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SCSZ/06/043 
 
 
BERAADSLAGING NR. 06/014 VAN 7 MAART 2006 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE 
OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE AAN DE BVBA 
TEMPERA MET HET OOG OP HET EVALUEREN VAN DE RESULTATEN VAN DE 
TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 februari 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie werd door de Minister 

van Maatschappelijke Integratie verzocht om een onderzoek te verrichten dat tot doel heeft 
de resultaten van de tewerkstellingsmaatregelen van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn te evalueren. 

  
 Het onderzoek zou worden verwezenlijkt door middel van een telefonische ondervraging 

van een achthonderdtal betrokkenen door de bvba Tempera, die daartoe vanwege de 
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie mededeling zou bekomen 
van bepaalde persoonsgegevens. 

 
1.2. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid wordt door de programmatorische 

overheidsdienst Maatschappelijke Integratie verzocht om een machtiging te verlenen met 
betrekking tot hogervermelde mededeling. 

 
 
B.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 
2.1. Volgens het Auditoraat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dient 

hogervermelde mededeling niet het voorwerp uit te maken van een voorafgaande 
machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid. 

 
2.2. Enerzijds is het verrichten van een onderzoek met betrekking tot de eigen 

bevoegdheidssfeer (in casu een onderzoek tot evaluatie van de tewerkstellingsmaatregelen 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn), aan de hand van zelfbeheerde 
persoonsgegevens, verenigbaar met het initiële doeleinde waarvoor die persoonsgegevens 
worden verwerkt (in casu het toezicht door de programmatorische overheidsdienst 



 

 

 
 

2

 

Maatschappelijke Integratie op de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen 
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn). 
 

2.3. Anderzijds dient de bvba Tempera in deze beschouwd te worden als een onderaannemer 
van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. Het rapport meldt 
dat eerstgenoemde, gelet op zijn ervaring en bekwaamheid, hogervermeld onderzoek zal 
uitvoeren in opdracht van laatstgenoemde.  

 
 Ingevolge artikel 2, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie 

van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van 
sociale zekerheid is geen machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
vereist voor de mededeling door een instelling van sociale zekerheid aan haar eigen 
onderaannemer.  

 
3.1. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat zowel de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie als de bvba Tempera bij het uitvoeren van het onderzoek 
rekening dienen te houden met de wettelijke en reglementaire bepalingen tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de artikele, 4, §1 en 16, § 1, van de wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens. 

 
3.2. Artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt hetgeen volgt: 
 
 § 1. Persoonsgegevens dienen : 
  
 1 ° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt; 
 
 2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden 

verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 
relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden 
(…); 

 
 3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden 

waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt; 
 
 4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt;(…) 
 
 5° in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te 

worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden 
verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is (…). 

 
3.3. Artikel 16 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt hetgeen volgt: 
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 § 1. Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan een verwerker, moet de 
verantwoordelijke voor de verwerking, en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger in 
België : 

 
 1° een verwerker kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en 

organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking; 
 

2° toezien op de naleving van die maatregelen, met name door ze vast te leggen in 
contractuele bepalingen; 

 
3° de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de 
verwerking vaststellen in de overeenkomst; 

 
 4° met de verwerker overeenkomen dat de verwerker slechts handelt in opdracht van de 

verantwoordelijke voor de verwerking en dat de verwerker is gebonden door dezelfde 
verplichtingen als deze die waartoe de verantwoordelijke in toepassing van paragraaf 3 is 
gehouden; 

 
5° in een geschrift of op een elektronische drager de in 3° en 4° bedoelde elementen van 
de overeenkomst met betrekking tot de bescherming van de gegevens en de eisen met 
betrekking tot de maatregelen bedoeld in paragraaf 3 vaststellen. 

 
 (…) 
 
 § 3. Eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of 

van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, mag 
deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerken, 
behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een 
ordonnantie. 

 
 (…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Om deze redenen, stelt 
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het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 
 

vast dat, onverminderd de naleving van de bepalingen van de wet van 8 december 1992, de 
bovenvermelde mededeling door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 
Integratie aan de bvba Tempera, met toepassing van artikel 2, § 1, 1°, van het koninklijk besluit 
van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke 
aard tussen instellingen van sociale zekerheid, vrijgesteld is van een principiële machtiging van 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid. 
 
 
 
 
 
 

 
Michel PARISSE 

Voorzitter 


