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Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/20/184

BERAADSLAGING NR. 20/130 VAN 5 MEI 2020 BETREFFENDE DE MEDEDELING
VAN PERSOONSGEGEVENS INZAKE INVALIDITEIT ALS GEVOLG VAN ZIEKTE
OF
ANDERE
SOCIALE
RISICO’S
DOOR
VERSCHILLENDE
VERZEKERINGSINSTELLINGEN
AAN
DE
PROGRAMMATORISCHE
OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (POD MI) EN AAN DE
OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OCMW’S)
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn ;
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15;
Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in
het bijzonder artikel 114;
Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot
wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april
2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 97;
Gelet op de aanvraag van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
(POD MI) en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s);
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
ALGEMEEN

1.

Ter vervanging van de huidige persoonsgegevensstromen A052 (elektronisch bericht over
periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting in geval van ziekte) en A020
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(elektronisch bericht over arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust) hebben de diverse
verzekeringsinstellingen nieuwe webservices ontwikkeld voor de terbeschikkingstelling van
persoonsgegevens inzake arbeidsongeschiktheid omwille van ziekte of andere sociale
risico’s. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) en
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) wensen voortaan gebruik te
maken van deze webservices voor het vervullen van hun respectieve opdrachten.
DE POD MI EN DE OCMW’S
2.

De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie heeft als opdracht om
het recht op maatschappelijke integratie te verdedigen, door een menswaardig leven trachten
te bieden aan de personen die tussen de mazen van het net van de sociale zekerheid vallen en
die in bestaansonzekerheid leven. Om een inclusief federaal beleid voor maatschappelijke
integratie voor te bereiden, uit te voeren, te evalueren en op te volgen, zodat de sociale
grondrechten aan iedereen op duurzame wijze gegarandeerd worden, onderhoudt de POD MI
nauwe banden met de OCMW’s die als opdracht hebben om maatschappelijke
dienstverlening te verzekeren en zo te zorgen voor het welzijn van iedere burger. Om die
reden en gelet op hun gemeenschappelijke doelstelling dienen de POD MI en de OCMW’s
deze aanvraag gezamenlijk in.

3.

De OCMW’s werden reeds gemachtigd, bij beraadslaging nr. 06/063 van 19 september 2006,
om de mededeling te verkrijgen van de gegevens vervat in het bericht A052 met het oog op
het uitvoeren van het sociaal onderzoek in het kader van de OCMW-wet van 8 juli 1976
("organieke wet”) en de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie (“RMI-wet”).

4.

De OCMW’s en de POD MI vragen toegang tot de gegevens van de nieuwe versie van de
stroom A052, in het kader van hun opdracht met betrekking tot het sociaal onderzoek
(uitgevoerd door een maatschappelijk werker) en hun opdracht inzake uitbetaling en
terugvordering (uitgevoerd door verschillende autoriteiten naargelang de deelentiteit), met
betrekking tot de volgende categorieën van personen:
- de steunaanvrager;
- de onderhoudsplichtige van de steunaanvrager;
- de samenwonende levenspartner van de steunaanvrager.

5.

De OCMW’s vervullen dus verschillende opdrachten die een toegang tot de nieuwe versie
van de stroom A052 vereisen. Ten eerste kennen de OCMW’s hulp toe die door de
gemeenschap verschuldigd is aan de steunaanvrager (cf. artikel 2 van de wet van 26 mei 2002
betreffende het recht op maatschappelijke integratie en artikel 1 van de organieke OCMWwet van 8 juli 1976): het betreft ofwel het recht op maatschappelijke integratie, ofwel het
recht op maatschappelijke dienstverlening.
a) Tijdens het sociaal onderzoek, bij toekenning van maatschappelijke dienstverlening,
analyseert het OCMW de concrete situatie van de persoon in het kader van een sociaal
onderzoek (met inbegrip van de werkbereidheid, cf. artikel 3, 5°, van de RMI-wet en artikel
60, § 3, 2 van de organieke wet).
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In het kader van de RMI-wet wordt het sociaal onderzoek uitgevoerd hetzij:
- bij het ambtshalve onderzoek, wanneer de aanvraag ingediend wordt door de
betrokkene of bij een herziening van zijn dossier door het OCMW met het oog op
de toekenning van maatschappelijke integratie in de meest passende vorm (cf.
artikel 18 en 19 van de RMI-wet);
- alvorens te beslissen tot de uitoefening van het verhaal (cf. artikel 24 van de RMIwet).
In het kader van de organieke wet wordt het maatschappelijk onderzoek uitgevoerd hetzij:
- om een nauwkeurige diagnose te stellen nopens het bestaan en de omvang van de
behoefte aan dienstverlening (cf. artikel 60 van de OCMW-wet)
- alvorens te beslissen tot de uitoefening van het verhaal (cf. artikelen 98 en 99 van
de organieke wet).
b) Wanneer het OCMW de uitbetaling van de steun uitvoert of de noodzaak van de
terugvordering van de schuld nagaat, zijn de bevoegde autoriteiten inzake betaling of
terugvordering de volgende:
- Voor de Vlaamse Gemeenschap:
De algemeen directeur en de financieel directeur zijn de organen die belast zijn met de
opdrachten van betaling en terugvordering (cfr. art. 170 tot 178 van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur).
- voor het Waalse Gewest:
De algemeen directeur en de financieel directeur zijn de organen die belast zijn met de
opdrachten van betaling en terugvordering (cfr. art. 45, 46 en 115 van de organieke wet,
aangevuld met het decreet van 18 april 2013 tot wijziging van sommige bepalingen van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn).
- Voor de Duitstalige Gemeenschap:
De secretaris en de ontvanger zijn de organen die belast zijn met de opdrachten van betaling
en terugvordering (cf. art. 45, 46 en 115 van de organieke wet, aangevuld met het decreet
van 2 mei 1995 en het programma-decreet van 7 januari 2002.)
- voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
De secretaris-generaal en de financieel directeur zijn de organen die belast zijn met de
opdrachten van betaling en terugvordering (cf. art. 45 en 46 van de organieke OCMW-wet
en de ordonnantie van 14 maart 2019 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn).
Voor de uitvoering van de betaling van de hulp die de OCMW-raad beslist heeft toe te
kennen, moeten deze autoriteiten kunnen nagaan of de betrokkene wel degelijk aan de
voorwaarden beantwoordde om deze hulp te verkrijgen. Sommige van die voorwaarden zijn
vervat in de nieuwe versie van de stroom A052.
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6.

De hulp die door een OCMW wordt toegekend is subsidiair. Dit betekent dat als er één of
meerdere onderhoudsplichtigen bestaan, die laatste aanvullend of in de plaats van het OCMW
zullen moeten tussenkomen. Het OCMW zal dus ook de situatie van de onderhoudsplichtige
controleren in zijn sociaal onderzoek, maar eveneens bij de uitvoering van de betaling of
wanneer hij nagaat of een terugvordering mogelijk is.
A) Wanneer het OCMW zijn sociaal onderzoek uitvoert, wordt dit onderzoek verricht:
In het kader van RMI-wet:
- bij het ambtshalve onderzoek, wanneer de aanvraag ingediend wordt door de betrokkene of
wanneer het OCMW zijn dossier moet herzien, om onder meer het bestaan van een
onderhoudsplichtige na te gaan in het kader van de analyse van de toekenning van
maatschappelijke integratie (cf. art. 18 en 19 van de RMI-wet). Na dit onderzoek kan het
OCMW beslissen om al dan niet in naam en ten voordele van de betrokkene op te treden om
zijn recht op onderhoudsgeld bij de onderhoudsplichtigen te laten gelden (cf. art. 4, § 3, van
de RMI-wet).
- vooraleer te beslissen over de uitoefening van het verhaal (cf. art. 26 van de RMI-wet,
aangevuld door de artikelen 42 t.e.m. 47 van het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen
reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie).
Om te bepalen of de tussenkomst van een onderhoudsplichtige vereist is, dient het OCMW
tijdens zijn sociaal onderzoek de bestaansmiddelen van de onderhoudsplichtige na te gaan.
De tussenkomst van de onderhoudsplichtige is immers slechts mogelijk vanaf een bepaald
minimumbedrag aan inkomsten (cf. artikel 50 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002) en
anderzijds bepaalt het bedrag van deze inkomsten ook het bedrag dat aan de
onderhoudsplichtige zal worden gevraagd (cf. artikel 51 van het koninklijk besluit van 11 juli
2002, het ministerieel besluit van 12 december 2002 tot vaststelling van de schaal van
tussenkomsten bedoeld in artikel 51 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het
algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de algemene
omzendbrief, punt 6.2.3.6 de schaal van tussenkomsten). Bovendien kunnen redenen van
billijkheid het OCMW ertoe aanzetten om af te zien van het verhaal op de
onderhoudsplichtige (cf. artikel 28 van de RMI-wet en artikel 54 van het koninklijk besluit
van 11 juli 2002).
In het kader van de toekenning van maatschappelijke steun:
- Wanneer de aanvraag ingediend wordt door de betrokkene of wanneer het OCMW zijn
dossier moet herzien om onder meer na te gaan of er al dan niet een onderhoudsplichtige
bestaat in het kader van de analyse van de staat van behoeftigheid van de betrokkene (cf.
artikel 60 van de organieke wet). Na afloop van dit onderzoek kan het OCMW beslissen om
al dan niet in naam en ten voordele van de begunstigde van maatschappelijke dienstverlening
op te treden om onderhoudsgeld te eisen bij de onderhoudsplichtige. In dit geval, waarbij het
OCMW optreedt in naam van de begunstigde, betreft het een onderhoudsvordering (cf.
artikel 60, § 3 van de organieke wet).
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- alvorens te beslissen tot de uitoefening van het verhaal. Deze terugvordering gebeurt
krachtens een eigen recht van het OCMW ten laste van de begunstigde van de
maatschappelijke dienstverlening wanneer de begunstigde de beschikking krijgt over
inkomsten krachtens rechten die hij bezat tijdens de periode waarvoor hem hulp werd
verleend door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (cf. artikelen 98, §1er, 99,
§1er , en 100bis van de organieke wet) en eveneens krachtens een eigen recht van het OCMW
ten laste van de onderhoudsplichtige (artikelen 98, §2, 99, §2, en 100bis van de organieke
wet en artikel 13 van het KB van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn).
Om te bepalen of de tussenkomst van een onderhoudsplichtige vereist is, dient het OCMW
tijdens zijn sociaal onderzoek de bestaansmiddelen van de onderhoudsplichtige na te gaan.
De tussenkomst van de onderhoudsplichtige is immers slechts mogelijk voor zover zijn
inkomsten hoger zijn dan een bepaald bedrag (cf. artikel 14 van het voormelde koninklijk
besluit van 9 mei 1984) en anderzijds bepaalt het bedrag van deze inkomsten ook het bedrag
dat hem gevraagd zal worden (cf. artikel 14 van het voormelde koninklijk besluit van 9 mei
1984). Bovendien kunnen redenen van billijkheid het OCMW ertoe aanzetten om af te zien
van de terugvordering bij de onderhoudsplichtige (cf. artikel 13, tweede lid, van het
koninklijk besluit van 9 mei 1984).
b) Wanneer het OCMW de betaling van de hulp verricht of de noodzaak van
terugvordering van de schuld analyseert, moeten de bevoegde autoriteiten, met het oog op
de betaling van de maatschappelijke dienstverlening die de OCMW-raad heeft beslist toe te
kennen, kunnen nagaan of het enerzijds mogelijk is om de tussenkomst van de
onderhoudsplichtige(n) van de aanvrager te vragen en anderzijds of het bedrag van de
tussenkomst van de onderhoudsplichtige(n) conform is met de wettelijke voorschriften. De
OCMW’s zijn wettelijk gemachtigd om de kosten van het leefloon en de maatschappelijke
hulpverlening terug te vorderen (cf. hoofdstuk 4 van de RMI-wet en hoofdstuk 7 van de
organieke wet).
7.

Als er een samenwonende levenspartner bestaat, dan zal die eventueel dienen tussen te komen
ter aanvulling of in de plaats van het OCMW. Het OCMW zal dus ook de situatie van de
onderhoudsplichtige controleren in zijn sociaal onderzoek, maar eveneens bij de uitvoering
van de betaling of wanneer hij nagaat of een terugvordering mogelijk is.
A) Wanneer het OCMW zijn sociaal onderzoek uitvoert, wordt dit onderzoek verricht:
bij het recht op maatschappelijke integratie:
- bij het ambtshalve onderzoek, wanneer de aanvraag ingediend wordt door de betrokkene of
wanneer het OCMW zijn dossier moet herzien met het oog op de toekenning van
maatschappelijke integratie in de meest passende vorm (cf. artikel 19 van de RMI-wet).
Wanneer het OCMW een hulpaanvraag onderzoekt, analyseert het ook de bestaansmiddelen
van de personen met wie de aanvrager samenwoont (cf. artikel 16, §1, van de RMI-wet en de
artikelen 6 en 34 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002, alsook de algemene omzendbrief
van 27 maart 2018: de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie, punt 5. 9. bestaansmiddelen in geval van samenwoning).
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- Alvorens te beslissen tot de uitoefening van het verhaal (in het kader van de RMI-wet cf.
artikel 19 dat voorziet in een sociaal onderzoek onder meer bij een herziening; artikel 24 dat
voorziet in de terugvordering ten laste van de betrokkene indien hij de beschikking krijgt
over inkomsten krachtens rechten die hij bezat tijdens de periode waarvoor hem een leefloon
werd uitbetaald, de algemene omzendbrief, punt 6.1. verhaal op de rechthebbende).
bij maatschappelijke dienstverlening:
- Wanneer de aanvraag ingediend wordt door de betrokkene of wanneer het OCMW zijn
dossier moet herzien met het oog op het stellen van een nauwkeurige diagnose nopens het
bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening (cf. artikel 60 van de organieke
wet). Wanneer het OCMW een hulpaanvraag onderzoekt, controleert het ook de
bestaansmiddelen van de personen met wie de aanvrager samenwoont (cf. artikel 60 van de
organieke wet).
- alvorens te beslissen tot de uitoefening van het verhaal op de begunstigde van de hulp (cf.
artikel 98 en 99 van de organieke wet).
b) Wanneer het OCMW de betaling van de hulp uitvoert of de noodzaak van een
terugvordering van de schuld onderzoekt.
8.

Wat de POD MI betreft, is de wettelijke basis voor de controle van de toelage-aanvragen de
artikelen 121 en 122 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en
van de comptabiliteit van de federale Staat; artikel 2 van het koninklijk besluit van 12
december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie; artikel 57 van het
koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht
op maatschappelijke integratie; artikel 45 van de RMI-wet.
DE NIEUWE WEBSERVICES

9.

De nieuwe webservices hebben in het bijzonder betrekking op de volgende sociale risico’s:
arbeidsongeschiktheid (algemene regeling of regeling voor zelfstandigen), zwangerschap
(algemene regeling of regeling voor zelfstandigen), adoptie (algemene regeling of regeling
voor zelfstandigen), pleegzorg (algemene regeling of regeling voor zelfstandigen),
borstvoedingspauze en vaderschap.

10.

Per vermeld risico worden, naargelang het geval, de volgende persoonsgegevens met
betrekking tot het statuut van de betrokken sociaal verzekerde verwerkt: de sociale status
(arbeider, bediende, zelfstandige,…), de periode (begindatum en einddatum), de reden voor
het afsluiten van het dossier (werkhervatting of werkloosheid, overlijden, pensionering,…),
het type arbeidsongeschiktheid (afhankelijk van de aard van de administratieve behandeling
van het dossier), de situatie op het ogenblik van het optreden van het risico (actief, werkloos,
werkloos met behoud van rechten,…), de vermoedelijke bevallingsdatum, de reële
bevallingsdatum, de adoptiedatum en de pleegzorgdatum.

11.

In voorkomend geval wordt per risico ook informatie over de betaling meegedeeld: het type
boekhoudkundig document (de aard van de arbeidsongeschiktheid), de werknemerscategorie
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(al dan niet regelmatig werknemer, al dan niet werknemer met stopzetting van het bedrijf,…),
de gezinstoestand (alleenstaand, samenwonend, met personen ten laste,…), het type uitkering
(gewone uitkering, forfaitaire uitkering voor hulp van derden, regularisatie,…), de aard van
de uitkering (bepaald aan 65% van het gederfd loon, minimumuitkering voor een reguliere
werknemer, geplafonneerde uitkering met toepassing van een bepaald percentage,…), de
periode (begindatum en einddatum), het bedrag en het aantal vergoede dagen en uren.
12.

De OCMW’s en de POD Maatschappelijke Integratie wensen, om de hierboven vermelde
redenen en wettelijke doeleinden, toegang te hebben tot alle gegevens die vervat zijn in de
nieuwe versie van de stroom A052.

13.

De hogervermelde organisaties zouden hun cliënten steeds vooraf met een betekenisvolle
hoedanigheidscode vermelden in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid – dat wil zeggen dat zij uitdrukkelijk zouden verklaren dat zij in het kader
van de uitvoering van hun werkzaamheden over die personen een dossier bijhouden – en die
vermeldingen ook steeds up-to-date houden. Op die manier kan worden gewaarborgd dat de
organisaties uitsluitend persoonsgegevens ontvangen van sociaal verzekerden die (nog
steeds) cliënt van hen zijn. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou daartoe telkens
een integratiecontrole verrichten. Zij zou de elektronische berichten ook filteren in functie
van de behoeften van de bestemmelingen.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

14.

Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van
het informatieveiligheidscomité vereist is.
rechtmatigheid van de verwerking

15.

De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt voor de uitvoering van de hogervermelde
regelgeving. De organisaties moeten daartoe kunnen beschikken over informatie aangaande
het statuut en het inkomen van de personen die bij hen een aanvraag indienen.
beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens

16.

Volgens 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 moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet
verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel van
doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van minimale
gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de
betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is
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(beginsel van opslagbeperking) en moeten ze met passende technische of organisatorische
maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat
ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen
onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van integriteit en
vertrouwelijkheid).
doelbinding
17.

De mededeling van persoonsgegevens beoogt wettige doeleinden, met name de uitvoering
van de opdracht van de OCMW’s en de POD MI inzake sociaal onderzoek (door een
maatschappelijk werker) en hun opdracht inzake uitbetaling en terugvordering zoals
beschreven in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
en in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.
minimale gegevensverwerking

18.

De mee te delen persoonsgegevens van de verzekeringsinstellingen zijn, uitgaande van het
hogervermelde doeleinde (de uitvoering van de opdracht van de OCMW’s en de POD MI
inzake sociaal onderzoek en hun opdracht inzake uitbetaling en terugvordering), relevant en
niet overmatig.

19.

Bovendien hebben ze enkel betrekking op de personen die onderworpen zijn aan het OCMWstelsel, hun familie, hun levenspartner en hun onderhoudsplichtige.
opslagbeperking

20.

De OCMW’s en de POD Maatschappelijke Integratie houden de persoonsgegevens bij
gedurende een periode van maximaal vijf jaar na beëindiging van de contractuele relatie.
integriteit en vertrouwelijkheid

21.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de mededeling van de
persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

22.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden de OCMW’s en de POD
Maatschappelijke Integratie rekening met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting
en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere 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 en de wet van 30 juli
2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking
van persoonsgegevens.
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23.

Ze houden tevens rekening houden met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van
de sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens door de verzekeringsinstellingen aan de OCMW’s en de
POD Maatschappelijke Integratie, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt
voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het
bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking,
opslagbeperking en informatieveiligheid.

Bart VIAENE

De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38, 1000 Brussel.

