
 

 

 
 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/151 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/079 VAN 7 OKTOBER 2014 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAM-

MATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

EN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

(OCMW) AAN DE DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 

VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID IN HET 

KADER VAN HET PROJECT INZAKE HET GEAUTOMATISEERDE BEHEER 

VAN DE VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN M.B.T. EEN HANDICAP 

 

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

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

 

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een Handicap van 12 sep-

tember 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 

september 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In het kader van de toepassing van artikel 99, §2, van de organieke wet van 8 juli 

1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) kun-

nen de OCMW's de kosten van de aan een persoon betaalde steun recupereren bij 

diezelfde persoon, wanneer deze over middelen komt te beschikken krachtens de 

rechten die hij had gedurende de periode dat het OCMW hem een voorschot betaal-

de. 
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2. Dit mechanisme heet persoonlijke subrogatie. Hierbij neemt een persoon, in casu 

het OCMW, de plaats in van een andere, nl. de persoon die steun ontvangen heeft 

van het OCMW, in een rechtsverhouding, zodat de eerste geheel of gedeeltelijk de 

rechten kan uitoefenen van de tweede. Dit mechanisme kan enkel onder bepaalde 

voorwaarden functioneren: de schuldvordering op een socialezekerheidsinstelling 

moet bestaan op het moment dat het OCMW het voorschot betaalt, het OCMW 

moet de socialezekerheidsinstelling informeren dat het een voorschot betaald heeft 

en hoeveel dit bedroeg. Kortom, het subrogatiemechanisme komt pas tussenbeide, 

wanneer het OCMW de begunstigde betaalt. 

 

3. Om de coherentie van de verleende steun aan personen met een handicap te waar-

borgen, wenst de Directie-generaal Personen met een handicap de gegevensbank 

van de multifunctionele attesten te raadplegen die bijgehouden wordt door de Pro-

grammatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de OCMW's bij 

het begin van het onderzoek van de uitkeringsaanvragen voor een persoon met een 

handicap die de DGPH ontvangt. De door de OCMW's betaalde steun wordt im-

mers beschreven in deze multifunctionele attesten.  

 

4. Op basis van deze gegevensmededeling kan de Directie-generaal Personen met een 

handicap elke steun die de OCMW's toekennen aan een persoon met een handicap 

achterhalen, wanneer er een uitkeringsaanvraag wordt ingediend voor een persoon 

met een handicap, en de OCMW's in voorkomend geval informeren, wanneer er 

een uitkeringsdossier voor een persoon met een handicap wordt ingediend. De 

OCMW's van hun kant zouden zo hun rechten gemakkelijker kunnen laten gelden 

die ze hebben met toepassing van artikel 99, §2, van de organieke wet van 8 juli 

1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 

5. De volgende gegevens zouden uitgewisseld worden: het identificatienummer van 

de sociale zekerheid van de sociaal verzekerde, de ingangs- en einddatum van het 

recht voor het OCMW en het ondernemingsnummer van het OCMW op basis 

waarvan het OCMW van verzending geïdentificeerd kan worden. 

 

6. Aangezien het antwoord kan bestaan uit de samenvatting van meerdere attesten, 

zijn de specifieke identificatie-elementen voor elk attest, zoals het attestnummer of 

de aanmaakdatum, niet aanwezig. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de socia-

le zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zeker-

heid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal 

Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist is. 
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8. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk een optimaal on-

derzoek van de uitkeringsdossiers voor een persoon met een handicap door de Di-

rectie-generaal Personen met een handicap. 

 

9. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doelein-

de, ter zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op de personen 

die zich richten tot de Directie-generaal Personen met een handicap en die boven-

dien financiële steun ontvangen hebben van het OCMW. 

 

10. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

11. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening worden gehouden 

met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruis-

puntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege-

vens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of reglementaire bepa-

ling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Om deze redenen, 

verleent de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Ze-

kerheid en van de Gezondheid 
 

een machtiging aan de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid om van de Programmatorische Overheidsdienst Maat-

schappelijke Integratie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de voormelde 

persoonsgegevens te ontvangen in het kader van het project inzake het geautomatiseerde 

beheer van de voorschotten op uitkeringen m.b.t. een handicap. 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kan-

toren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel 

(tel. 32-2-741 83 11). 


