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SCSZG/17/059 

 

 

ADVIES NR. 17/17 VAN 4 APRIL 2017 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME 

GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE 

PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN 

GROOTSTEDENBELEID VOOR HET ONDERZOEKEN VAN HET TRAJECT VAN DE 

CLIËNTEN VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

(THEMA “DRAAIDEURCLIËNTEN”) 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, 

Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid; 

 

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

van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 

Sociale Economie en Grootstedenbeleid, samen met de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn bevoegd voor het recht op maatschappelijke integratie, wil nagaan 

welk traject de cliënten gevolgd hebben en in het bijzonder of zij die “uitstroomden” daarna 

wel/niet opnieuw “instroomden” in het systeem. Om de problematiek van de zogenaamde 

“draaideurcliënten” te onderzoeken, wil hij gebruik maken van anonieme gegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid. 
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2. De gevraagde anonieme gegevens hebben betrekking op het traject van vier verschillende 

groepen, telkens samengesteld uit personen die in het trimester een leefloon ontvingen of 

geactiveerd werden binnen het stelsel van het recht op maatschappelijke integratie. Deze 

groepen worden als volgt samengesteld: 

 

- de personen die in het tweede trimester van 2009 steun kregen in het stelsel van het recht 

op maatschappelijke integratie; 

 

- de personen die in het derde trimester van 2009 steun kregen in het stelsel van het recht 

op maatschappelijke integratie maar niet voorkomen in groep 1; 

 

- de personen die in het vierde trimester van 2009 steun kregen in het stelsel van het recht 

op maatschappelijke integratie maar niet voorkomen in groep 1 en groep 2; 

 

- de personen die in het eerste trimester van 2010 steun kregen in het stelsel van het recht 

op maatschappelijke integratie maar niet voorkomen in groep 1, groep 2 en groep 3. 

 

Voor elke betrokkene zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de socio-economische 

positie, het gewest, het geslacht, de gezinssituatie en de herkomst (Belgisch/vreemd) 

verwerken, telkens op het eind van het trimester, voor vijf jaar (dat levert dus twintig 

momentopnames op). 

 

3. De volgende tabellen zouden ter beschikking worden gesteld telkens voor twintig trimesters). 

 

- het aantal betrokkenen per groep en socio-economische positie; 

 

- het aantal betrokkenen per cluster en socio-economische positie; 

 

- het aantal betrokkenen per geslacht, gewest en socio-economische positie; 

 

- het aantal betrokkenen per gezinssituatie, gewest en socio-economische positie; 

 

- het aantal betrokkenen per herkomst, gewest en socio-economische positie; 

 

- het aantal betrokkenen per geslacht, gezinssituatie, gewest en socio-economische positie. 

 

4. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 

Sociale Economie en Grootstedenbeleid zou de anonieme gegevens jaarlijks verwerken in 

het gebouw van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en daarna over de resultaten van 

die verwerking kunnen beschikken. De anonieme gegevens zouden telkens betrekking 

hebben op de situatie n-7/n-6 (de eerste mededeling is voor het kalenderjaar 2016 en behelst 

aldus, zoals vermeld, de situatie 2009/2010). 
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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 derden. 

 

6. Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens moet de afdeling sociale 

zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens 

in enkele uitzonderingsgevallen vooraf een advies verlenen. 

 

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

bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

8. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het onderzoeken van het 

traject van de personen die werden bijgestaan (problematiek van de “draaideurcliënten”). 

 

 

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 de 

programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale 

Economie en Grootstedenbeleid, voor het onderzoeken van het traject van de personen die door 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden bijgestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


