Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/08/048
BERAADSLAGING NR. 08/017 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE
SOCIALE
ZEKERHEID
AAN
DE
PROMOTOREN
VAN
PROJECTEN
GEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES SOCIAAL FONDS
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 de aanvraag van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie van
16 januari 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 februari
2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het Europees Sociaal Fonds heeft onder meer tot doel om de werkgelegenheid binnen de
Europese Unie te bevorderen door het financieren van projecten dienaangaande. In België
wordt het beheer van de federale middelen van het Europees Sociaal Fonds verzekerd door
de betrokken cel van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.
Het door het Europees Sociaal Fonds gefinancierde federaal operationeel programma
beoogt onder andere het stimuleren van sociale en professionele activeringstrajecten.
1.2. Gedetailleerde voorstellen van projecten kunnen door de promotoren in kwestie worden
ingediend bij de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en worden
vervolgens ten gronde onderzocht.

De promotoren van de projecten van het Europees Sociaal Fonds dienen op geregelde
tijdstippen (administratieve en financiële) feed-back aangaande hun project te verschaffen
aan de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. De aldus
overgemaakte inlichtingen worden door de cel “Europees Sociaal Fonds” van de
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie gecontroleerd met het oog
op het uitbetalen van voorschotten op de tussenkomst van het Europees Sociaal Fonds. Het
is deze cel die vervolgens de bedragen in kwestie terugvordert van het Europees Sociaal
Fonds.
1.3. Projecten van het Europees Sociaal Fonds kunnen worden georganiseerd door vier
categorieën van promotoren: een afzonderlijk openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, een vereniging van meerdere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de
federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie zelf. Deze laatste treedt
bovendien op als controlerende instantie met betrekking tot de projecten van het Europees
Sociaal Fonds.
Het federaal operationeel programma steunt op twee pijlers: maatschappelijke integratie en
werkgelegenheid. Het kwam tot stand via een samenwerking tussen de federale
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de programmatorische
overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.
De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie verzoekt het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid om hemzelf en de overige Belgische
promotoren van projecten van het Europees Sociaal Fonds te machtigen om mededeling te
bekomen van bepaalde persoonsgegevens beschikbaar in het netwerk van de sociale
zekerheid.
1.4. Het betreft vooreerst persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, meer bepaald het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid,
de naam, de voornaam, het geslacht, de geboortedatum, de geboorteplaats en de
nationaliteit.
De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de promotoren
wensen ook in de mogelijkheid te worden gesteld, enerzijds, om fonetische ondervragingen
te verrichten in het Rijksregister van de natuurlijke personen en in de
Kruispuntbankregisters, dat zijn opzoekingen waarbij aan de hand van een aantal criteria
het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid van een betrokkene kan worden
achterhaald, en, anderzijds, om mededeling te bekomen van de wijzigingen van de
persoonsgegevens in kwestie.
Deze persoonsgegevens hebben betrekking zowel op personen die worden ingeschakeld in
de projecten van het Europees Sociaal Fonds als op personen die dergelijke projecten
begeleiden.

Beide categorieën personen zullen met een eigen hoedanigheidscode worden opgenomen in
het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
1.5. Vervolgens wensen de promotoren eveneens, aan de hand van het verwijzingsrepertorium
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, te kunnen nagaan of een persoon die
wordt ingeschakeld in een project van het Europees Sociaal Fonds al dan niet over een
bepaalde hoedanigheid beschikt. Het betreft hoedanigheden die bepalend zijn voor de
tussenkomst van het Europees Sociaal Fonds.
Aldus dienen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de verenigingen van
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de programmatorische overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie per betrokkene te kunnen nagaan of hij al dan niet een
“persoon met een dossier in onderzoek bij een openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn”, een “persoon die het leefloon geniet”, een “persoon die een equivalent van het
leefloon geniet” of een “persoon tewerkgesteld met tussenkomst van een openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn” is.
De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie dient bovendien te
kunnen nagaan of de betrokkene al dan niet een “deelnemer aan een project van het
Europees Sociaal Fonds” of een “persoon die een project van het Europees Sociaal Fonds
begeleidt” is.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor 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 vereist is.
Het gebruik van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, voor zover toegekend
door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zelf met toepassing van artikel 8, § 1, 2°,
van de wet van 15 januari 1990, is daarentegen vrij.
2.2. De promotoren van projecten van het Europees Sociaal Fonds – dat zijn ofwel een openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn ofwel een vereniging van meerdere openbare centra
voor maatschappelijk welzijn ofwel de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg ofwel de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie zelf – wensen te kunnen beschikken over volgende persoonsgegevens uit de
Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: het
Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, de naam, de voornaam, het geslacht, de
geboortedatum, de geboorteplaats en de nationaliteit.
Deze instanties (of hun voorgangers), met uitzondering van de verenigingen van openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, werden al bij koninklijk besluit gemachtigd om
toegang te hebben tot hogervermelde persoonsgegevens uit het Rijksregister van de

natuurlijke personen. Zie het koninklijk besluit van 9 december 1987 tot regeling van de
toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, wat de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn betreft, het koninklijk besluit van 7 april 1988 tot regeling, wat het
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid betreft, van de toegang tot het Rijksregister van de
natuurlijke personen en het koninklijk besluit van 30 april 1993 tot regeling van de toegang
tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, wat de dienst “Bestaansminimum” en de
dienst “Financiën en Onderstandskosten” van het Ministerie van Volksgezondheid en
Leefmilieu betreft.
De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie heeft evenwel bij het
sectoraal comité van het Rijksregister een nieuwe aanvraag dienaangaande ingediend.
De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het correct identificeren
van personen die worden ingeschakeld in de projecten van het Europees Sociaal Fonds en
personen die dergelijke projecten begeleiden. De meegedeelde persoonsgegevens zijn,
uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig.
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt de toegang tot de
hogervermelde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters evenwel afhankelijk van
een gunstige beslissing van het sectoraal comité van het Rijksregister met betrekking tot de
toegang tot dezelfde persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen.
De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie liet weten dat de
hogervermelde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters niet zullen worden
meegedeeld aan het Europees Sociaal Fonds. Indien een dergelijke mededeling alsnog
wordt overwogen, dient deze in elk geval het voorwerp uit te maken van een nieuwe
beraadslaging vanwege het sectoraal comité.
2.3. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de verenigingen van openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie dienen per betrokken persoon die wordt ingeschakeld in een project van het
Europees Sociaal Fonds te kunnen nagaan of hij al dan niet een “persoon met een dossier in
onderzoek bij een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn”, een “persoon die het
leefloon geniet”, een “persoon die een equivalent van het leefloon geniet” of een “persoon
tewerkgesteld met tussenkomst van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn” is.
Een dusdanige hoedanigheid is immers bepalend voor de inschakeling in een project van
het Europees Sociaal Fonds (dergelijke projecten richten zich tot welbepaalde
doelgroepen).
De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie dient bovendien, in het
kader van zijn controle-opdracht, te kunnen nagaan of een persoon al dan niet als
“deelnemer aan een project van het Europees Sociaal Fonds” of als “persoon die een
project van het Europees Sociaal Fonds begeleidt” werd opgenomen in het
verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
2.4. Zowel bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bij de programmatorische
overheidsdienst Maatschappelijke Integratie als bij de federale overheidsdienst

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werd een informatieveiligheidsconsulent
aangeduid.
De informatieveiligheidsconsulenten staan, met het oog op de veiligheid van de
persoonsgegevens die door hun opdrachtgever worden verwerkt en met het oog op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze
persoonsgegevens betrekking hebben, in voor het verstrekken van deskundige adviezen aan
de persoon belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van opdrachten die door
deze worden toevertrouwd.
Zij vervullen tevens de functie van aangestelde voor de gegevensbescherming, bedoeld in
artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Ze staan in voor het uitvoeren van het informatieveiligheidsbeleid van hun respectieve
opdrachtgever. Daartoe kunnen zij in voorkomend geval een beroep doen op het document
“referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoongegevens” van
de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
2.5. Hogervermelde promotoren dienen tevens rekening te houden met de minimale
veiligheidsnormen zoals bepaald door het Algemeen Coördinatiecomité van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde
persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan de promotoren van
projecten van het Europees Sociaal Fonds, dat zijn ofwel een openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn ofwel een vereniging van meerdere openbare centra voor
maatschappelijk welzijn ofwel de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg ofwel de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie zelf,
uitsluitend met het oog op het verwezenlijken van hogervermelde doeleinden.

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2741 83 11)

