
 

 

 
 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/15/165 

 

 

ADVIES NR. 15/44 VAN 6 OKTOBER 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET BRUSSELS INSTITUUT VOOR STATISTIEK EN ANALYSE 

(BISA) IN HET KADER VAN DE ACTUALISERING VAN DE INDICATOR MET 

BETREKKING TOT HET "PERCENTAGE KINDEREN DAT OPGROEIT IN EEN 

GEZIN ZONDER INKOMEN UIT ARBEID" 
 

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 Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) van 31 

augustus 2015; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 3 september 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) heeft onder andere als opdracht 

om deel te nemen aan een doeltreffende sociaal-economische sturing van het Gewest, een 

actieve rol van deskundige te spelen op het vlak van de sociaal-economische analyse en de 

statistische en analytische kennis over het Brusselse grondgebied actief te bevorderen. Om 

de indicator met betrekking tot het "percentage kinderen dat opgroeit in een gezin zonder 

inkomen uit arbeid" binnen het thema "Bestaansonzekerheid en sociale bijstand" te kunnen 

actualiseren, wenst het BISA uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, 

voor alle beschikbare jaren, geaggregeerde anonieme sociale gegevens te verkrijgen met 

betrekking tot het laatste trimester voor de volledige populatie van 0- tot 17-jarigen.  
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2. Het betreft meer bepaald variaties van bestaande basistoepassingen: enerzijds een opdeling 

van de volledige populatie in functie van de positie binnen het gezin, het geslacht en de 

socio-economische positie en anderzijds een opdeling van de kinderen in functie van de 

socio-economische positie van de ouders.  

 

3. De tabellen worden gevraagd op het niveau van de gemeenten, met de volgende 

kenmerken: 

 

- selectie van leeftijdsgroepen: de onderzoekers wensen enkel anonieme gegevens 

voor de personen tussen 0 en 17 jaar, zonder onderscheid van leeftijdsklasse; 

- de socio-economische positie van beide ouders: deze twee variabelen worden 

vervangen door één enkele variabele voor de twee ouders tezamen; 

- het geografische niveau: sommige tabellen hebben betrekking op alle Belgische 

gemeenten, sommige tabellen hebben betrekking op de 145 Brusselse wijken. 

 

4. Een eerste tabel geeft het aantal inkomens uit arbeid (werkend of werkloos) van de ouders. 

Deze variabele laat toe het armoederisico voor de kinderen te bepalen. Er zijn vijf 

mogelijke waarden: twee inkomens uit arbeid, één inkomen uit arbeid, geen enkel inkomen 

uit arbeid, één onbekende en twee onbekenden. De tabel geeft een opdeling (voor het 

laatste trimester van het jaar) van de betrokken minderjarigen in functie van de gemeente en 

het aantal inkomens uit arbeid (werkend of werkloos). Ze omvat ook de opdeling (voor het 

laatste trimester van het jaar) van de betrokken minderjarigen in functie van de Brusselse 

wijk en het aantal inkomens uit arbeid (werkend of werkloos). 

 

5. Een tweede tabel geeft het aantal inkomens uit arbeid (enkel werkenden) bij de ouders 

(andere definitie van het aantal inkomens, eveneens vijf mogelijke waarden). Deze tabel 

geeft de opdeling (voor het laatste trimester van het jaar) van de betrokken minderjarigen in 

functie van de gemeente en het aantal inkomens uit arbeid (enkel werkenden). Ze omvat 

ook de opdeling (voor het laatste trimester van het jaar) van de betrokken minderjarigen in 

functie van de Brusselse wijk en het aantal inkomens uit arbeid (enkel werkenden). 

 

6. Een derde tabel betreft de socio-economische positie van beide ouders. De combinatie van 

de statussen van beide ouders wordt gevraagd op het niveau van het arrondissement voor 

wat België betreft en op het niveau van de gemeente voor wat Brussel betreft. De tabel 

geeft aldus de opdeling (voor het laatste trimester van het jaar) van de betrokken 

minderjarigen in functie van het arrondissement en de socio-economische positie van beide 

ouders, alsook de opdeling (voor het laatste trimester van het jaar) van de betrokken 

minderjarigen in functie van de Brusselse wijk en de socio-economische positie van beide 

ouders. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

7. 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 
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van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

zekerheid. 

 

8. In de mate dat de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het Sectoraal 

Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid in principe voorafgaandelijk een 

advies te verlenen. 

 

9. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dit wil zeggen gegevens die door 

de bestemmeling niet omgezet kunnen worden in persoonsgegevens. 

 

10. De mededeling beoogt een actualisering van de indicatoren met betrekking tot het 

"percentage kinderen dat opgroeit in een gezin zonder inkomen uit arbeid".  

 

 

Om deze redenen, 

 

het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

 

een positief advies met betrekking tot de mededeling van de voormelde anonieme gegevens door 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse 

voor het voormelde doeleinde.  

 

 

 

 

 

 

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). 


