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SCSZ/05/109 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/040 VAN 19 JULI 2005 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 
SOCIALE ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN AAN HET 
WAALSE GEWEST, VIA DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN, MET HET OOG OP HET UITVOEREN VAN HET BESLUIT VAN DE 
WAALSE REGERING VAN 28 APRIL 2005 
 
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 het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad 
Luik van 30 juni 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 15 juli 
2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 
 
1. Overeenkomstig artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn kan een openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn alle maatregelen nemen om iemand een betrekking te 
bezorgen, in voorkomend geval door zelf als werkgever op te treden.  

 
 Artikel 61 van dezelfde wet voegt daar aan toe dat een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn een beroep kan doen op de medewerking van derden die in 
staat zijn de middelen aan te wenden tot verwezenlijking van de verschillende 
oplossingen die zich ten behoeve van de betrokkene opdringen. 

 
2.1. Het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2005 tot uitvoering, wat betreft de 

inschakeling van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, 
van het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen 
inzake thesaurie, schuld, sociale actie en gezondheid voorziet nu subsidies voor de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die worden berekend in functie van het 
aantal “prestatiedagen”, dat zijn door een gerechtigde verrichte werkdagen die als 
gepresteerde dagen worden verklaard bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten en waarvoor een arbeidsovereenkomst is gesloten krachtens de 
hogervermelde artikelen 60, § 7, of 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
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2.2. De aanvraag om subsidie dient één keer per jaar bij het Waalse Gewest te worden 
ingediend, aan de hand van een vastgelegd typeformulier, en, voor wat het jaar 2005 
betreft, uiterlijk twee maanden na de datum van de bekendmaking van het besluit van 
de Waalse Regering van 28 april 2005 in het Belgisch Staatsblad (op 23 mei 2005), 
namelijk vóór 23 juli 2005. 

 
3. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Luik laat, bij brief van 30 juni 

2005, weten dat het met het oog op het bekomen van voormelde subsidies van het 
Waalse Gewest voor alle betrokkenen een getuigschrift met de gepresteerde dagen voor 
2004 dient over te maken aan het Waalse Gewest. 

 
 Dat impliceert een mededeling, op papieren drager, door de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten aan het Waalse Gewest, via het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Luik. 

 
 
B. HOOGDRINGENDHEID VAN DE AANVRAAG 
 
4.1. Het hoogdringend karakter van de aanvraag wordt gemotiveerd door het feit dat de 

aanvraag om subsidie, voor wat het jaar 2005 betreft, bij de bevoegde dienst van het 
Waalse Gewest dient te worden ingediend vóór 23 juli 2005.  

 
 Dat betekent dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vóór die datum reeds 

over de getuigschriften van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten zouden 
moeten beschikken, willen ze de subsidie niet mislopen. 

 
4.2. Het Sectoraal Comité wijst zowel op de korte termijn die door de regionale wetgever 

aan de OCMW’s is verleend als op de korte termijn waarin het Sectoraal Comité een 
beslissing moet nemen. 

 
 Het Sectoraal Comité stelt vast dat het op 19 juli 2005 – ofwel 4 dagen vóór de uiterste 

datum van 23 juli – slechts één aanvraag had ontvangen, zodat eventueel van andere 
geïnteresseerde OCMW’s afkomstige aanvragen en mededelingen pas na de 
limietdatum zullen worden ingediend; het blijkt bijgevolg dat een dringende 
behandeling van dit dossier deze situatie niet oplost. 

 
In het belang van de betrokken partijen aanvaardt het Sectoraal Comité niettemin de 
hoogdringendheid van de aanvraag. 
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C. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de sociale 

zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, tweede 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. 

 
6. Aangezien alle betrokken Waalse OCMW’s potentieel belangstelling zouden kunnen 

hebben voor deze aanvraag en de mededeling waartoe ze aanleiding geeft, dient een 
algemene draagwijdte te worden verleend aan deze machtiging. 

 
7. Het Auditoraat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid merkt in zijn rapport op 

dat de mededeling op papieren drager eigenlijk niet strookt met het principe van 
administratieve vereenvoudiging.  

 
 Niettemin stelt het Auditoraat voor om voor een beperkte periode – met name voor het 

jaar 2005 en derhalve voor de persoonsgegevens met betrekking tot 2004 – te voorzien 
in een machtiging voor een mededeling op papieren drager, om aldus te voorkomen dat 
de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn hun subsidies niet zouden 
verkrijgen.  

 
 Tijdens de betrokken periode zouden de nodige inspanningen worden geleverd om een 

vereenvoudigde elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tot stand te brengen. 
 
8. De beoogde procedure is de volgende. 
 
 Elk betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Waalse Gewest 

zou aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten een overzicht 
overmaken van de personen voor wie de artikelen 60, § 7, of 61 van de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden 
toegepast. 

 
 Vervolgens zouden laatstgenoemde openbare instellingen van sociale zekerheid voor 

elke betrokkene een papieren getuigschrift opstellen waarop behalve de 
identificatiegegevens die noodzakelijk blijken enkel het aantal gepresteerde en betaalde 
dagen in 2004 zou worden vermeld.  

 
 De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zouden de getuigschriften ten slotte 

na ontvangst verder doorsturen aan het Waalse Gewest. 
 
9. De mededeling beantwoordt aan een wettig doeleinde.  
 
 De mee te delen persoonsgegevens blijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake 

dienend en niet overmatig te zijn. 
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10. Deze machtiging wordt beperkt tot de mededeling van het aantal gepresteerde en 
betaalde dagen in 2004, per werknemer en per openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn.  

 
 
Om deze redenen, 
 
verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de machtiging aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 
Plaatselijke Overheidsdiensten om onder de hoger beschreven voorwaarden en enkel voor het 
jaar 2005 papieren getuigschriften over te maken aan de betrokken openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, voor verdere verzending aan het Waalse Gewest, in uitvoering van 
het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2005 tot uitvoering, wat betreft de 
inschakeling van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, van 
het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake 
thesaurie, schuld, sociale actie en gezondheid. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 

 


