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SCSZ/06/092 
 
 
BERAADSLAGING NR. 06/045 VAN 20 JUNI 2006 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, MET HET OOG OP DE UITVOERING 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, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de Waalse regering van 23 februari 2006. 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 30 mei 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  

 
1.1. 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. 

 
1.2. 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 thans in subsidies voor 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die berekend zijn op basis van het 
aantal “prestatiedagen”.  

 
 Het betreft de door een gerechtigde verrichte werkdagen, die als gepresteerde dagen 

worden aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of bij de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten en 
waarvoor een arbeidsovereenkomst is gesloten krachtens de artikelen 60, § 7, of 61 van 
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. 
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1.3. De subsidie-aanvraag dient één keer per jaar en uiterlijk op 30 april van het 
subsidiejaar ingediend te worden bij het Waalse Gewest aan de hand van een 
typeformulier. 

 
2. In zijn beraadslaging nr. 05/040 van 19 juli 2005 betreffende 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 de 
uitvoering van de beslissing van de Waalse regering van 28 april 2005, heeft het 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten een machtiging verleend voor de mededeling aan de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn van papieren attesten voor het jaar 2005, waarop naast de 
noodzakelijke identificatiegegevens, uitsluitend het aantal gepresteerde en betaalde 
dagen vermeld zijn, met het oog op de latere mededeling ervan aan het Waalse Gewest 
voor de uitvoering van voormeld besluit. 

 
In zijn beraadslaging benadrukte het Comité dat (considerans 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.” 

 
3. In het verslag wordt erop gewezen dat dit nu precies het onderwerp van de nieuwe 

aanvraag is die ingediend wordt door het Ministerie van het Waalse Gewest, Direction 
Générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l’Action sociale et des 
Immigrés, Direction de l’Action sociale et des Immigrés. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
4. 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. 
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5. In artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt het volgende 
bepaald: 

 
§ 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 (...). 
 

 Onderzoek van de doeleinden van de verwerking: wettigheid en rechtmatigheid 
 
6. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de toepassing door het Waalse 

Gewest 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. 

 
Aard van de gegevens waarvan de mededeling wordt gevraagd 

 
7.1. De gegevens die door het Waals Gewest in de lijst zouden worden meegedeeld zijn de 

volgende: 
− het INSZ1, 
− de naam,  
− de voornaam, 
− het werkgeversnummer (NIS en/of KBO). 

 
7.2. Aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden de gegevens uit de volgende 

functionele blokken gevraagd:  

 
1 Het Auditoraat stelt vast dat de Direction de l’Action sociale et des Immigrés van de Division de l’Action 
sociale et des Immmigrés van de Direction générale de l’Action sociale et de la Santé van het Ministerie van het 
Waalse Gewest door de beraadslaging van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
van 24 mei 2006 gemachtigd werd om voor onbepaalde duur het identificatienummer van het Rijksregister te 
gebruiken om informatie op te vragen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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− Blok « Werkgeversaangifte » : 
− 00013 : trimester van het aangiftejaar, 
− 00011 : inschrijvingsnummer RSZ(PPO), 
− 00014 : uniek ondernemingsnummer, 

− Blok « Natuurlijke persoon » : 
− 00024 : INSZ, 
− 00025 : naam, 
− 00026 : voornaam, 

− Blok « Werknemerslijn » : 
− 00038 : begindatum trimester, 
− 00039 : einddatum trimester,  

− Blok « Tewerkstelling werknemerslijn » : 
− 00043 : tewerkstellingsnummer 
− 00044 : begin 
− 00045 : einde 
− 00047 : aantal dagen 
− 00049 : gemiddelde referentie 
− 00048 : gemiddelde 
− 00052 : bevordering. 

 
Onderzoek van de relevantie en evenredigheid van de gevraagde gegevens  

 
8. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hierboven beschreven 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig.  
 
 Enkel de identificatiegegevens van de betrokkene en het aantal gepresteerde dagen 

tijdens de referentieperiode (het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar) worden immers 
meegedeeld. 

 
De gegevens van het functionele blok “Werkgeversaangifte” zijn noodzakelijk om het 
verband te kunnen leggen met de aangiften van de OCMW’s. De gegevens van het 
functionele blok “Natuurlijke persoon” zijn noodzakelijk om de betrokken natuurlijke 
personen eenduidig in verband te kunnen brengen (de naam en voornaam 
vergemakkelijken voornamelijk de behandeling op basis van dossier). De gegevens van 
de functionele blokken “Werknemerslijn” en “Tewerkstelling werknemerslijn” zijn 
nodig voor de berekening van het aantal prestatiedagen van iedere betrokken 
werknemer krachtens artikel 3 van het voormelde besluit van de Waalse Regering van 
28 april 2005, dit wil zeggen de door een gerechtigde verrichte werkdagen die als 
gepresteerde dagen worden aangegeven bij de RSZ of bij de RSZPPO en waarvoor een 
arbeidsovereenkomst is gesloten krachtens de artikelen 60, § 7, of 61 van de organieke 
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Wijze van overmaking van de gegevens 

 
9. De beoogde procedure zou als volgt verlopen. 
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Alle Waalse OCMW’s sturen naar de Direction de l’Action sociale et des Immigrés de 
lijst van personen die vallen onder de toepassing van de artikelen 60, § 7 en 61 en voor 
wie ze een subsidie aanvragen aan het Waalse Gewest. 

 
De betrokken dienst legt deze lijst voor aan de KSZ met het oog op de mededeling van 
de prestatiedagen die bij de RSZ of RSZPPO geregistreerd werden. 

 
Duur van de machtiging 
 

10. De machtiging wordt voor onbepaalde duur gevraagd. De mededeling van de gegevens 
zal een keer per jaar plaatsvinden. 

 
 
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 aan voormelde 
voorwaarden via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voormelde persoonsgegevens 
mee te delen aan de Direction de l’Action sociale et des Immigrés van de Division de l’Action 
sociale et des Immigrés van de Direction générale de l’Action sociale et de la Santé van het 
Ministerie van 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 

 


