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 SCSZ/05/51 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/018 VAN 5 APRIL 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VNA 
HET KADASTER VAN DE GEZINSBIJSLAGEN DOOR DE DIENST 
REGLEMENTERING VAN DE DIRECTIE-GENERAAL SOCIAAL BELEID VAN DE 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 
  
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 de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 2 maart 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 maart 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Bij beraadslaging nr. 01/92 van 11 december 2001 werd de dienst Kinderbijslag van het 

toenmalige Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu door het 
Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd om het 
Nationaal Repertorium van de Gezinsbijslagen te raadplegen, met het oog op het 
vervullen van de taken bedoeld in artikel 5, § 2, van het ministerieel besluit van 16 
november 1984 betreffende de bevoegdheden van de diensten van het Ministerie van 
Sociale Voorzorg.  

 
 Inmiddels werd het Nationaal Repertorium van de Gezinsbijslagen omgevormd tot het 

Kadaster van de Gezinsbijslagen, waarin ook het repertorium van de dossiers in 
onderzoek werd opgenomen. Het Kadaster werd voorts verrijkt met persoonsgegevens 
aangaande het kraamgeld en de adoptiepremie, geregeld in respectievelijk de artikelen 
73bis en 73quater van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders. 

 
2.  De voorliggende aanvraag heeft tot doel de machtiging vervat in hogervermelde 

beraadslaging uit te breiden tot de persoonsgegevens aangaande het kraamgeld en de 
adoptiepremie. Het betreft met name de datum van de uitbetaling en (enkel voor het 
kraamgeld) de rang. 

 
 Het rapport stelt daarenboven dat de machtiging voortaan zou moeten gelden voor de 

dienst Reglementering van de Directie-Generaal Sociaal Beleid van de federale 
overheidsdienst Sociale Zekerheid, die de taken terzake van het voormalige Ministerie 
van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu heeft overgenomen. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3.  Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale 

zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid vereist is. 

 
4. Op 15 oktober 2002 heeft de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid de diensten 

van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu belast met 
sociale zaken overgenomen (zie het ministerieel besluit van 10 oktober 2002 houdende 
uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende 
oprichting van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en tot bepaling, voor wat 
deze overheidsdienst betreft, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het 
koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de 
inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische 
overheidsdiensten). 

 
Aldus is de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid belast met, onder andere, het 
geven van adviezen over of het tussenkomen bij het afhandelen van individuele 
dossiers in verband met klachten of vragen om advies en het voorbereiden van de 
dossiers betreffende aanvragen voor het bekomen van door de Minister van Sociale 
Zaken toe te kennen algemene of individuele afwijkingen bij toepassing van de 
wetgeving en reglementering betreffende de kinderbijslag voor werknemers en de 
gewaarborgde gezinsbijslag. 

 
5.1. Via de raadpleging van het Kadaster van de Gezinsbijslagen waren reeds volgende 

persoonsgegevens beschikbaar: het identificatienummer van het bevoegde 
kinderbijslagfonds, het identificatienummer van het bureau van het bevoegde 
kinderbijslagfonds, het interne dossiernummer bij het bevoegde kinderbijslagfonds, de 
hoedanigheid van de persoon over wie informatie wordt opgevraagd, de begin- en 
einddatum van het recht op kinderbijslag, de datum van de laatste bijwerking van het 
kinderbijslagdossier en de verbanden met andere personen (vermelding van INSZ, 
naam, voornamen, geboortedatum en hoedanigheid). 

 
5.2.  De toegevoegde persoonsgegevens aangaande het kraamgeld en de adoptiepremie zijn 

de datum van de uitbetaling en (enkel voor het kraamgeld) de rang (er geldt een 
verschillend bedrag naargelang het gaat om het eerste geboren kind, het tweede 
geboren kind of een kind van een andere rang). 

 
6. De mededeling beoogt een wettig doeleinde.  
 
 De te raadplegen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend 

en niet overmatig. 
 
 
 
 
Om deze redenen, verleent 
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het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging voor de raadpleging van het Kadaster van de Gezinsbijslagen, via de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, door de dienst Reglementering van de Directie-
Generaal Sociaal Beleid van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, met het oog op 
het uitvoeren van hogervermelde opdrachten. 
 
 
 
 
 
 
  

Michel PARISSE 
Voorzitter 


