse afkomst zijn. Die 

individuele gegevens worden in verband gebracht met enkele contextvariabelen, zoals het 

type wijk. Precieze informatie over de statistische sector wordt echter niet gevraagd om 

                                                 
1
  Het gaat daarbij om personen die de Marokkaanse nationaliteit hebben bij hun geboorte en personen die Belg 

zijn bij hun geboorte, maar van wie minstens een van beide ouders in Marokko geboren is. 
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heridentificatie van personen te vermijden. Wat wel gevraagd wordt, is het "type wijk" op 

basis van de typologie waarbij de statistische sectoren in verschillende types worden 

onderverdeeld op grond van de gevraagde gegevens voor de statistische sectoren.  

 

7. Daarna wordt er een steekproef geselecteerd uit de populatie van belang. Die steekproef 

moet echter wel rekening houden met de bestaande onderverdeling volgens geslacht, 

leeftijd, afkomst, socio-economische posities en woonplaats. Er moet tevens voor gezorgd 

worden dat er voldoende personen behouden worden, want de gebruikte statistische 

methoden vereisen een groot aantal waarnemingen voor betrouwbare resultaten, gezien de 

talrijke variabelen van het onderzoek. 

 

8. De volgende gegevens worden gevraagd: het geslacht, de leeftijd, de afkomst, het jaar van 

immigratie, de reden van de immigratie, het inkomensdeciel voor 2010
2
, 2009 en 2005, het 

hoogst behaalde opleidingsniveau, de socio-economische positie op 31 december 2010, op 

31 december 2009 en op 31 december 2005, het arbeidsstatuut van de persoon op 31 

december 2010, op 31 december 2009 en op 31 december 2005, het arbeidsstatuut van de 

ouders of van het laatste werk als ze gepensioneerd zijn op 31 december 2010, de 

burgerlijke staat op 31 december 2010, op 31 december 2009 en op 31 december 2005, de 

leeftijd op het moment van het huwelijk, de positie van de persoon in het gezin op 31 

december 2010, op 31 december 2009 en op 31 december 2005, de afkomst van de partner 

op 31 december 2010, op 31 december 2009 en op 31 december 2005, het aantal kinderen 

op 31 december 2010, op 31 december 2009 en op 31 december 2005, de geboorte(s) in 

2011, 2010, 2009, 2008, 2007 en 2006, de leeftijd voor het eerste moederschap/vaderschap, 

de leeftijd op het ogenblik van de geboorte van elk kind, de woonplaats op 1 januari 2011, 

1 januari 2010 en 1 januari 2006, het type woonwijk op 1 januari 2011, 1 januari  2010 en 

op 1 januari 2006, de wijziging(en) van de woonplaats tussen 1 januari 2010 en 1 januari 

2011 en de wijzigingen van de woonplaats voor 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010
3
.  

 

9. Op basis van de afkomst wordt er een onderscheid gemaakt tussen personen van 

Marokkaanse, Turkse of Belgische afkomst. Voor de Marokkaanse en Turkse afkomst 

wordt er eveneens een onderscheid gemaakt tussen de personen van de eerste generatie die 

migreerden die ze ouder waren dan 6 jaar en die van de tweede generatie die in België 

geboren zijn of migreerden voor ze 6 jaar waren. De variabele is gebaseerd op de 

combinatie van de gegevens met betrekking tot de geboorteplaats, de eerste nationaliteit 

van de persoon, de geboorteplaats van de ouders, de eerste nationaliteit van de ouders en de 

berekening van de leeftijd van migratie. 

 

10. Door een groot aantal socio-economische gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming te koppelen, kunnen de onderzoekers inzicht krijgen in de invloed van 

verschillende factoren op de fecunditeit en de nuptialiteit van personen met een 

migratieachtergrond. Bovendien vormt de impact van het stedelijke gebied, de wijk en de 

                                                 
2
  Het inkomensdeciel wordt verkregen door het totaalinkomen te berekenen van het gezin van de betrokkene, 

het totaalinkomen te delen door de overeenkomstige omvang van het gezin, door alle personen te 

rangschikken volgens het overeenkomstige inkomen en ze per deciel te verdelen. Zo wordt het deciel 

aangegeven waartoe de persoon behoort. 
3
  Het jaar loopt van 1 januari van een bepaald jaar tot 1 januari van het volgende jaar. 
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woonplaats een fundamentele factor voor het onderzoek en stelt hij de onderzoekers in staat 

om hun uitgangspunten te bevestigen, aangezien het onderzoek uitgevoerd wordt in het 

kader van een doctoraatsthesis in menselijke geografie. 

 

11. Om een eventuele heridentificatie te vermijden, worden wijken gegroepeerd volgens 

diverse criteria. De informatie met betrekking tot de woonplaats blijft echter vereist om de 

invloed van andere factoren, zoals het aantal kinderopvangplaatsen, gebedshuizen, te 

bepalen op de fecunditeit en nuptialiteit en eventueel de invloed van de woonplaats op het 

demografische gedrag. 

 

12. De gevraagde gegevens zullen door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden 

bewaard tot 30 november 2018.  

 

 

B. BEHANDELING 

 

13. 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. Het betreft bovendien een mededeling van persoonsgegevens die 

krachtens artikel 15, § 1,
 
 van dezelfde wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging 

van de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid vergt. 

 

14. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het evalueren van de 

convergentie tussen huwelijks- en vruchtbaarheidsgedrag van personen met een 

migratieachtergrond ten opzichte van autochtonen. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, 

uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. De gegevens kunnen niet in 

verband worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, omdat ze 

deel uitmaken van een steekproef per type wijk.  

 

15. Overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens mogen 

persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 

relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene en de 

toepasselijke regelgeving, onverenigbaar is met die doeleinden. Voor zover het gaat om een 

latere verwerking van persoonsgegevens waarvan het doeleinde niet op zich verenigbaar is 

met het oorspronkelijk doeleinde, is deze latere verwerking van persoonsgegevens 

verboden behalve indien de voorschriften van afdeling II van hoofdstuk II van het 

koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens worden nageleefd. 

 

16. De onderzoekers kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken met anonieme 

gegevens, vermits zij de situatie van individuen dienen te kunnen opvolgen. Het onderzoek 
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betreft immers het evalueren van de integratie van personen met een migratieachtergrond 

aan de hand van demografisch gedrag in verschillende contexten. De beoogde doelgroep is 

dus heel specifiek. 

 

17. Ze moeten zich er contractueel toe verbinden om alle mogelijke middelen in te zetten om te 

vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde persoonsgegevens 

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

 

18. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan de gecodeerde persoonsgegevens slechts 

meedelen, nadat ze, 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 verrichte aangifte van de 

verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 

19. Krachtens artikel 23 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 mogen de resultaten 

van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden in 

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

personen mogelijk maakt. Onder voorbehoud van voormelde uitzonderingen dienen de 

onderzoeksresultaten aldus op een anonieme wijze te worden gepubliceerd. 

 

20. De onderzoekers mogen de persoonsgegevens die de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid ter beschikking stelt, bewaren zolang nodig is om voormeld onderzoek uit te 

voeren en dit ten laatste tot juni 2018. Na deze datum zijn ze ertoe gehouden om de 

gecodeerde persoonsgegevens te vernietigen, tenzij zij op voorhand een machtiging krijgen 

van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om de gegevens 

na deze datum te bewaren. 

 

21. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de onderzoekers rekening houden met 

voormelde wetten van 15 januari 1990 en 8 december 1992, de uitvoeringsbesluiten ervan 

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

levenssfeer. 

 

22. Voor zover deze mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het Sectoraal 

Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid voorafgaandelijk een advies te 

verstrekken, behalve indien de mededeling bestemd is voor de ministers die de Sociale 

Zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare 

instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de 

Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau. De 

mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het evalueren van de 

convergentie tussen huwelijks- en vruchtbaarheidsgedrag van personen met een 

migratieachtergrond ten opzichte van autochtonen. 
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Om deze redenen, 

 

verleent de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 

en van de Gezondheid 
 

een machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de mededeling van de 

voormelde gecodeerde en anonieme persoonsgegevens aan de onderzoekseenheid toegepaste 

geografie en geomarketing (GAG) van het Institut de Gestion de l’environnement de 

d’aménagement du territoire (IGEAT) van de Université libre de Bruxelles met het oog op het 

evalueren van de convergentie tussen huwelijks- en vruchtbaarheidsgedrag van personen met een 

migratieachtergrond ten opzichte van autochtonen. 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 

83 11). 


