
 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

 

 

 

SCSZ/13/091 

 

 

ADVIES NR. 13/46 VAN 2 APRIL 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING 

VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE HUMAINE VAN DE 

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (LABOGÉO) VOOR HET ONDERZOEKEN VAN 

DE GEOGRAFIE VAN DE SOCIALE DIVERSITEIT 
 

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 Département de Géographie Humaine van de Université Libre de 

Bruxelles van 8 maart 2013; 

 

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

van de Sociale Zekerheid van 13 maart 2013; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Département de Géographie Humaine van de Université Libre de Bruxelles (labogéo) 

onderzoekt momenteel de geografie van de sociale diversiteit, dat is het gelijktijdig aanwezig 

zijn op eenzelfde plaats van (groepen) personen die sociaal of cultureel verschillen of een 

verschillende nationaliteit bezitten. Het labogéo wil meer bepaald de sociale diversiteit op 

het niveau van de statistische sectoren in de Belgische stedelijke gebieden meten en 

kwantitatief objectiveren. 
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2. Voor zijn onderzoek maakte het labogéo reeds gebruik van gegevens van het Rijksregister 

van de natuurlijke personen en gegevens van de Algemene Directie Statistiek en 

Economische Informatie (ADSEI) van de federale overheidsdienst Economie, KMO, 

Middenstand en Energie. Het wil nu echter tevens gegevens uit het datawarehouse 

arbeidsmarkt en sociale bescherming aanwenden voor het berekenen van indices die de 

sociale diversiteit van de statistische sectoren in de Belgische stedelijke gebieden weergeven. 

 

3. Meer in het bijzonder verzoekt het labogéo om de mededeling van de volgende tabellen, voor 

alle statistische sectoren van alle stedelijke gebieden (dat zijn de grote steden en hun 

periferie). De gegevens hebben betrekking op 31 december 2009 dan wel 1 januari 2010. 

 

 Inzake de beroepscategorie: het aantal arbeiders, het aantal bedienden en het aantal 

zelfstandigen. 

 

 Inzake het activiteitsstatuut: het aantal pensioentrekkenden en bruggepensioneerden, het 

aantal werkzoekenden met een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het 

aantal inactieven per statuut (op basis van de nomenclatuur van de socio-economische 

positie) en het aantal op kinderbijslag rechtgevende kinderen. 

 

 Inzake het type huishouden: het aantal eenoudergezinnen, het aantal koppels met kinderen, 

het aantal koppels zonder kinderen en het aantal alleenstaanden. 

 

 Inzake de eerste nationaliteit: het aantal personen van wie de eerste nationaliteit Belg is, het 

aantal personen van wie de eerste nationaliteit Duits, Oostenrijks, Deens, Fins, Brits, 

Luxemburgs, Grieks, Iers, Portugees, Zweeds, Italiaans, Nederlands, Zwitsers, Japans, 

Israëlisch, Canadees, Amerikaans of die van een land uit Oceanië is, het aantal personen van 

wie de eerste nationaliteit Pools, Russisch, Bosnisch, Joegoslavisch of die van een ander land 

van de Europese Unie dan de bovenvermelde is, het aantal personen van wie de eerste 

nationaliteit Algerijns, Marokkaans, Tunesisch of Turks is en het aantal personen van wie de 

eerste nationaliteit die van een ander land dan de bovenvermelde is. 

 

4. De afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid wordt verzocht zich over de hogerbeschreven mededeling van anonieme 

gegevens uit te spreken. 

 

 

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 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. 

 

6. Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid in beginsel vooraf een advies te verlenen. 
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7. In het voorliggende geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme 

gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid worden tot 

persoonsgegevens. 

 

8. De mededeling beoogt het meten en kwantitatief objectiveren van de sociale diversiteit op 

het niveau van de statistische sectoren in de Belgische stedelijke gebieden, hetgeen nuttig 

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

 

 

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 

Département de Géographie Humaine van de Université Libre de Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


