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SCSZ/05/68 
 
 
BERAADSLAGING NR 05/025 VAN 3 MEI 2005 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE OPENBARE CENTRA 
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN DE PROGRAMMATORISCHE 
OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE AAN DE DIENST 
VOOR ALIMENTATIEVORDERINGEN VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
FINANCIËN MET HET OOG OP HET BETALEN VAN VOORSCHOTTEN OP 
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 aanvraag van de Minister van Maatschappelijke Integratie van 27 april 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 28 april 
2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN  
 
1. Bij beraadslaging nr. 04/33 van 7 september 2004 werd de Dienst voor 

Alimentatievorderingen van de federale overheidsdienst Financiën, opgericht bij de wet 
van 21 februari 2003, door het sectoraal comité van de sociale zekerheid gemachtigd om 
vanwege de instellingen van sociale zekerheid mededeling van persoonsgegevens te 
bekomen. 

 
 Ingevolge artikel 22 van voormelde wet van 21 februari 2003 zijn de instellingen van 

sociale zekerheid er toe gehouden om aan de Dienst voor Alimentatievorderingen alle 
nuttige inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de bestaansmiddelen, de woonplaats 
of de verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplichtige, met het oog 
op het innen en invorderen van alimentatievorderingen. 

 
 De machtiging blijft echter beperkt tot mededelingen op papieren drager. 
 
2. De Dienst voor Alimentatievorderingen laat weten dat de bepalingen van de wet van 21 

februari 2003 aangaande de voorschotten op onderhoudsgelden in werking zouden treden 
op 1 oktober 2005. 

 
 Vanaf dat ogenblik zullen niet langer de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

instaan voor het betalen van voorschotten op onderhoudsgelden, maar wel de Dienst voor 
Alimentatievorderingen. 
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 Om de continuïteit van de betalingen ten aanzien van de huidige betrokkenen te 
garanderen, dienen vanaf 1 juni 2005 aanvragen te worden ingediend bij de Dienst voor 
Alimentatievorderingen. Deze laatste dient dan ook zo spoedig mogelijk te kunnen 
beschikken over de dossiers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die niet 
langer door deze centra zullen worden behandeld. 

 
3.1. De mededeling heeft betrekking op persoonsgegevens die nu reeds door de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn worden meegedeeld aan de programmatorische 
overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, aan de hand van de formulieren A, B, C en D.  

 
 Aan de hand van het formulier A worden persoonsgegevens aangaande de identiteit van de 

betrokkenen aan de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 
meegedeeld. De verdere mededeling aan de Dienst voor Alimentatievorderingen bevat, 
behalve het nummer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het 
dossiernummer en de datum vanaf wanneer de persoonsgegevens op het formulier in 
werking treden (drie vermeldingen die ook in de overige formulieren voorkomen), voor 
elke betrokkene (kind, wettelijke vertegenwoordiger, onderhoudsplichtige) de 
hoedanigheid, de naam, de voornaam en het INSZ. Tevens wordt een aanduiding van de 
verblijfplaats van de onderhoudsplichtige gegeven. 

 
 Het formulier B bevat persoonsgegevens aangaande de beslissing tot het toekennen van 

voorschotten op onderhoudsgelden of tot het herzien of verlengen van een eerdere 
beslissing. De mededeling aan de Dienst voor Alimentatievorderingen betreft enkel de 
datum van de eerste termijn (de datum vanaf wanneer de beslissing ingaat), de aard van de 
termijn (de gekozen tijdseenheid voor de betaling van het onderhoudsgeld), de duur van de 
beslissing (het aantal maanden waarop de beslissing betrekking heeft) en het bedrag van 
het voorschot. 

 
 Door middel van het formulier C deelt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

de beslissing tot weigering of intrekking van het recht op voorschotten op 
onderhoudsgelden mee. Ook dit feit wordt aan de Dienst voor Alimentatievorderingen 
meegedeeld. 

 
 Ten slotte deelt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn persoonsgegevens 

aangaande de terugvorderingen van voorschotten mee, via het formulier D. De 
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie bezorgt de Dienst voor 
Alimentatievorderingen vervolgens een aanduiding van het jaar waarop de terugvordering 
betrekking heeft en het bedrag dat per maand van dat jaar teruggevorderd werd.  

 
3.2.  De hierboven beschreven mededeling gebeurt binnen eenzelfde secundair netwerk en vergt 

derhalve geen machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid, 
overeenkomstig artikel 2, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot 
organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen 
instellingen van sociale zekerheid. 

 
 
4. De mededeling aan de Dienst voor Alimentatievorderingen heeft voorts betrekking op 

detailgegevens inzake de betalingen, per maand. 



 

 

 
 

3

 

  
 Enerzijds worden het nummer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het 

dossiernummer, het INSZ van de betrokkenen, de naam en de voornaam van de 
onderhoudsplichtige, de betrokken maand en het betrokken jaar en een verwijzing naar het 
betrokken formulier B overgemaakt. 

 
 Anderzijds wordt het type van het bedrag meegedeeld (toekenning, terugvordering, 

regularisering van een toekenning of regularisering van een terugvordering), alsook de 
eerste en de laatste dag voor dewelke de betaling werd verricht, de aard van het bedrag 
(positief of negatief) en het bedrag zelf. 

 
5. Volgens de aanvraag zou de verwerking van de papieren dossiers (ongeveer twaalfduizend 

in totaal) een aanzienlijke administratieve last met zich meebrengen. Daarom wenst de 
Dienst voor Alimentatievorderingen dat de mededeling uitzonderlijk op CD-ROM zou 
kunnen gebeuren. 

  
 De mededeling door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 

aan de Dienst voor Alimentatievorderingen gebeurt met tussenkomst van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die een kopie van de meegedeelde 
persoonsgegevens zal bijhouden, bij wijze van logging. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
6.1. Ingevolge de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn heeft elke persoon recht op maatschappelijke dienstverlening. De 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben als opdracht die dienstverlening te 
verlenen, die de vorm kan aannemen van het betalen van voorschotten op de niet betaalde 
onderhoudsgelden. 

 
 De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn instellingen van sociale zekerheid in 

de zin van artikel 2, eerste lid, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in de mate dat ze belast zijn 
met de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het recht op maatschappelijke 
integratie bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, e), van de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
6.2. De bepalingen met betrekking tot het recht op maatschappelijke dienstverlening behoren 

niet tot het begrip “sociale zekerheid” in de zin van voormeld artikel 2, eerste lid, 1°, e). 
 
 Niettemin werden een aantal bepalingen van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (onder meer 
artikel 15) van toepassing verklaard op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
in hun hoedanigheid van instantie die instaat voor de toepassing van de bepalingen met 
betrekking tot het recht op maatschappelijke dienstverlening. 

 
 Dat gebeurde bij het koninklijk besluit van 4 maart 2005 tot uitbreiding van het netwerk 

van de sociale zekerheid tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat 
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betreft hun opdrachten inzake het recht op maatschappelijke dienstverlening, met 
toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
Artikel 1 van dat besluit bepaalt: 

 
“ § 1. De artikelen 6, 8, 9, 10 tot en met 17, 20, 22 tot en met 26, 28, 34, 46 tot en 
met 48 en 53 tot en met 71 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 
en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, en de in 
uitvoering van deze artikelen genomen besluiten, zijn van toepassing op de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor zover zij instaan voor het 
uitvoeren van opdrachten met betrekking tot het recht op maatschappelijke 
dienstverlening. 
 
§ 2. Voor de toepassing van § 1: 
 
1° worden de openbare centra voor maatschappelijk welzijn gelijkgesteld met 

instellingen van sociale zekerheid; 
 
2° worden de gegevens die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

worden verwerkt voor het uitvoeren van hun opdrachten met betrekking tot het 
recht op maatschappelijke dienstverlening gelijkgesteld met sociale gegevens; 

 
3° wordt het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot het recht op 

maatschappelijke dienstverlening gelijkgesteld met de toepassing van de 
sociale zekerheid. ” 

 
7.1. De voorliggende aanvraag betreft een mededeling door de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn aan de Dienst voor Alimentatievorderingen, via de 
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid. 

 
7.2.  Gelet op het voormelde koninklijk besluit van 4 maart 2005 is ook voor de mededeling van 

persoonsgegevens door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van 
de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het recht op maatschappelijke 
dienstverlening een machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid vereist. 
Dat koninklijk besluit stelt de “gegevens die door de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn worden verwerkt voor het uitvoeren van hun opdrachten met 
betrekking tot het recht op maatschappelijke dienstverlening” overigens, binnen de 
beperkingen bepaald in artikel 1, § 1, gelijk met “sociale gegevens”. 

 
 

 
7.3.  De tussenkomst van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 

wordt verantwoord door het feit dat deze optreedt als de beheersinstelling van het 
secundair netwerk van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
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8. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de toepassing van de wet van 21 
februari 2001 (artikel 3, § 2) en, meer bepaald, de vlotte overdracht van de 
onderhoudsgeldendossiers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn naar de 
Dienst voor Alimentatievorderingen. 

 
 De meegedeelde persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend 

en niet overmatig. 
 
9. Elke maand, tot eind 2005, zal een CD-ROM worden overgemaakt. 
 
 Het Sectoraal Comité wijst erop dat het om een uitzonderlijke mededeling gaat waarbij alle 

betrokken dossiers worden overgemaakt om de rechten van de betrokkenen niet in gevaar 
te brengen. Dit wordt ook in de aanvraag zelf benadrukt. 

 
  
Om deze redenen, machtigt 
 

- het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 
Integratie om aan de Dienst voor Alimentatievorderingen de hogervermelde 
persoonsgegevens met betrekking tot de onderhoudsgeldendossiers over te maken, om 
deze laatste in staat te stellen om voorschotten op de onderhoudsgelden te betalen, 
overeenkomstig artikel 3, § 2, van de wet van 21 februari 2003.  

- wijst het Sectoraal comité van de sociale zekerheid erop dat de mededeling 
maandelijks (tot eind 2005) zal geschieden, op CD-ROM, met tussenkomst van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (deze zal een copie van elke CD-ROM 
bijhouden). 

 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


