
 

  
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/08/182 
 
 
BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT 
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET KADASTER VAN DE 
GEZINSBIJSLAGEN AAN 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, § 1; 
 
Gelet op de aanvraag van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 
van 5 september 2008; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 23 
oktober 2008; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Het Kadaster van de Gezinsbijslagen wordt beheerd door de Rijksdienst voor 

Kinderbijslag voor Werknemers en wordt gevoed door de diverse kinderbijslagfondsen 
bevoegd voor het stelsel van de werknemers evenals door de diverse openbare 
instellingen die de betaling van de kinderbijslag aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag 
voor Werknemers hebben toevertrouwd. 

 
 Het bevat vooreerst voor elk kinderbijslagdossier identificatiegegevens met betrekking 

tot de diverse actoren, met name de persoon die het recht op kinderbijslag opent (de 
rechthebbende), de persoon aan wie de kinderbijslag wordt uitgekeerd (de 
bijslagtrekkende), de persoon die door zijn band met de rechthebbende in hoofde van 
die laatste een recht op kinderbijslag opent (het rechtgevend kind) en anderen (derden). 
Per sociaal verzekerde voor wie een raadpleging wordt verricht, wordt de eigen 
hoedanigheid aangeduid, evenals de verbanden met andere sociaal verzekerden (met 
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vermelding van hun Identificatienummer van de Sociale Zekerheid en hun 
hoedanigheid). 

 
 Het behelst tevens een overzicht van de periodes (begin- en einddatum) tijdens dewelke 

het recht op kinderbijslag wordt uitgeoefend (met andere woorden tijdens dewelke 
kinderbijslag wordt betaald) alsook de datum van betaling van het kraamgeld of de 
adoptiepremie en (enkel voor het kraamgeld) de rang (er geldt een verschillend bedrag 
naargelang het gaat om een eerstgeboren kind, een kind van tweede rang of een kind 
van een andere rang). 

 
 Ten slotte zijn in het Kadaster van de Gezinsbijslagen ook het identificatienummer van 

het bevoegde kinderbijslagfonds, het identificatienummer van het bureau van het 
bevoegde kinderbijslagfonds, het interne dossiernummer bij het bevoegde 
kinderbijslagfonds en de datum van de laatste aanpassing van het dossier terug te 
vinden. 

 
1.2. De onderscheiden openbare centra voor maatschappelijk welzijn wensen door het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid te worden gemachtigd 
om het Kadaster van de Gezinsbijslagen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 
Werknemers te raadplegen, met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid. 

 
1.3. Ingevolge de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 

heeft elke persoon recht op maatschappelijke integratie. Dat recht, dat de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn moeten verzekeren, kan bestaan uit een 
tewerkstelling en/of een leefloon, al dan niet samen met een geïndividualiseerd project 
voor maatschappelijke integratie. Om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen 
genieten, moet de betrokken persoon aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het 
laten gelden van zijn rechten op uitkeringen die hij kan genieten krachtens de Belgische 
of buitenlandse sociale wetgeving (onder meer inzake kinderbijslag). Het betrokken 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan van rechtswege in naam en ten 
voordele van de betrokken cliënt optreden om de rechten in kwestie te laten gelden. 

 
 Ingevolge de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn wordt de tussenkomst van een openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn zo nodig voorafgegaan door een sociaal onderzoek dat besluit 
met een nauwkeurige diagnose aangaande het bestaan en de omvang van de behoefte 
aan dienstverlening en dat de meest passende middelen voorstelt om daarin te voorzien. 
De betrokkene is ertoe gehouden elke nuttige inlichting aangaande zijn toestand te 
geven. Tevens verstrekt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn alle nuttige 
raadgevingen en inlichtingen en doet het de nodige stappen om aan de betrokkenen alle 
rechten en voordelen te verlenen waarop zij krachtens de Belgische of de buitenlandse 
wetgeving aanspraak kunnen maken. 

 
 De openbare centra voor maatschappelijk welzijn kennen op provisionele wijze het 

leefloon toe tot op het ogenblik dat de aangevraagde sociale uitkering effectief wordt 
uitbetaald. Het leefloon wordt achteraf teruggevorderd indien de sociale uitkering met 
terugwerkende kracht wordt toegekend. Het is van belang dat het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn op een efficiënte wijze kan beschikken over 
persoonsgegevens met betrekking tot, onder meer, de kinderbijslagdossiers van hun 

 
 

 



 3

cliënten. Aldus kunnen fraude en ten ten onrechte verleende voorschotten worden 
voorkomen en kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de betrokkene 
bijstaan bij het uitputten van diens rechten. 

 
1.4. Elke raadpleging van het Kadaster van de Gezinsbijslagen zal vooraf worden gegaan 

door een vermelding van de betrokkenen (met de respectieve hoedanigheidscodes) in 
het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en in het 
sectorieel verwijzingsrepertorium dat wordt beheerd door de programmatorische 
overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. 

 
 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal een blokkerende integratiecontrole 

verrichten ten opzichte van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Elektronische berichten waarvan het betrokken Identificatienummer van de Sociale 
Zekerheid niet met de juiste hoedanigheidscode werd geïntegreerd in het 
verwijzingsrepertorium zullen worden verworpen. De openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn zullen bijgevolg enkel mededeling kunnen bekomen van 
persoonsgegevens aangaande personen over wie ze uitdrukkelijk hebben verklaard over 
hen een dossier te beheren. 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1, 

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 en van de gezondheid vereist is. 

 
2.2. De mededeling van persoonsgegevens uit het Kadaster van de Gezinsbijslagen aan de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, 
met name het op een efficiënte wijze verrichten van het sociaal onderzoek met het oog 
op het toepassen van de hogervermelde wetten van 8 juli 1976 en 26 mei 2002. 
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn er immers toe gehouden de situatie 
van de betrokkenen na te gaan, onder meer wat betreft de kinderbijslagdossiers waarbij 
zij betrokken partij zijn. 

 
 De openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden overigens reeds bij diverse 

beraadslagingen door het sectoraal comité gemachtigd om voor gelijkaardige 
doeleinden mededeling te bekomen van persoonsgegevens uit het netwerk van de 
sociale zekerheid (zie bijvoorbeeld beraadslaging nr. 03/69 van 17 juni 2003 en 
beraadslaging nr. 06/63 van 19 september 2006). 

 
2.3. De mee te delen persoonsgegevens lijken, uitgaande van de voormelde doeleinden, ter 

zake dienend en niet overmatig. Ze blijven immers beperkt tot algemene informatie 
aangaande, enerzijds, de identiteit van de betrokken actoren en het betrokken 
kinderbijslagfonds en, anderzijds, de betrokken periodes. 
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Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
de machtiging aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de hogervermelde 
persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden en voor de hogervermelde 
doeleinden, met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, ter beschikking 
te stellen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11)  
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