
 

 

Gebruikersreglement met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn voor de automatische toekenning van aanvullende rechten en de verstrekking van 

informatie aan de betrokkenen, met toepassing van de beraadslaging nr. 16/008 van 2 

februari 2016 van het informatieveiligheidscomité 

 

 

Artikel 1. VOORWERP VAN HET GEBRUIKERSREGLEMENT 

 

Dit gebruikersreglement heeft betrekking op de mededeling van persoonsgegevens van sociaal 

verzekerden die omwille van hun statuut inzake sociale zekerheid (of dat van hun rechthebbenden) 

ten aanzien van hun openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn recht hebben op aanvullende 

voordelen. De persoonsgegevens worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan 

het bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn meegedeeld, uitsluitend met het oog 

op de automatische toekenning van die aanvullende voordelen, voor zover die zijn vastgesteld in 

een reglement of een uitdrukkelijke verklaring van het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn, of met het oog op de verstrekking van informatie dienaangaande aan de betrokkenen. 

 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn eerbiedigt bij de verwerking van de 

persoonsgegevens die het vanwege de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangt steeds 

onverkort de bepalingen van de beraadslagingen van de kamer sociale zekerheid en gezondheid 

van het informatieveiligheidscomité en in het bijzonder de beraadslaging nr. 16/008 met 

betrekking tot de oprichting van de buffergegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid voor de automatische toekenning van aanvullende rechten (inmiddels meermaals 

gewijzigd – de laatste, gecoördineerde, versie is beschikbaar op de website van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid). 

 

Artikel 2. MEDEDELINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS 
 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verschaft vooraf aan de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid de identiteit (het identificatienummer van de sociale zekerheid) van de 

personen die potentieel in aanmerking komen voor de toekenning van het aanvullend voordeel, 

alsook een kopie van het reglement dat dit aanvullend voordeel regelt of een uitdrukkelijke 

verklaring dienaangaande. Het selecteert aldus van tevoren de mogelijke rechthebbenden van het 

aanvullend voordeel. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid deelt enkel persoonsgegevens 

van alle inwoners van het bevoegdheidsterrein van het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn mee indien zij allemaal potentieel in aanmerking komen. 

 

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gaat, als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van 

de regelgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, na of de personen van wie 

de identiteit vooraf door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan haar werd 

overgemaakt over een bijzonder statuut inzake de sociale zekerheid beschikken en als dusdanig 

recht hebben op het aanvullend voordeel dat door het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn wordt toegekend. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verstrekt per mogelijke 

begunstigde van het aanvullend voordeel enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn 

in de gebruikerscontext van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
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De aldus door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn overgemaakte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het 

automatisch toekennen van aanvullende voordelen die zijn vastgesteld in een reglement of een 

uitdrukkelijke verklaring van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of voor het 

informeren van de betrokkenen. Ze worden slechts bewaard zolang dat strikt noodzakelijk is voor 

het verwezenlijken van dat doeleinde en worden daarna onverwijld vernietigd. Ze worden onder 

geen beding verder meegedeeld aan derden, behoudens voorafgaande instemming van de kamer 

sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité. 

 

Artikel 3. VERANTWOORDELIJKHEID 
 

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de 

eventuele onjuiste inhoud of de eventuele onjuiste verspreiding van de persoonsgegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn houdt er 

voorts rekening mee dat de persoonsgegevens die door de diverse bevoegde actoren van de sociale 

sector, in hun hoedanigheid van authentieke bron, aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

worden meegedeeld steeds de toestand op een welbepaald tijdstip weergeven. 

 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelt uitdrukkelijk aan de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid mee welke medewerker verantwoordelijk is voor, enerzijds, het overmaken 

van de identiteit van de personen die potentieel in aanmerking komen voor het aanvullend 

voordeel en, anderzijds, het ontvangen van de identiteit van de personen die daadwerkelijk recht 

hebben op het aanvullend voordeel, vastgesteld in een reglement of een uitdrukkelijke verklaring 

van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

 

Artikel 4. PERIODE VAN UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS 
 

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid deelt de persoonsgegevens mee aan het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn voor zover het die nodig heeft voor de toekenning van een 

aanvullend voordeel, zoals vastgesteld in een reglement of een uitdrukkelijke verklaring, of voor 

de verstrekking van informatie dienaangaande aan de betrokkenen. Het brengt de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid in voorkomend geval onmiddellijk op de hoogte indien het aanvullend 

voordeel niet langer wordt toegekend of indien de modaliteiten van de toekenning ervan 

ingrijpend worden gewijzigd. De uitwisseling van de persoonsgegevens wordt dan stopgezet of 

aangepast aan de nieuwe modaliteiten. Ze wordt in elk geval beëindigd indien de geldigheidsduur 

van het reglement of de uitdrukkelijke verklaring van het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn is overschreden. 

 

Artikel 5. INKENNISSTELLING VAN DE RAADSLEDEN 
 

De voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn stelt de raadsleden 

uitdrukkelijk in kennis van het feit dat persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid 

worden gebruikt voor het toekennen van aanvullende voordelen of het verstrekken van informatie 

daarover en hij verwijst daarbij naar dit gebruikersreglement. 

 

Artikel 6. TOEPASSELIJKE REGELGEVING 
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Bij de verwerking van de persoonsgegevens wordt rekening gehouden met de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en 

elke andere regelgeving 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 en de 

wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens. 

 

---------------------------------- 

 


