
 

 

 
 

 

 
 

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

 

 

 

SCSZ/14/213 

 

 

ADVIES NR. 14/49 VAN 4 NOVEMBER 2014, GEWIJZIGD OP 2 DECEMBER 2014, 

INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS INZAKE 

GEZINSSITUATIES DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 

AAN DE DIENST STRATEGISCHE PLANNING VAN DE STAD AALST TER 

ONDERSTEUNING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES 

 

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 dienst Strategische Planning van de stad Aalst van 24 oktober 2014 

en 25 november 2014; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 oktober 2014 en 26 

november 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Eerder verleende het sectoraal comité al een gunstig advies met betrekking tot de mededeling 

van bepaalde anonieme socio-economische gegevens aan de dienst Strategische Planning van 

de stad Aalst voor het ondersteunen van het besluitvormingsproces (advies nr. 13/56 van 4 

juni 2013). Deze laatste wil nu opnieuw gebruik maken van anonieme gegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid, in het bijzonder om de gezinssituaties te analyseren. 

 

2. De gevraagde anonieme gegevens hebben betrekking op de inwoners van de stad Aalst en 

geven telkens de toestand weer op de laatste dag van het vierde kwartaal van het betrokken 

jaar (met jaarlijkse updates). Het gaat om tabellen waarin bepaalde criteria worden ingedeeld 

volgens andere (sociaal-economische en demografische) criteria en per indeling het aantal 



 

 

2 

betrokken personen wordt vermeld. Er worden vier geografische niveaus gebruikt: de 

statistische sector, de wijk, de stad Aalst en Vlaanderen. 

 

3. De mededeling van anonieme gegevens behelst vijf luiken: de alleenstaande ouders, de jonge 

gezinnen, de jonge gezinskoppels, de jonge tweeverdieners en algemene informatie. 

 

4. Alleenstaande ouders worden gedefinieerd als personen die aan het hoofd staan van een 

gezin dat enkel en alleen bestaat uit henzelf en kinderen jonger dan achttien jaar of kinderen 

jonger dan vijfentwintig jaar zonder arbeidsinkomen. Er wordt gevraagd om de volgende 

tabellen. 

 

 Op individueel niveau: het aantal alleenstaande ouders… 

 

- per statistische sector; 

- per statistische sector, volgens geslacht; 

- per statistische sector, volgens geslacht en gezinstype; 

- per statistische sector, volgens herkomstklasse; 

- per statistische sector, volgens socio-economische positie; 

- per wijk, volgens geslacht en herkomstklasse; 

- per wijk, volgens leeftijdsklasse; 

- per wijk, volgens werkintensiteit (individueel); 

- per wijk, volgens recht op verhoogde tegemoetkoming; 

- in Aalst, volgens werkintensiteit (individueel) en recht op verhoogde tegemoetkoming; 

- in Aalst, volgens geslacht, werkintensiteit (individueel), recht op verhoogde 

tegemoetkoming en herkomstklasse; 

- in Vlaanderen, volgens geslacht, werkintensiteit (individueel), recht op verhoogde 

tegemoetkoming en herkomstklasse. 

 

Deze tabellen worden ook telkens meegedeeld voor de groep van individuen die geen 

alleenstaande ouder zijn.  

 

 Op huishoudenniveau: het aantal huishoudens met een alleenstaande ouder… 

 

- per statistische sector, volgens aantal minderjarige kinderen; 

- per statistische sector, volgens aantal jonge kinderen; 

- per statistische sector, volgens gezinsgrootte; 

- in Aalst, volgens gezinstype; 

- in Aalst, volgens werkintensiteit (individueel), gezinstype, gezinsgrootte en aantal 

minderjarige kinderen; 

- in Vlaanderen, volgens gezinstype; 

- in Vlaanderen, volgens werkintensiteit (individueel), gezinstype, gezinsgrootte en aantal 

minderjarige kinderen. 

 

Deze tabellen worden ook telkens meegedeeld voor de huishoudens zonder alleenstaande 

ouder.  
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5. Jonge gezinnen zijn gezinnen met minimum één persoon tussen vijfentwintig en veertig jaar 

oud en geen enkele persoon ouder dan vijftig jaar gedomicilieerd op het adres van de 

referentiepersoon. Er wordt gevraagd om het aantal jonge gezinnen… 

 

- per statistische sector; 

- per wijk, volgens aanwezigheid van een alleenstaande ouder; 

- per wijk, volgens gezinstype; 

- per wijk, volgens aantal gezinsleden; 

- per wijk, volgens aanwezigheid van minderjarige kinderen; 

- per wijk, volgens aanwezigheid van jonge kinderen; 

- per wijk, volgens werkintensiteit (gezin); 

- per wijk, naar herkomstklasse van het gezinshoofd; 

- in Aalst, volgens werkintensiteit (gezin), gezinstype, gezinsgrootte, aanwezigheid van 

minderjarige kinderen en herkomstklasse van het gezinshoofd; 

- in Vlaanderen, volgens werkintensiteit (gezin), gezinstype, gezinsgrootte, aanwezigheid 

van minderjarige kinderen en herkomstklasse van het gezinshoofd. 

 

Deze tabellen worden ook telkens meegedeeld voor de huishoudens die niet vallen onder de 

definitie van jonge gezinnen.  

 

6. De jonge gezinskoppels worden gedefinieerd als de gezinnen met exact twee personen tussen 

vijfentwintig en veertig jaar oud en geen enkele persoon ouder dan vijftig jaar gedomicilieerd 

bij de referentiepersoon. De mededeling betreft het aantal jonge gezinskoppels… 

 

- per statistische sector; 

- per wijk, volgens gezinsgrootte en aanwezigheid van minderjarige kinderen; 

- in Aalst, volgens werkintensiteit (gezin), gezinsgrootte en aanwezigheid van minderjarige 

kinderen. 

- In Vlaanderen, volgens werkintensiteit (gezin), gezinsgrootte en aanwezigheid van 

minderjarige kinderen. 

 

Deze tabellen worden ook telkens meegedeeld voor de huishoudens die niet vallen onder de 

definitie van jonge gezinskoppels. 

 

7. Onder jonge tweeverdieners wordt verstaan een huishouden bestaande uit twee personen 

tussen vijfentwintig en veertig jaar oud, bij wie geen enkele persoon ouder dan vijftig jaar 

gedomicilieerd is, die beiden een arbeidsinkomen hebben en van wie de werkintensiteit 

hoger is dan 60% of 80%. Er wordt gevraagd om de volgende tabellen. 

 

 Het aantal jonge tweeverdieners met WI hoger dan 60%... 

 

- per statistische sector; 

- per statistische sector, volgens aanwezigheid van minderjarige kinderen; 

- per statistische sector, volgens gezinsgrootte en aanwezigheid van minderjarige kinderen; 

- per statistische sector, volgens gezinsgrootte en gezinstype; 

- per statistische sector, volgens gezinsgrootte en herkomstklasse van het gezinshoofd; 
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- in Aalst, volgens gezinsgrootte, aantal minderjarige kinderen, gezinstype en 

herkomstklasse van het gezinshoofd; 

- in Vlaanderen, volgens gezinsgrootte, aantal minderjarige kinderen, gezinstype en 

herkomstklasse van het gezinshoofd. 

 

Deze tabellen worden ook telkens meegedeeld voor de huishoudens die niet vallen onder de 

definitie van jonge tweeverdieners met WI hoger dan 60%.  

 

 Het aantal jonge tweeverdieners met WI hoger dan 80%... 

 

- per statistische sector; 

- per statistische sector, volgens aanwezigheid van minderjarige kinderen; 

- per statistische sector, volgens gezinsgrootte en aanwezigheid van minderjarige kinderen; 

- per statistische sector, volgens gezinsgrootte en gezinstype; 

- per statistische sector, volgens gezinsgrootte en herkomstklasse van het gezinshoofd; 

- in Aalst, volgens gezinsgrootte, aantal minderjarige kinderen, gezinstype en 

herkomstklasse van het gezinshoofd; 

- in Vlaanderen, volgens gezinsgrootte, aantal minderjarige kinderen, gezinstype en 

herkomstklasse van het gezinshoofd. 

 

Deze tabellen worden ook telkens meegedeeld voor de huishoudens die niet vallen onder de 

definitie van jonge tweeverdieners met WI hoger dan 80%. 

 

8. Ten slotte vraagt de dienst Strategische Planning van de stad Aalst om de volgende algemene 

informatie. 

 

- het aantal werkenden per wijk, volgens ondernemingsgrootte en sector; 

- het aantal loontrekkenden per wijk, volgens arbeidsstatuut en sector; 

- het mediaan inkomen per wijk, volgens deelpopulatie (jong/oud); 

- het aantal inwoners van Aalst, volgens socio-economische positie, geslacht, 

leeftijdsklasse en inkomensklasse. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

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. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 
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12. De mededeling beoogt de ondersteuning van het besluitvormingsproces van de stad Aalst op 

het sociaal-economisch vlak en is nuttig 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 socio-economische 

gegevens aan de dienst Strategische Planning van de stad Aalst voor het ondersteunen van het 

besluitvormingsproces. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


