
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/237 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/041 VAN 3 JUNI 2014, GEWIJZIGD OP 7 JULI 2015 EN 

OP 6 DECEMBER 2016, TOT VASTSTELLING VAN DE TIJDELIJKE NIET-

TUSSENKOMST VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID BIJ 

DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE KRUISPUNTBANK 

INBURGERING AAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN VAN DE STAD GENT 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 14, vierde lid; 

 

Gelet op de aanvragen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad 

Gent van 8 mei 2014, 26 juni 2015 en 16 november 2016; 

 

Gelet op de rapporten van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 mei 2014, 30 juni 2015 en 21 november 

2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij beraadslaging nr. 15/2012 van 25 juli 2012 en beraadslaging nr. 37/2013 van 11 

september 2013 werden de Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn door 

de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 

gemachtigd om mededeling van bepaalde persoonsgegevens uit de Kruispuntbank 

Inburgering te bekomen, voor het begeleiden van hun anderstalige cliënten die een 

cursus Nederlands volgen en voor het controleren van de werkbereidheid van deze 

anderstalige cliënten, overeenkomstig de geldende regelgeving, in het bijzonder de 

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

welzijn en de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 

 



 

 

 

 

    2 

 

  

2. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn maken deel uit van het netwerk van 

de sociale zekerheid, enerzijds als instelling van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, 2°, f), van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor wat betreft hun opdrachten 

inzake het recht op maatschappelijke integratie, anderzijds ingevolge het koninklijk 

besluit van 4 maart 2005 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun opdrachten inzake 

het recht op maatschappelijke dienstverlening, met toepassing van artikel 18 van de wet 

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

Sociale Zekerheid. 

 

3. Aldus zijn zij ertoe gehouden om, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de wet van 

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

Sociale Zekerheid, de mededelingen van persoonsgegevens waarbij zij betrokken zijn 

(hetzij als verzender, hetzij als ontvanger) met de tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid te laten geschieden. Ook de elektronische mededeling van 

persoonsgegevens uit de Kruispuntbank Inburgering aan de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn moet in beginsel met de tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid gebeuren. 

 

4. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Gent verzoekt echter 

om een – tijdelijke – vrijstelling van de verplichte tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid bij de verwerking van persoonsgegevens uit de 

Kruispuntbank Inburgering, overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de 

hogervermelde wet van 15 januari 1990, dat bepaalt dat de afdeling sociale zekerheid 

van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid op voorstel van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan voorzien in een vrijstelling van de 

tussenkomst van de laatstgenoemde. 

 

5. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben tot opdracht om de personen 

aan wie zij een leefloon of een equivalent leefloon toekennen te activeren, dat wil 

zeggen hen zo goed mogelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden. De betrokkenen 

moeten volgens de geldende regelgeving in beginsel werkbereid zijn. Anderstalige 

gerechtigden met onvoldoende kennis van de Nederlandse taal worden eerst 

doorverwezen voor het volgen van taallessen. Voor het opvolgen van de taaltrajecten 

moeten de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen beschikken over 

persoonsgegevens beschikbaar in de Kruispuntbank Inburgering. 

 

6. Momenteel zijn bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad 

Gent duizend achthonderd gerechtigden doorverwezen voor het volgen van taallessen 

(dat is achtendertig procent van de totale groep gerechtigden) en de groep anderstaligen 

binnen de groep van cliënten neemt voortdurend toe. De maatschappelijk werkers, die 

het activeringsparcours van de betrokkenen opvolgen, moeten daartoe zo snel mogelijk 

kunnen beschikken over de relevante persoonsgegevens over de taallessen. Een goede 

opvolging van het activeringstraject kan de duur ervan in belangrijke mate beperken. 
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7. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Gent stelt evenwel vast 

dat de persoonsgegevens uit de Kruispuntbank Inburgering vooralsnog niet elektronisch 

beschikbaar zijn via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Bijgevolg verzoekt 

het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Gent om een tijdelijke 

rechtstreekse uitwisseling van de persoonsgegevens. 

 

8. De uitzonderingsmaatregel wordt gevraagd tot enige tijd na de invoering van de 

elektronische uitwisseling van de persoonsgegevens uit de Kruispuntbank Inburgering 

langs het netwerk van de sociale zekerheid. In die overgangsperiode zou het 

informaticasysteem worden aangepast en zouden de medewerkers worden opgeleid. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

9. Artikel 14, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelt dat de mededeling 

van persoonsgegevens door of aan instellingen van sociale zekerheid behoudens in een 

aantal uitzonderingsgevallen gebeurt met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid. 

 

10. Ook mededelingen van persoonsgegevens door of aan openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn organisaties dienen in beginsel met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te geschieden. 

 

11. Overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de wet van 15 januari 1990 kan de afdeling 

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

gezondheid echter, op voorstel van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

voorzien in een vrijstelling van de tussenkomst van de laatstgenoemde, voor zover deze 

tussenkomst geen toegevoegde waarde kan bieden. 

 

12. In het voorliggende geval stelt de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid vast dat het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn van de stad Gent dringend gebruik wil kunnen maken van 

persoonsgegevens uit de Kruispuntbank Inburgering maar dat deze op dit ogenblik nog 

niet via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beschikbaar zijn. Een raadpleging 

van de persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

zekerheid zou pas mogelijk zijn in 2017 (de acceptatiefase zou plaats hebben in het 

laatste kwartaal van 2016, de productiefase zou plaats hebben in het eerste kwartaal van 

2017). 

 

13. De persoonsgegevens uit de Kruispuntbank Inburgering mogen bijgevolg zonder de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden verwerkt. Deze 

uitzonderingsmaatregel houdt evenwel op uitwerking te hebben op 30 juni 2017. 

 

14. Voor het overige dienen de voorwaarden uit de hogervermelde beraadslagingen van de 

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 

onverkort te worden gerespecteerd. 
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Om deze redenen, gaat 

 

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

gezondheid 

 

ermee akkoord dat de voormelde uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Kruispuntbank 

Inburgering en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Gent 

geschiedt zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Deze maatregel houdt op 

uitwerking te hebben op 30 juni 2017. Vanaf 1 juli 2017 moeten de persoonsgegevens 

geraadpleegd worden met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


