CS/92/242.N

BESLISSING NR. 92/008 VAN 8 SEPTEMBER 1992 BETREFFENDE HET DOOR
DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW)
INGEDIEND VERZOEK OM MACHTIGING TE BEKOMEN OM DE LATGGEGEVENSBANK (LOON- EN ARBEIDSTIJDGEGEVENS) VAN DE RIJKSDIENST
VOOR SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) TE RAADPLEGEN.
Verzoek tot machtiging nr. CS/92/181.
Gelet op artikelen 14 en 15 van de wet van 15 januari 1990
tot oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
sociale zekerheid;
Gelet op het verzoek van de RKW dat door de RSZ in een
brief van 23 juni 1992 doorgegeven werd aan de Kruispuntbank, en
dat door de Kruispuntbank in een brief van 30 juni 1992
voorgelegd werd aan het Toezichtscomité;
Verklaart de RKW dat hij regelmatig de gegevens van de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas schriftelijk raadpleegt voor het opzoeken
van de beroepsactiviteiten van bepaalde rechthebbenden, om hun
toestand inzake kinderbijslag te regulariseren. Maar de gegevens
van de ASLK worden meegedeeld met een achterstand van twee jaar,
zodat
de
regularisaties
meestal
betrekking
hebben
op
achterstallige kinderbijslag. Dank zij
de raadpleging van de
LATG-gegevensbank van de RSZ kunnen de betwiste gevallen, die
vaak betrekking hebben op de meest behoeftige gezinnen, vlugger
opgelost worden.
De RKW verduidelijkt dat deze opzoekingen hoofdzakelijk tot doel
hebben
de
dossiers
betreffende
de
rechthebbenden
op
kinderbijslag te regulariseren:
-inzake kinderbijslagkassen voor wezen;
-voor de rechthebbenden die werken onder de regeling van artikel
171 octies van het koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende de tewerkstelling en de werkloosheid;
-wanneer de loopbaan van de rechthebbende opgezocht moet worden
voor de in instellingen geplaatste kinderen, daar de ouders
vaak niet reageren op de brieven die zij ontvangen;
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-voor de dossiers die voorgelegd worden door de ministeriële
kabinetten, het secretariaat van de Koningin, de senatoren,
de volksvertegenwoordigers, enz.
Overwegende dat, volgens artikel 14 van de wet van 15
januari
1990,
de
mededeling
van
sociale
gegevens
van
persoonlijke aard door de instellingen van sociale zekerheid
gebeurt door bemiddeling van de Kruispuntbank; dat krachtens
artikel 12; tweede lid, de instellingen van sociale zekerheid
door het Toezichtscomité in bepaalde gevallen bepaald door de
Koning, vrijgesteld kunnen worden van de bemiddeling van de
Kruispuntbank; dat deze gevallen nog niet werden bepaald;
Overwegende
dat
de
LATG-gegevens
momenteel
niet
toegankelijk zijn via bemiddeling van de Kruispuntbank, daar het
netwerk in dit opzicht nog niet volledig operationeel is; dat de
verwijzingen
naar
de
LATG-gegevens
inderdaad
nog
niet
geïntegreerd
zijn
in
het
verwijzingsrepertorium
van
de
Kruispuntbank;
Overwegende dat de RKW de gegevens waarvan zij vraagt dat
zij meegedeeld worden, namelijk de beroepsactiviteiten van de
rechthebbenden, nodigt heeft voor het uitoefenen van haar
opdracht in het kader van de sociale zekerheid;
Overwegende echter dat het verzoek op zich niet wettelijk
gerechtvaardigd is, voor zover zij betrekking heeft op het
opzoeken van sociale gegevens van persoonlijke aard betreffende
dossiers die door de ministeriële kabinetten, het secretariaat
van de Koningin, de volksvertegenwoordigers, de senatoren, enz.,
aan de RKW voorgelegd worden;
Overwegende dat wegens deze redenen aan de RKW machtiging
verleend kan worden tot het tijdelijk rechtstreeks raadplegen
van de LATG-gegevensbank voor de hierna vermelde onderwerpen;
BESLIST HET TOEZICHTSCOMITE HET VOLGENDE:

In de volgende gevallen wordt aan de RKW machtiging
verleent
tot
het
rechtstreeks
raadplegen
van
de
LATGgegevensbank van de RSZ, om informatie te bekomen over de
beroepsactiviteiten van de rechthebbenden op kinderbijslag:
- de dossiers van de wezen;
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- de dossiers van de rechthebbenden die werken onder de regeling
van artikel 17 octies van het koninklijk besluit van 20
december
1963
betreffende
de
tewerkstelling
en
de
werkloosheid;
- de gevallen waarin de loopbaan van de rechthebbende opgezocht
moet worden voor de in instellingen geplaatste kinderen.
Deze machtiging wordt tijdelijk verleend. Zodra de
verwijzingen naar de LATG-gegevens in het verwijzingsrepertorium
van de Kruispuntbank opgenomen zijn, moet de RKW op haar beroep
doen door middel van een verbinding van toepassing tot
toepassing.

Foulek Ringelheim,
Voorzitter.

