
 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/13/102 

 

 

BERAADSLAGING NR 13/043 VAN 2 APRIL 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS UIT HET NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN 

DE PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE VOOR HET CONTROLEREN VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN HET BESTRIJDEN VAN DE SOCIALE FRAUDE 
 

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 het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 22 maart 2013; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden reeds bij diverse beraadslagingen 

door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om 

voor bepaalde doeleinden mededeling van bepaalde persoonsgegevens te bekomen. 

 

2. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie van zijn kant wil 

kunnen beschikken over dezelfde persoonsgegevens, voornamelijk voor het controleren van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Zijn inspectiedienst ziet er op toe dat de 

regelgeving inzake de maatschappelijke integratie en de maatschappelijke hulpverlening 

wordt gerespecteerd, door middel van juridische, administratieve en financiële controles. 

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn dienen zich aan deze controles te 

onderwerpen, bijvoorbeeld wat betreft de door hen verrichte sociale onderzoeken. 

 

3. Voorts staat de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie in voor het 

bestrijden van de sociale fraude op het vlak van de maatschappelijke integratie en de 
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maatschappelijke hulpverlening. Hij wil daartoe gebruik maken van dezelfde toepassingen 

die reeds door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden aangewend bij het 

verrichten van de sociale onderzoeken om aldus na te gaan of de acties van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn wel degelijk verantwoord zijn. Wanneer hij 

geconfronteerd wordt met een verzoek tot terugbetaling vanwege een openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn zal hij het sociaal onderzoek zelf opnieuw uitvoeren, aan de 

hand van de persoonsgegevens waarvan het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn eerder reeds gebruik maakte. 

 

4. Om zijn opdrachten te vervullen, zal de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie ook op geregelde tijdstippen, bij wijze van periodieke controle, 

persoonsgegevens raadplegen in het netwerk van de sociale zekerheid. Ook dan zal het 

gaan om persoonsgegevens die eerder reeds werden verwerkt door de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

5. Op basis van de raadplegingen van het netwerk van de sociale zekerheid – na een verzoek 

tot terugbetaling van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of in het kader 

van een periodieke controle – zal de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 

Integratie beslissen over de kwaliteit van het initiële sociale onderzoek. Indien hij tot een 

ander resultaat komt of indien hij ontdekt dat de betrokkene beschikt over inkomsten die de 

tussenkomst van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet langer 

rechtvaardigen, zal hij dat laatste daarvan in kennis stellen. Om de raadplegingen van het 

netwerk van de sociale zekerheid te beperken, zal de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie hoofdzakelijk gebruik maken van de zogenaamde mutaties, de 

automatische mededeling van de persoonsgegevenswijzigingen (zo kan hij de evolutie van 

een dossier opvolgen en zo nodig ingrijpen). 

 

6. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie zou aldus gebruik 

maken van (niet exhaustief) de tewerkstellingspersoonsgegevens van de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 

Plaatselijke Overheidsdiensten (uit het personeelsbestand, de persoonsgegevensbank van de 

driemaandelijkse DMFA-werkgeversaangifte en het werkgeversrepertorium), de 

zelfstandigenpersoonsgegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen, de werkloosheidspersoonsgegevens van de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening, de pensioenpersoonsgegevens van het pensioenkadaster, de 

kinderbijslagpersoonsgegevens van het kadaster van de gezinsbijslagen en de 

gehandicaptenpersoonsgegevens van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, voor 

zover de openbare centra voor maatschappelijk welzijn er nu – met het akkoord van de 

afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid – zelf reeds over kunnen beschikken voor het verwezenlijken van hun sociale 

onderzoeken. De raadpleging zou geschieden naar aanleiding van een verzoek tot 

terugbetaling van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dan wel naar 

aanleiding van een periodieke controle. De programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie heeft reeds toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke 

personen, de Kruispuntbankregisters en het wachtregister. 
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7. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie zou in het kader van 

zijn controletaak eveneens nagaan of de betrokken openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn de door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aangeboden toepassingen 

gebruiken, daar deze toepassingen een uiterst efficiënt middel zijn om de sociale fraude te 

bestrijden. De inspectiedienst zou dus niet enkel de hogervermelde persoonsgegevens 

verwerken maar tevens nagaan in welke mate de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn wel degelijk de beschikbare toepassingen hebben aangewend. 

 

8. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en in bepaalde gevallen ook reeds de 

programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie) werden bij de volgende 

beraadslagingen door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

gemachtigd om toegang te bekomen tot het netwerk van de sociale zekerheid: 

beraadslaging nr. 03/69 van 17 juni 2003 (mededeling van persoonsgegevens uit het 

personeelsbestand en het werkgeversrepertorium), beraadslaging nr. 04/25 van 6 juli 2004 

(mededeling van persoonsgegevens aangaande de zelfstandigenloopbaan), beraadslaging 

nr. 05/50 van 22 november 2005 (mededeling van persoonsgegevens uit het Algemeen 

Repertorium van de Zelfstandigen), beraadslaging nr. 07/62 van 6 november 2007 

(mededeling van persoonsgegevens uit het pensioenkadaster), beraadslaging nr. 08/65 van 

4 november 2008 (mededeling van persoonsgegevens uit het kadaster van de 

gezinsbijslagen), beraadslaging nr. 09/54 van 1 september 2009 (mededeling van 

persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten en de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening) en beraadslaging nr. 12/118 van 4 december 2012 (mededeling van 

persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid). Het sectoraal comité stelt vast dat de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn ook reeds door het sectoraal comité voor de federale overheid 

werden gemachtigd om toegang tot bepaalde persoonsgegevens van de federale 

overheidsdienst Financiën te bekomen (beraadslaging nr. 07/2008 van 31 juli 2008, 

beraadslaging nr. 05/2010 van 25 maart 2010 en beraadslaging nr. 13/2010 van 30 juli 

2010). 

 

9. De persoonsgegevens zouden enkel door de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie worden bijgehouden indien zijn bevindingen verschillen van 

die van het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

 

10. De persoonsgegevens zouden voornamelijk worden gebruikt door de inspectiedienst en de 

terugbetalingsdienst van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 

Integratie. De inspectiedienst ziet toe op de naleving, door de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, van de regelgeving inzake de maatschappelijke integratie en de 

maatschappelijke hulpverlening. Zijn controles beogen eveneens een correcte terugbetaling 

door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie aan de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn. Deze laatsten dienen zich overeenkomstig de 

voormelde regelgeving te onderwerpen aan de controles van de inspectiedienst willen zij 

terugbetalingen van de overheid ontvangen. 
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B. BEHANDELING 
 

11. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die ingevolge artikel 15, § 1, van de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid een principiële machtiging vanwege de afdeling sociale zekerheid van 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 

12. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het uitvoeren van het 

toezicht van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie op de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hetzij naar aanleiding van een verzoek tot 

terugbetaling van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn hetzij naar 

aanleiding van een periodieke controle. 

 

13. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

Ze blijven beperkt tot persoonsgegevens die de betrokken openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn ook reeds aanwendden voor het verrichten van hun sociale 

onderzoeken. 

 

14. Het sectoraal comité merkt op dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn reeds 

toegang tot de persoonsgegevens in kwestie hebben. Overeenkomstig het koninklijk besluit 

van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van 

persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid is een machtiging van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid niet vereist voor de 

onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens tussen instellingen van sociale zekerheid die 

tot eenzelfde secundair netwerk behoren wanneer ze nodig is voor het uitvoeren van hun 

taken inzake sociale zekerheid. Het onderling uitwisselen van feed-back tussen de 

programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn vergt aldus geen machtiging van het sectoraal comité. Het lijkt 

bovendien wenselijk dat de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 

Integratie voor het verwezenlijken van zijn opdrachten kan beschikken over dezelfde 

persoonsgegevens waarover ook de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen 

beschikken. 

 

15. De mededeling gebeurt met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, zoals voorzien in artikel 14 van de hogervermelde wet van 15 januari 1990. 

 

16. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie komt reeds tussen bij 

de mededeling van de hogervermelde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale 

zekerheid aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in zijn hoedanigheid van 

beheersinstelling van het secundair netwerk van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie om gebruik te maken van de 

persoonsgegevens die reeds door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden 

aangewend, voor het controleren van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het 

bestrijden van de sociale fraude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


