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SCSZG/18/165 

 

 

ADVIES NR. 18/27 VAN 3 JULI 2018 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET "INSTITUT WALLON DE L'ÉVALUATION, DE LA 

PROSPECTION ET DE LA STATISTIQUE" (IWEPS) VOOR DE ONTWIKKELING VAN 

DE SYNTHETISCHE INDICATOR VAN TOEGANG TOT DE FUNDAMENTELE 

RECHTEN (“INDICATEUR SYNTHÉTIQUE D'ACCÈS AUX DROITS 

FONDAMENTAUX” - ISADF) 
 

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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de aanvraag van het "Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique” 

(IWEPS); 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ); 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Voor de ontwikkeling van de synthetische indicator van toegang tot de fundamentele rechten 

(“indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux” - ISADF) wenst het Institut 

wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) bepaalde anonieme 

gegevens te verwerken die door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) zouden 

worden meegedeeld. 

 

2. Als overheidsinstelling voor statistiek heeft het IWEPS als opdracht om indicatoren te 

ontwikkelen en te analyseren die kunnen helpen bij de besluitvorming in Wallonië. Dit doet 

het onder andere door de ontwikkeling van ISADF: voor elk van de fundamentele rechten 

wordt een selectie van sleutelindicatoren gemaakt om de situatie in elke Waalse gemeente te 

meten voor wat betreft de toegang van de bevolking tot het betrokken recht. De anonieme 

gegevens van de KSZ (per jaar, vanaf 2005) zouden onder meer worden gebruikt om drie 

indicatoren te ontwikkelen: het bruto belastbaar inkomen van het gezin, het equivalent bruto 

belastbaar inkomen van het individu en het bruto belastbaar inkomen per individu van 18 
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jaar of ouder. Per indicator wensen de onderzoekers te beschikken over de waarde van elk 

deciel en over de som van de bruto belastbare inkomens van de gezinnen/individuen van elk 

deciel, voor België en per gewest, per Waalse provincie, per Waals arrondissement en per 

Waalse gemeente (aggregatieniveaus). 

 

3. De decielen zijn de waarden die een verdeling (van de lonen, de inkomens, omzetcijfers, ...) 

opsplitsen in tien gelijke delen. Bij de verdeling van de inkomens duidt het eerste deciel (D1) 

de inkomens aan waaronder 10 % van de betrokken personen zich bevindt en het negende 

deciel (D9) de inkomens waaronder 90 % van de betrokken personen zich bevindt. 

 

4. Voor de indicator “bruto belastbaar inkomen van het gezin” wenst het IWEPS voor alle 

gezinnen van de voormelde aggregatieniveaus de waarde van elk deciel en de som van de 

bruto belastbare inkomens van de gezinnen van elk deciel te verkrijgen alsook, per type 

gezin, de waarde van elk deciel en de som van de bruto belastbare inkomens van de gezinnen 

van elk deciel, voor elk aggregatieniveau. De analyses zouden enerzijds worden verricht op 

alle gezinnen en anderzijds met uitsluiting van de gezinnen waarvan minstens één lid van 18 

jaar of ouder grensarbeider is of een geldtransfer uit het buitenland ontvangt. 

 

5. Voor de indicator “equivalent bruto belastbaar inkomen van het individu” wenst het IWEPS 

voor alle individuen van de voormelde aggregatieniveaus de waarde van elk deciel en de som 

van de equivalente bruto belastbare inkomens van de individuen van elk deciel te ontvangen 

alsook, per type gezin, de waarde van elk deciel en de som van de equivalente bruto 

belastbare inkomens van de individuen van elk deciel, voor elk aggregatieniveau. De 

analyses zouden enerzijds worden verricht op alle individuen en anderzijds met uitsluiting 

van de gezinnen waarvan minstens één lid van 18 jaar of ouder grensarbeider is of een 

geldtransfer uit het buitenland ontvangt. 

 

6. Voor de indicator “bruto belastbaar inkomen per individu van 18 jaar of ouder” wenst het 

IWEPS voor alle individuen van de voormelde aggregatieniveaus de waarde van elk deciel 

en de som van de bruto belastbare inkomens van de individuen van elk deciel te verkrijgen 

alsook, per geslacht, de waarde van elk deciel en de som van de bruto belastbare inkomens 

van de individuen van elk deciel, voor elk aggregatieniveau. De analyses zouden enerzijds 

worden verricht op alle individuen van 18 jaar en ouder en anderzijds met uitsluiting van de 

individuen van 18 jaar of ouder die grensarbeider zijn of een geldtransfer uit het buitenland 

ontvangen. 

 

7. Voor de opbouw of de stratificatie van de gevraagde indicatoren zou de KSZ gebruik maken 

van de volgende variabelen: het jaar, de gemeente, het arrondissement, het gewest, het 

geslacht, het aantal personen in het gezin op 1 januari van het volgende jaar per leeftijdsklasse 

(18 jaar of ouder, tussen 14 en 18 jaar, 13 jaar of jonger), de socio-economische positie, het 

statuut inzake grensarbeid / geldtransfer uit het buitenland, het type gezin, de bruto belastbare 

socialezekerheidsuitkeringen, de bruto belastbare bezoldiging en het inkomen afkomstig uit 

een zelfstandige activiteit. Voor de opbouw of de stratificatie van de inkomensindicatoren 

zouden de volgende intermediaire variabelen worden gebruikt: het aantal verbruikseenheden 

van het gezin, het bruto belastbaar inkomen per individu van 18 jaar of ouder, het bruto 

belastbaar inkomen per gezin, het equivalent bruto belastbaar inkomen per individu en het 

specifiek type gezin. 
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8. Het betreft een recurrent project. Elk jaar zou de KSZ de geactualiseerde anonieme gegevens 

meedelen aan het IWEPS. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

9. 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 behoudens in enkele uitzonderingsgevallen vooraf 

een advies te verlenen. 

 

10. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door 

de bestemmelingen niet kunnen worden herleid tot persoonsgegevens. 

 

11. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de ontwikkeling van de synthetische 

indicator van toegang tot de fundamentele rechten (“indicateur synthétique d’accès aux droits 

fondamentaux” - ISADF). 

 

12. Bij de verwerking van anonieme gegevens moeten de aanvragers rekening houden met iedere 

bepaling betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de 

Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG. 
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Om deze redenen verleent 

 

het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
 

een positief advies voor de mededeling door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) 

van de voormelde anonieme gegevens aan het Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et 

de la statistique (IWEPS), met het oog op de ontwikkeling van de synthetische indicator van 

toegang tot de fundamentele rechten (“indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux” - 

ISADF). 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 


