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SCSZ/04/98 
 
 
BERAADSLAGING NR 04/033 VAN 7 SEPTEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD AAN DE 
DIENST ALIMENTATIEVORDERINGEN VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
FINANCIËN MET HET OOG OP HET INVORDEREN VAN ONDERHOUDSGELDEN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, tweede lid; 
 
Gelet op de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen 
bij de FOD Financiën, inzonderheid op artikel 22; 
 
Gelet op de brief van de Dienst Alimentatievorderingen van 3 augustus 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN RECHTVAARDIGING 
 
1. De Dienst voor Alimentatievorderingen (FOD Financiën) werd opgericht bij de wet van 21 

februari 2003 en is belast met de inning of invordering van het onderhoudsgeld ten laste van de 
onderhoudsplichtige. 

 
 Ingevolge artikel 22 van voormelde wet zijn de instellingen van sociale zekerheid ertoe gehouden 

op hun kosten alle nuttige inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de bestaansmiddelen, de 
woonplaats of de verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplichtige, en dit 
teneinde de invordering te garanderen. 

 
 
B. ONDERZOEK VAN DE VRAAG 
 
2. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid stelt vast, enerzijds, dat er een uitdrukkelijke 

wettelijke bepaling voorligt die aan de Dienst voor Alimentatievorderingen toelaat om in het 
kader van zijn specifieke opdrachten inlichtingen op te eisen, en, anderzijds, dat artikel 15, 
tweede lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in principe een machtiging van het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid eist voor elke mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard 
buiten het netwerk. 

 
3. Bij het verlenen van een machtiging is het sectoraal comité van de sociale zekerheid gebonden 

door de bestaande wetgeving. 
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 In de gevallen waarin de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard krachtens een 
uitdrukkelijke wettelijke bepaling verplicht is, kan het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
enkel de toelaatbaarheid ervan vaststellen. Wel moet het, overeenkomstig artikel 15, derde lid, 
van de wet van 15 januari 1990, nagaan of de mededeling in overeenstemming is met deze wet 
en haar uitvoeringsbesluiten. 

 
4. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid acht het wenselijk de machtiging voorlopig te 

beperken tot de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard op papieren drager.  
 

Dit is hier het geval. 
 
5. Gesteld dat er op termijn een geïnstitutionaliseerde elektronische gegevensstroom tussen de 

instellingen van sociale zekerheid en de Dienst voor Alimentatievorderingen ontwikkeld wordt, 
dient het sectoraal comité van de sociale zekerheid opnieuw geraadpleegd te worden, opdat het 
zich onder meer zou kunnen uitspreken over de geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen. 

 
Voorliggende machtiging doet echter geen afbreuk aan de beoordeling van de  verenigbaarheid 
van een dergelijke gegevensstroom met de principes van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, waarover de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
volgens het sectoraal comité voorafgaandelijk geraadpleegd dient te worden. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
aan de instellingen van sociale zekerheid de machtiging om sociale gegevens van persoonlijke aard op 
papieren drager mee te delen aan de Dienst voor Alimentatievorderingen, overeenkomstig artikel 22 
van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen bij de 
FOD Financiën. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


