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ADVIES NR. 18/29 VAN 4 SEPTEMBER 2018 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 DE 

GEVOLGEN VAN DE HERVORMING VAN DE REGELGEVING INZAKE DE 

INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN 

 

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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

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. Door een hervorming van de regelgeving (in voege sinds september 2017) geldt er momenteel 

een voorwaarde van tien jaar verblijf om in aanmerking te komen voor de inkomensgarantie 

voor ouderen. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, 

Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid wil door middel van anonieme 

gegevens nagaan of daardoor een aantal personen geen recht meer hebben op de 

inkomensgarantie voor ouderen en zich daarom tot het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn wenden voor een leefloon of een equivalent leefloon. Het betreft een jaarlijks te 

herhalen verwerking. 

 

2. Er blijken twee groepen te onderscheiden: de personen die geen inkomensgarantie voor 

ouderen ontvangen omdat zij niet voldoen aan de voorwaarde van tien jaar verblijf waarvan 

vijf jaar ononderbroken (groep 1) en de subgroep van diezelfde personen die een beroep doen 

op het leefloon of het equivalent leefloon (groep 2). 
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3. De Federale Pensioendienst zou aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid per kwartaal 

de lijst van de identificatienummers van de sociale zekerheid bezorgen van de personen aan 

wie een inkomensgarantie voor ouderen werd geweigerd omwille van het niet voldoen aan de 

voorwaarde van tien jaar verblijf. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou die kruisen 

met de lijst van begunstigden van het leefloon of het equivalent leefloon, zowel in het kwartaal 

van de weigering zelf (T0) als in de vier daaropvolgende kwartalen (T1/T2/T3/T4). 

 

4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou per kwartaal van de weigering van de 

inkomensgarantie voor ouderen omwille van het niet voldoen aan de voorwaarde van tien jaar 

verblijf het aantal betrokkenen (groep 1) ter beschikking stellen alsook het aantal personen van 

die groep die ook teruggevonden worden als begunstigden van het leefloon of het equivalent 

leefloon (groep 2) en dat op vijf verschillende meetmomenten (T0/T1/T2/T3/T4).  

 

5. De hogervermelde aantallen van de twee groepen, zowel voor elk gewest afzonderlijk als voor 

de drie gewesten samen, zouden verder worden ingedeeld in functie van enkele criteria, 

namelijk het geslacht, de herkomst, de nationaliteitsgroep (per jaar) en de socio-economische 

positie en de categorie van leefloon of equivalent leefloon (op het einde van de kwartalen 

T0/T1/T2/T3/T4). Concreet zouden tabellen worden meegedeeld met het aantal personen per 

groep volgens de socio-economische positie op T0/T1/T2/T3/T4, verder opgesplitst volgens 

geslacht en gewest, volgens geslacht, nationaliteitsgroep en gewest en volgens geslacht, 

herkomst en gewest. Voor de tweede groep zou er nog een verdere opsplitsing worden gemaakt 

naar categorie van leefloon of equivalent leefloon. De tabellen zouden zowel per gewest als 

voor alle gewesten samen worden meegedeeld. 

 

6. Het onderzoek zou worden uitgevoerd door de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid. De 

resultaten van de analyse zouden worden bezorgd aan de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn en aan de Federale Pensioendienst en worden gebruikt om adviezen te formuleren ten 

behoeve van de minister van Maatschappelijke Integratie en de staatssecretaris voor 

Armoedebestrijding. 

 

 

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 – mits toestemming van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid – 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. 

 

8. De mededeling beoogt het onderzoeken van de gevolgen van de hervorming van de 

regelgeving inzake de inkomensgarantie voor ouderen. Het betreft een gerechtvaardigd 

doeleinde. De onderzoekers zullen met de anonieme gegevens nagaan of er een stroom is van 

de inkomensgarantie voor ouderen naar het leefloon en het equivalent leefloon, op het einde 

van het kwartaal van weigering van de inkomensgarantie voor ouderen en op het einde van elk 

van de vier volgende kwartalen. 
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9. Bij de verwerking van de anonieme gegevens moet de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid 

rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgevende bepaling tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 

van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


