
 

  
 
 
 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling  « Sociale Zekerheid » 

 
 
 
SCSZ/10/030 
 
 
ADVIES NR 10/04 VAN 2 MAART 2010 BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN 
ANONIEME GEGEVENS AAN HET INSTITUT DE GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (IGEAT) VAN DE 
ULB IN HET KADER VAN DE BEREKENING VAN EEN INDEX VOOR HET 
TOEKENNEN VAN BIJKOMENDE FINANCIËLE MIDDELEN AAN SCHOLEN 
 
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 aanvraag van het Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du 
Territoire (IGEAT) van 5 februari 2010; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 10 februari 
2010; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
  
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Het Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT) van 

de ULB wenst met het oog op het toekennen van bijkomende financiële middelen aan 
scholen te beschikken over bepaalde anonieme gegevens afkomstig uit het datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming. Deze mededeling heeft als doel een index te 
heractualiseren die aangeeft welke scholen in aanmerking komen voor deze toekenning, 
opdat alle leerlingen gelijke sociale emancipatiekansen zouden hebben. 
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2. Met het oog op deze heractualisering wenst het IGEAT een aantal tabellen te bekomen. 
Deze tabellen worden berekend voor drie geografische niveaus: de statistische sectoren, de 
wijken en de gemeenten voor gans België. Concreet worden volgende tabellen gevraagd: 

 
- het aantal werkzoekenden met inbegrip van de personen met een vrijstelling van 

inschrijving als werkzoekende; 
- het aantal actieven; 
- het aantal vrouwen tussen 30 en 59 jaar die werkend zijn; 
- het aantal vrouwen tussen 30 en 59 jaar; 
- het aantal personen dat van het OCMW steun ontvangt: 

o in de vorm van een leefloon of financiële hulp, al dan niet als aanvulling op een 
inkomen uit arbeid, op een uitkering als werkzoekende, op een uitkering voor 
loopbaanonderbreking/tijdskrediet, op een uitkering als vrijgestelde van inschrijving 
als werkzoekende, op een pensioen of op een brugpensioen of in combinatie met het 
statuut van rechtgevend kind voor kinderbijslag; 

o in de vorm van een activerings- of tewerkstellingsprogramma; 
- het aantal kinderen jonger dan 18 jaar die deel uitmaken van een gezin waarin niemand 

werkt; 
- het aantal personen tussen 0 en 18 jaar. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

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 voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vooraf een advies te 
verlenen, behalve indien de mededeling wordt verricht aan 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. 

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

de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. Het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt evenwel voor om, met het oog op het 
vrijwaren van het anoniem karakter van de gegevens, dat wil zeggen het waarborgen dat zij 
door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens, een bijkomende 
maatregel te nemen: indien een bepaalde combinatie van criteria slechts drie of minder 
eenheden oplevert die aan de combinatie in kwestie voldoen, mag niet het exacte aantal 
worden vermeld maar dient het exacte aantal te worden vervangen door de vermelding “1 
tot 3”. 
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5. De mededeling beoogt het heractualiseren van een index die aangeeft aan welke scholen er 
bijkomende financiële middelen dienen geboden te worden, zodat er gelijke sociale 
emancipatiekansen ontstaan voor alle leerlingen.  

 
 

Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan het Institut de 
Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT) van de ULB. 
 
 
 
 
 
 
 

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-
741 83 11)  


