
 

 

 
 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 

 

 

SCSZ/14/208 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/065 VAN 2 SEPTEMBER 2014, GEWIJZIGD OP 2 

DECEMBER 2014, INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS 

DOOR HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 

DE STAD GENT AAN DE DIENST SOCIALE VOORZIENINGEN VAN DE STAD 

GENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN PREMIE VOOR HET OPHALEN VAN 

HUISVUIL VAN PERSONEN MET EEN BEPERKT LEEFBUDGET EN HET 

VERSTREKKEN VAN INFORMATIE OVER DE “UITPAS” DOOR DE DAARTOE 

BEVOEGDE DIENSTEN 
 

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

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1, tweede lid; 

 

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

van de Sociale Zekerheid van 17 juli 2014 en 17 november 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De stad Gent kent aan gezinnen met een beperkt leefbudget een jaarlijkse premie toe, bij 

wijze van tussenkomst in de kosten voor het ophalen van huisvuil. Dit voordeel kan 

automatisch worden toegekend aan gezinnen met personen die recht hebben op de 

verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen. Bij beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 (gewijzigd op 4 juni 2013) van 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid immers gemachtigd om onder bepaalde 

voorwaarden persoonsgegevens mee te delen aan steden met het oog op de automatische 

toepassing van aanvullende voordelen ten behoeve van gerechtigden op de verhoogde 

tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 

2. Het hogervermeld aanvullend voordeel wordt, overeenkomstig het reglement van de stad 

Gent van 28 april 2014, echter ook toegekend aan gezinnen met personen in 
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budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling, voor zover zij 

gedomicilieerd zijn in de stad Gent. 

 

3. Vermits de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid niet beschikt over de identiteit van de 

personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling zou de stad 

Gent voor het toekennen van het hogervermeld aanvullend voordeel aan de gezinnen 

waarvan dergelijke personen deel uitmaken een beroep doen op het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn van de stad Gent. 

 

4. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Gent zou aldus, in het 

voordeel van de betrokkenen, een aantal persoonsgegevens meedelen aan de dienst Sociale 

Voorzieningen van de stad Gent. Het betreft in het bijzonder de identiteit van de personen 

die bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Gent gekend zijn 

als personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling. De stad 

Gent zou deze persoonsgegevens aanwenden voor de automatische toekenning van de 

jaarlijkse premie als tussenkomst in de kosten voor het ophalen van huisvuil van personen 

met een beperkt leefbudget maar tevens om hen te informeren over de zogenaamde 

“uitpas”, een kaart waarmee zij een ruime korting kunnen krijgen bij deelname aan een 

aantal activiteiten van vrije tijd, sport en cultuur. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die 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 de afdeling sociale zekerheid van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. De openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn moeten immers overeenkomstig de geldende regelgeving 

voor elke mededeling van persoonsgegevens in het kader van hun opdrachten van 

maatschappelijke integratie en maatschappelijke dienstverlening over een dergelijke 

machtiging beschikken. 

 

6. De mededeling beantwoordt aan gerechtvaardigde doeleinden, met name de automatische 

toepassing van een aanvullend voordeel ten behoeve van personen met een beperkt 

leefbudget, in het bijzonder personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve 

schuldenregeling, en de verstrekking van informatie over de “uitpas” aan deze personen 

door de daartoe bevoegde diensten. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig vermits er per betrokkene enkel wordt 

aangeduid dat hij op het referentietijdstip het hogervermelde statuut bezit. 

 

7. De mededeling van persoonsgegevens door het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn van de stad Gent aan de dienst Sociale Voorzieningen van de stad Gent kan 

verlopen 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. 

 

8. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dienen het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn van de stad Gent en de dienst Sociale Voorzieningen van de 

stad Gent rekening te houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 



 

 

3 

1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens, hun respectieve uitvoeringsbesluiten en elke andere 

regelgevende bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Gelet op het voorgaande, verleent 

 

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

gezondheid 
 

aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Gent de machtiging om de 

hogervermelde persoonsgegevens aangaande personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of 

collectieve schuldenregeling onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan de dienst 

Sociale Voorzieningen van de stad Gent, voor het toekennen van de jaarlijkse premie bij wijze 

van tussenkomst in de kosten voor het ophalen van huisvuil van personen met een beperkt 

leefbudget, en aan de diensten bevoegd voor de “uitpas”, voor het verstrekken van informatie 

dienaangaande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


