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TC/03/40 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/86 VAN 22 JULI 2003 MET BETREKKING TOT DE 
RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE OPENBARE CENTRA 
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, DE PROGRAMMATORISCHE 
OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-
BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE, DE RIJKSDIENST VOOR KINDER-
BIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS-
VOORZIENING – TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 
DECEMBER 2002 
  
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 26 juni 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Bij wet van 24 mei 1994, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 juli 1994, 
werd een wachtregister opgericht voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of 
die vragen om als vluchteling te worden erkend. In dat register, dat binnen iedere 
gemeente wordt bijgehouden, worden ingeschreven op de plaats waar zij hun 
hoofdverblijfplaats hebben gevestigd, de kandidaat-vluchtelingen die niet in een andere 
hoedanigheid in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven.  
 
Ingevolge de wijziging die door artikel 8 van de wet van 24 mei 1994 werd aangebracht 
in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen worden de kandidaat-vluchtelingen die in het wachtregister zijn 
ingeschreven eveneens in het Rijksregister ingeschreven en worden de negen verplichte 
gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, van de voormelde wet van 8 augustus 
1983, wat hen betreft, eveneens geregistreerd in deze op centraal niveau bijgehouden 
geïnformatiseerde databank; het betreft de naam en voornamen, de geboorteplaats en –
datum, het geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de plaats en datum van 
overlijden, het beroep, de burgerlijke staat en de samenstelling van het gezin.  
 
In het Rijksregister wordt daarenboven melding gemaakt van, enerzijds, het register waarin 
de betrokkene is ingeschreven (ofwel de bevolkings- of vreemdelingenregisters, ofwel de 
registers gehouden in de diplomatieke zendingen en de consulaire posten in het buitenland, 
ofwel het wachtregister) en, anderzijds, de administratieve toestand van de kandidaat-
vluchtelingen.  
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Onder administratieve toestand dienen te worden verstaan de veertien in artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde 
informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens 
in het wachtregister in te voeren vermelde elementen: 

 
1° de datum waarop de status van vluchteling is aangevraagd en de overheid waarbij die 

aanvraag is ingediend; 
2° de woonplaats die de kandidaat-vluchteling heeft gekozen krachtens de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen; 

3° ieder identiteitsdocument of ander document dat in aanmerking kan worden 
genomen om de identiteit van de kandidaat-vluchteling vast te stellen; 

4° de andere namen of schuilnamen waaronder de kandidaat-vluchteling eveneens 
bekend is; 

5° de datum van aankomst in België en het land van herkomst; 
6° de beslissingen betreffende de aanvraag van de kandidaat-vluchteling, genomen door 

de bevoegde Minister of zijn gemachtigde, door de Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen of zijn adjunct en door de Vaste Beroepscommissie 
voor Vluchtelingen; 

7° de beroepen die tegen de in 6° bedoelde administratieve beslissingen werden 
ingesteld bij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de 
Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, de Raad van State en, in voorkomend 
geval, de rechtbanken van de Rechterlijke Orde, alsook de beslissingen, adviezen, 
vonnissen en arresten die op die beroepen zijn gewezen; 

8° de datum van kennisgeving of betekening aan de kandidaat-vluchteling van de in 6° en 
7° bedoelde beslissingen, adviezen, vonnissen en arresten; 

9° in voorkomend geval, de verplichte plaats van inschrijving, die door de Minister of zijn 
gemachtigde werd vastgesteld met toepassing van de wet van 15 december 1980; 

10° eventueel, de datum waarop een maatregel tot verwijdering van het grondgebied is 
genomen, de datum waarop de kandidaat-vluchteling er in kennis van is gesteld, en de 
datum waarop deze het grondgebied effectief heeft verlaten; 

11° het dossiernummer dat door de Dienst Vreemdelingenzaken is toegekend; 
12° het voorlopig persoonlijk nummer dat door de Dienst Vreemdelingenzaken aan de 

kandidaat-vluchteling is toegekend; 
13° in voorkomend geval, de datum waarop de status van vluchteling is toegekend en de 

overheid die deze beslissing heeft genomen of de datum van intrekking van de 
aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling; 

14° het adres aangegeven bij de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de directeurs van de opvangcentra 
voor vluchtelingen en de Raad van State. 

 
Bij koninklijk besluit van 2 december 2002, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 27 januari 2003, werden de instellingen van sociale zekerheid gemachtigd om het 
wachtregister te raadplegen. In het Verslag aan de Koning wordt evenwel verduidelijkt: 
“Het is het Toezichtscomité van de Kruispuntbank dat, voor elke instelling, zal nagaan 
voor welke taken en tot welke gegevens de toegang moet verleend worden.”. 
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De instellingen van sociale zekerheid dienen allen te kunnen beschikken over de negen 
gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, van de wet van 8 augustus 1983 – net 
zoals ze kunnen beschikken over die gegevens voor wat betreft de sociaal verzekerden 
die in de bevolkings- of vreemdelingenregisters zijn ingeschreven – en over de aanduiding 
van het register waarin de betrokkene is ingeschreven (artikel 3, eerste lid, 10°, van de wet 
van 8 augustus 1983). De gegevensbehoeften op het vlak van de administratieve toestand 
van de kandidaat-vluchtelingen (artikel 3, eerste lid, 11°, van de wet van 8 augustus 1983) 
zijn evenwel van uiteenlopende aard. Hieronder wordt aangeduid over welke informatie 
aangaande de administratieve toestand de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
(OCMW’s), de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale Economie, de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 
Werknemers (RKW) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) dienen te 
beschikken voor het uitvoeren van hun opdrachten. 
 

 
2. RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER  
 
2.1. DOOR DE OCMW’s 
 
2.1.1. Algemeen 
 

Eind 1994 werd het zogenaamde “spreidingsplan” voor asielzoekers ingevoerd. Dit 
spreidingsplan strekt tot de verdeling van de asielzoekers over de verschillende 
gemeenten van het land. Alhoewel de regering in eerste instantie een feitelijke spreiding 
van de asielzoekers beoogde – dit is het opleggen van een verplichte verblijfplaats in een 
gemeente – diende zij zich tevreden te stellen met de louter administratieve en financiële 
spreiding van asielzoekers. Praktisch betekent dit dat een aantal van de asielzoekers die 
in België aankomen aan een OCMW worden toegewezen om hun recht op materiële 
opvang tijdens de ontvankelijkheidsfase in het lokaal opvanginitiatief van het OCMW uit 
te oefenen. Zodra de asielzoeker ontvankelijk verklaard is, wordt hij of zij toegewezen 
aan een OCMW dat bevoegd is om de maatschappelijke dienstverlening (meestal in de 
vorm van een financiële uitkering) te verstrekken. Zowel in het eerste als in het tweede 
geval bestaat de mogelijkheid dat de asielzoeker niet verblijft in respectievelijk het lokaal 
opvanginitiatief of de gemeente waaraan hij werd toegewezen. Toch blijft het OCMW 
bevoegd voor in het eerste geval de medische en farmaceutische verzorging van de 
asielzoeker (het recht op materiële opvang kan niet elders worden uitgeoefend) en in het 
tweede geval de maatschappelijke dienstverlening in het algemeen.  
 
Aan de hand van het wachtregister kan het OCMW belast met het toekennen van de 
sociale bijstand worden bepaald en kunnen de OCMW’s de asielzoekers op een 
duidelijke wijze identificeren. Meer algemeen heeft het wachtregister tot doel de 
gemachtigde overheden toe te laten op elk ogenblik de lokalisatie van asielzoekers in 
België te kennen (en indien noodzakelijk de samenstelling van hun gezin en de stand van 
de procedure met het oog op het toekennen van het statuut van vluchteling), het nemen 
van maatregelen tot repatriëring en verwijdering te vergemakkelijken en een meer 
coherent beleid toe te laten tussen de talrijke overheden die in deze materie gevraagd 
worden tussen te komen. 
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De OCMW’s zijn als openbare instelling belast met een belangrijke wettelijke 
socialezekerheidsopdracht, met name het verlenen van maatschappelijke dienstverlening 
aan asielzoekers zodat dezen in staat zijn om een menswaardig leven te leiden. Om deze 
opdracht ten aanzien van asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers te kunnen 
uitvoeren, dienen de OCMW’s het wachtregister te kunnen consulteren.  

 
2.1.2. Toepasselijke wettelijke bepalingen 
 

Artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn beperkt de taak van de OCMW’s tot het verlenen van 
dringende medische hulp wanneer het gaat om illegaal in België verblijvende 
vreemdelingen. Asielzoekers zijn illegaal wanneer hun asielaanvraag werd afgewezen en 
hen een bevel om het grondgebied te verlaten, werd betekend. Wanneer de vreemdeling 
werkelijk steuntrekkende is op het ogenblik dat hem een dergelijk bevel wordt betekend, 
heeft hij verder recht op maatschappelijke dienstverlening tot de dag dat hij het land 
effectief verlaat of tot de dag dat de termijn om het betekende bevel uit te voeren, 
verstrijkt. Ook bij een verklaring van vrijwillig vertrek is een verlenging van de 
dienstverlening mogelijk. 
 
Artikel 57ter van dezelfde wet ontheft de OCMW’s van de taak tot het verlenen van 
maatschappelijke dienstverlening wanneer de asielzoeker wordt toegewezen aan een 
opvangcentrum of een lokaal opvanginitiatief waar materiële opvang wordt geboden die 
de betrokkene in staat moet stellen om menswaardig te leven of wanneer de asielzoeker 
daar vrijwillig verblijft. 
 
Artikel 60, § 1, van dezelfde wet bepaalt dat het OCMW een sociaal onderzoek kan 
uitvoeren alvorens tot de dienstverlening over te gaan. Wanneer de asielzoeker niet in de 
eigen gemeente verblijft, kan het bevoegde OCMW aan het OCMW van de feitelijke 
verblijfplaats vragen om dit onderzoek uit te voeren. 
 
Artikel 60, § 2, van dezelfde wet legt aan het OCMW de plicht op om alle nuttige 
raadgevingen en inlichtingen te verstrekken en de stappen te doen om aan de betrokkenen 
alle rechten en voordelen te verlenen waarop zij krachtens de Belgische of de 
buitenlandse wetten aanspraak kunnen maken. Het OCMW moet aldus informatie 
kunnen verstrekken over de mogelijkheden tot beroep bij de Raad van State na een 
negatieve beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen of de Vaste 
Beroepscommissie voor Vluchtelingen (en de gevolgen voor het recht op 
maatschappelijke dienstverlening) en over het recht op dringende medische hulp verleend 
door het OCMW van de feitelijke verblijfplaats wanneer de asielzoeker illegaal is 
geworden. 
 
Het OCMW moet, gelet op het voorgaande, in het wachtregister kunnen nagaan of het 
wel degelijk om een asielzoeker gaat, met andere woorden of er een inschrijving in het 
wachtregister is gebeurd. Daarenboven dient het te kunnen beschikken over de verplichte 
plaats van inschrijving, de nodige identiteitsdocumenten (om dubbele dienstverlening te 
voorkomen – daartoe kunnen ook de andere namen en de schuilnamen van betrokkene 
van pas komen), de stand van zaken in de procedure (om na te gaan of het OCMW nog 
steeds bevoegd is), de gekozen woonplaats (om een kopie van de genomen beslissingen 



 

 
 

6 

  

en elke andere informatie te bezorgen), de datum van aankomst en het land van herkomst 
(de verblijfsduur in België en het land van herkomst kunnen bepalend zijn om de 
toepasselijkheid van bepaalde regelgeving vast te stellen) en het dossiernummer van de 
Dienst Vreemdelingenzaken (dit nummer komt van pas wanneer het OCMW de Dienst 
Vreemdelingenzaken moet contacteren om verdere informatie aangaande de 
verblijfsrechtelijke situatie van de betrokkene – daartoe kan ook het door de Dienst 
Vreemdelingenzaken toegekende voorlopig persoonlijk nummer van betrokkene van pas 
komen). 
 
Ook voor de toepassing van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van 
de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn moet het 
OCMW in het wachtregister kunnen nagaan of het om een asielzoeker gaat, welke zijn 
verplichte plaats van inschrijving en zijn feitelijke verblijfplaats is, hoe het zit met de 
procedure (om na te gaan of de bijzondere bevoegdheidsbepalingen nog gelden) en welke 
woonplaats de betrokkene heeft gekozen als contactadres. 
 

2.2. DOOR DE PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAAT-
SCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE 
ECONOMIE 

 
De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding 
en Sociale Economie werd bij koninklijk besluit van 12 december 2002 opgericht bij de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en heeft onder meer tot opdracht de 
maatschappelijke integratie, met inbegrip van de juridische ondersteuning van en de 
betaling van toelagen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW). 
 
Aangezien iedere beslissing die genomen wordt tijdens de asielprocedure (of de 
betekening ervan) kan leiden tot stopzetting of hervatting van de steunverlening, dient de 
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en 
Sociale Economie te kunnen nagaan wanneer een asielaanvraag werd ingediend, wanneer 
een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend en welke beslissingen of 
beroepen er in de asielprocedure werden genomen of ingediend en wanneer deze werden 
betekend. 
 
Voor de toepassing van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de 
steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het ministerieel 
besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten 
van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend 
aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het 
bevolkingsregister is ingeschreven moet de Programmatorische Overheidsdienst 
Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie in het 
wachtregister de administratieve toestand van asielzoekers kunnen nagaan. Ingevolge 
artikel 4 van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 betaalt de staat in geen geval de 
kosten terug van de maatschappelijke dienstverlening die werd toegekend in strijd met de 
artikelen 57, § 2, en 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 
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De verplichte plaats van inschrijving is nodig om na te kunnen gaan welk opvangcentrum 
of OCMW bevoegd is om de maatschappelijke hulp te verstrekken en dus ook welk 
OCMW desgevallend bevoegd is om de gemaakte kosten binnen de wettelijke grenzen 
bij de staat terug te vorderen. 

2.3. DOOR DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS  
 

Ingevolge artikel 1 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde 
gezinsbijslag wordt gezinsbijslag toegekend ten behoeve van het kind dat uitsluitend of 
hoofdzakelijk ten laste is van een natuurlijke persoon die in België verblijft. Deze 
natuurlijke persoon moet werkelijk en ononderbroken verbleven hebben in België 
gedurende minstens de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag om gewaarborgde 
gezinsbijslag voorafgaan. Indien hij vreemdeling is, moet hij toegelaten of gemachtigd zijn 
in België te verblijven of zich er te vestigen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen. 
 
Artikel 2 van dezelfde wet bepaalt dat de gewaarborgde gezinsbijslag geldt voor het kind 
dat werkelijk in België verblijft. Evenwel moet het kind, dat geen bloedverwant tot en met 
de derde graad van de aanvrager is, noch kind van diens echtgenoot of gewezen echtgenoot 
of van de persoon met wie hij een huishouden vormt, gedurende ten minste de laatste vijf 
jaar die de indiening van de aanvraag voorafgaan, werkelijk en ononderbroken in België 
hebben verbleven. Indien het kind vreemdeling is, moet het toegelaten of gemachtigd zijn 
in België te verblijven of zich er te vestigen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 
15 december 1980. 
 
Om de voormelde voorwaarden (verblijf van vijf jaar in België en toelating/machtiging 
om in België te verblijven of er zich te vestigen) te kunnen verifiëren, dienen de RKW en 
de kinderbijslagfondsen te beschikken over de datum van aankomst in België en het land 
van herkomst (artikel 2, 5°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1995) en over de 
beslissingen betreffende de aanvraag van de kandidaat-vluchteling (artikel 2, 6°, van het 
koninklijk besluit van 1 februari 1995). 
 
Daarenboven is het voor de kinderbijslagsector van belang met zekerheid te weten of de 
aanvrager van de gezinsbijslag of het rechtgevend kind al dan niet het statuut van erkende 
vluchteling bezit. De vluchtelingen in de zin van de wet van 15 december 1980 worden 
immers vrijgesteld van de hogervermelde verblijfsvoorwaarde. Aldus dienen ook de 
datum waarop de status van vluchteling is toegekend en de overheid die deze beslissing 
heeft genomen of de datum van intrekking van de aanvraag tot erkenning van de status 
van vluchteling (artikel 2, 13°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1995) 
geraadpleegd te kunnen worden. 
 

2.4. DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING  
 

Ingevolge de artikelen 43 en 69 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering worden de vreemde of staatloze werknemers 
slechts toegelaten tot het recht op uitkeringen en kunnen de vreemde of staatloze 
werklozen slechts een uitkering genieten indien zij voldoen aan de wetgeving die 
betrekking heeft op de vreemdelingen en aan deze die betrekking heeft op de 
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tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten; voor de personen die krachtens de 
toepasselijke wetgeving de hoedanigheid van vluchteling bezitten, geldt een specifieke 
regeling. De RVA en de uitbetalingsinstellingen dienen voor de toepassing van deze 
artikelen – en meer bepaald om de identiteit en het statuut van betrokkene vast te stellen 
en te kunnen beslissen over de toelaatbaarheid of de vergoedbaarheid – te beschikken 
over ieder identiteitsdocument of ander document dat in aanmerking kan worden 
genomen om de identiteit van de kandidaat-vluchteling vast te stellen (artikel 2, 3°, van 
het koninklijk besluit van 1 februari 1995), de andere namen of schuilnamen waaronder de 
kandidaat-vluchteling eveneens bekend is (artikel 2, 4°, van het koninklijk besluit van 1 
februari 1995), de datum waarop een maatregel tot verwijdering van het grondgebied is 
genomen, de datum waarop de kandidaat-vluchteling er in kennis van is gesteld en de 
datum waarop deze het grondgebied effectief heeft verlaten (artikel 2, 10°, van het 
koninklijk besluit van 1 februari 1995) en de datum waarop de status van vluchteling is 
toegekend en de overheid die deze beslissing heeft genomen of de datum van intrekking 
van de aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling (artikel 2, 13°, van 
het koninklijk besluit van 1 februari 1995). 
 
De woonplaats die de kandidaat-vluchteling heeft gekozen krachtens de wet van 15 
december 1980 (artikel 2, 2°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1995), de verplichte 
plaats van inschrijving (artikel 2, 9°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1995) en het 
adres aangegeven bij de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor 
de vluchtelingen en de staatlozen, de directeurs van de opvangcentra voor vluchtelingen 
en de Raad van State (artikel 2, 14°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1995) zijn 
nuttig voor de toepassing van de artikelen 71 en 142 van het koninklijk besluit van 25 
november 1991. Deze artikelen regelen immers de controle van de werkloosheidsperiodes 
(waarvoor de bevoegde gemeente moet worden achterhaald) en de beslissingen inzake 
het recht op uitkeringen (waarvoor het bevoegde werkloosheidsbureau moet worden 
achterhaald). 

 
 
3. RAADPLEGING VIA ELEKTRONISCHE BERICHTEN 
 

De hogervermelde veertien gegevens met betrekking tot de administratieve toestand van 
de kandidaat-vluchtelingen zullen door de OCMW’s worden geraadpleegd aan de hand 
van zeven elektronische berichten: 

 
 

Bericht Inhoud van het bericht 
H210 het register waarin de betrokkene is ingeschreven 
H205 de hoedanigheid van de betrokkene (kandidaat-vluchteling, echtgenoot of 

kind) 
de datum waarop de betrokkene de status van vluchteling heeft aangevraagd 
de overheid waarbij de betrokkene de status van vluchteling heeft 
aangevraagd 

H206 

de datum van aankomst van de betrokkene in België 
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het land van herkomst van de betrokkene 
de initiële beslissingen van de bevoegde instanties 
de beroepen die tegen de initiële beslissingen van de bevoegde instanties 
werden ingesteld 
de beslissingen die op de beroepen zijn gewezen 
de datum van kennisgeving of betekening van de beslissingen aan de 
betrokkene 
de datum waarop een maatregel tot verwijdering van het grondgebied is 
genomen 
de datum waarop de betrokkene in kennis is gesteld van de maatregel 
de datum waarop de betrokkene het grondgebied effectief heeft verlaten 
de datum waarop de status van vluchteling is toegekend 
de overheid die de status van vluchteling heeft toegekend 

 

de datum van intrekking van de aanvraag 
H207 de verplichte plaats van inschrijving van de betrokkene (OCMW of 

opvangcentrum) 
H211 het document dat is gebruikt om de identiteit van de betrokkene vast te 

stellen 
H213 de andere namen of schuilnamen van de betrokkene 

de woonplaats van de betrokkene H214 
het adres aangegeven bij de betrokken instanties 

 
 
 

De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding 
en Sociale Economie wenst het wachtregister te raadplegen, aan de hand van de 
elektronische berichten H206 en H207. 
 
Aan de behoeften van de RKW kan worden voldaan met het elektronisch bericht H206. 
 
Tenslotte, kan aan de behoeften van de RVA worden voldaan mits enkele bestaande 
elektronische berichten, met name H206, H207, H211, H213 en H214. 
 
 

 
 
Om deze redenen verleent, 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging aan : 
 
- de OCMW’s om het wachtregister raadplegen aan de hand van de elektronische berichten 

H210, H205, H206, H207, H211, H213 en H214, voor zover ze de gegevens uit dat register 
nodig hebben voor het vervullen van hun hogervermelde opdrachten. 
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- de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en 
Sociale Economie om het wachtregister raadplegen aan de hand van de elektronische 
berichten H206 en H207, voor zover hij de gegevens uit dat register nodig heeft voor het 
vervullen van zijn hogervermelde opdrachten. 

 
- de RKW om het wachtregister raadplegen aan de hand van het elektronisch bericht H206, 

voor zover hij de gegevens uit dat register nodig heeft voor het vervullen van zijn 
hogervermelde opdrachten. 

 
- de RVA om het wachtregister raadplegen aan de hand van de elektronische berichten H206, 

H207, H211, H213 en H214, voor zover hij de gegevens uit dat register nodig heeft voor het 
vervullen van zijn hogervermelde opdrachten. 

 
  
  
 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 
 


