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BERAADSLAGING NR. 06/088 VAN 5 DECEMBER 2006 MET BETREKKING TOT
DE
MEDEDELING
VAN
PERSOONSGEGEVENS
DOOR
DE
UITBETALINGSINSTELLINGEN VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN AAN
DE
KINDERBIJSLAGFONDSEN,
VIA
DE
RIJKSDIENST
VOOR
ARBEIDSVOORZIENING, DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR
WERKNEMERS, MET HET OOG OP HET BEPALEN VAN HET RECHT OP
KINDERBIJSLAG (ELEKTRONISCH BERICHT A011-L)
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, eerste lid;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere.

A.

CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Bij beraadslaging nr. 96/24 van 12 maart 1996 werden de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid gemachtigd om, aan de hand van het elektronisch bericht A011, bepaalde
persoonsgegevens mee te delen aan de kinderbijslagfondsen, via de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers, met het oog op het bepalen van het recht op
kinderbijslag.
Het betreft meer bepaald volgende persoonsgegevens: het INSZ van de betrokkene, de
aard van de werkloosheid, de identiteit van de uitbetalingsinstelling, de maand tijdens
dewelke een betaling werd verricht, het aantal gecontroleerde dagen, de datum waarop een
nieuwe aanvraag tot betaling werd verricht, de laatste gecontroleerde dag van
werkloosheid tijdens de refertemaand, de code van de laatste gecontroleerde dag van
werkloosheid en eventueel een code die aangeeft dat een uitgesloten werkloze toch het
recht op andere uitkeringen inzake sociale zekerheid behoudt.
1.2. Ingevolge artikel 56nonies van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag
voor loonarbeiders zijn de (volledig of gedeeltelijk) uitkeringsgerechtigde werklozen en de
(volledig of gedeeltelijk) niet-uitkeringsgerechtigde werklozen onder de door de Koning te
bepalen voorwaarden gerechtigd op kinderbijslag.
Zie daartoe het koninklijk besluit van 25 februari 1994 tot bepaling van de
toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen.
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1.3. Bij beraadslaging nr. 03/10 van 4 februari 2003 bevestigde het Toezichtscomité bij de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dat de mededeling van het elektronisch bericht
A011 betrekking heeft op sociaal verzekerden met de hoedanigheid van “rechthebbende”
(code 101), “bijslagtrekkende van type 2” (code 103), “rechtgevend kind” (code 104) en
“derde persoon van type 2” (code 106).
1.4. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de kinderbijslagfondsen
wensen nu evenwel ook te beschikken over de mogelijkheid om de betrokken
persoonsgegevensbank, die dezelfde persoonsgegevens als vermeld onder 1.1. bevat, te
raadplegen aan de hand van het elektronisch bericht A011-L, en dit zowel aangaande
personen met hogervermelde hoedanigheidscodes 101, 103, 104 of 106 (zoals
opgemerkt kunnen de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de
kinderbijslagfondsen nu reeds de betrokken persoonsgegevens bekomen aan de hand
van het elektronisch bericht A011) als aangaande personen met de hoedanigheidscode
102 (“bijslagtrekkende van type 1”) of 105 (“derde persoon van type 1”).

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, eerste lid,
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het Sectoraal
comité van de sociale zekerheid vergt.
2.2. De sector kinderbijslag maakt gebruik van volgende hoedanigheidscodes (dat zijn codes
die een aanduiding geven van de “rol” die een sociaal verzekerde in een bepaald door de
betrokken instelling van sociale zekerheid beheerd dossier vervult):
“rechthebbende” (code 101): de persoon die het recht op kinderbijslag opent
“bijslagtrekkende van type 1” (code 102): de persoon aan wie de kinderbijslag effectief
wordt uitgekeerd maar over wie geen persoonsgegevens met betrekking tot de
socioprofessionele toestand dienen te worden meegedeeld maar enkel
identificatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen en de
Kruispuntbankregisters (de persoonsgegevens met betrekking tot de socioprofessionele
toestand worden weliswaar niet meegedeeld maar dienen wel te kunnen worden
geraadpleegd) – typevoorbeeld is het gezin samengesteld uit de vader, de moeder en de
rechtgevende kinderen: daar de vader prioritair rechthebbende is, dienen de
persoonsgegevens met betrekking tot de socioprofessionele toestand van de
bijslagtrekkende moeder niet steeds onverkort te worden meegedeeld maar zij dienen wel
te kunnen worden geraadpleegd voor het geval er zich een wijziging zou voordoen in de
gezinstoestand
“bijslagtrekkende van type 2” (code 103): de persoon aan wie de kinderbijslag effectief
wordt uitgekeerd en over wie persoonsgegevens met betrekking tot de socioprofessionele
toestand dienen te worden meegedeeld omdat deze socioprofessionele toestand gevolgen
kan hebben voor het dossier – typevoorbeeld is het gezin waarin de rechthebbende de
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stiefvader van de kinderen is en de moeder noch een loon noch een uitkering inzake
sociale zekerheid ontvangt; indien zij toch een bezoldigde activiteit aanvat of werkloos
wordt, wordt zij prioritair rechthebbende; de persoonsgegevens met betrekking tot haar
socioprofessionele toestand dienen steeds te worden meegedeeld
“rechtgevend kind” (code 104): de persoon die door zijn band met de rechthebbende in
hoofde van die laatste een recht op kinderbijslag opent
“derde persoon van type 1” (code 105): de persoon die geen actor is binnen een
kinderbijslagdossier maar wiens identificatiegegevens uit het Rijksregister van de
natuurlijke personen en de Kruispuntbankregisters noodzakelijk zijn vermits zij een impact
kunnen hebben op het kinderbijslagdossier (de persoonsgegevens met betrekking tot de
socioprofessionele toestand worden weliswaar niet meegedeeld maar dienen wel te kunnen
worden geraadpleegd) – indien, bijvoorbeeld, een moeder zonder winstgevende activiteit
of vervangingsinkomen met haar enig kind gaat inwonen bij haar eigen oudere broer
terwijl de vader van het kind rechthebbende is en zij omwille van de werkloosheid van
lange duur van de vader kinderbijslag geniet aan een bijzonder tarief, zal de broer worden
beschouwd als derde persoon van type 1; indien de vader van het kind zou worden
uitgesloten van de werkloosheidsregeling zonder recht op gezinsbijslag dient te kunnen
worden nagegaan of de oom van het kind al dan niet een prioritair recht kan openen
“derde persoon van type 2” (code 106): de persoon die geen actor is binnen een
kinderbijslagdossier maar die wel een prioritaire actor kan worden indien zijn
socioprofessionele toestand zou wijzigen – het typevoorbeeld wordt gevormd door de
vader met een zelfstandige activiteit wiens echtgenote werkneemster is; het recht van
werknemers primeert op het recht van zelfstandigen; de socioprofessionele toestand van de
vader dient te kunnen worden opgevolgd vermits deze te allen tijde kan leiden tot een
heropening van het onderzoek van het voorrangsrecht en het bevoegde kinderbijslagfonds
2.3. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de kinderbijslagfondsen werden
reeds bij beraadslaging nr. 03/10 van 4 februari 2003 door het Toezichtscomité bij de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd om systematisch mededeling te
bekomen van de betrokken persoonsgegevens aan de hand van het elektronisch bericht
A011, voor wat betreft de rechthebbenden, de bijslagtrekkenden van type 2, de
rechtgevende kinderen en de derde personen van type 2.
Diezelfde persoonsgegevens zouden nu tevens op een andere wijze ter beschikking staan,
met name door de mogelijkheid ze te raadplegen in een persoonsgegevensbank. Het betreft
louter een bijkomende modaliteit die aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers en de kinderbijslagfondsen wordt aangeboden.
2.4. De persoonsgegevens met betrekking tot de bijslagtrekkenden van type 1 en de derde
personen van type 1 worden niet systematisch meegedeeld. Vermits zij echter een impact
kunnen hebben op het kinderbijslagdossier in kwestie dienen ze wel geraadpleegd te
kunnen worden.
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Vermits de werkloosheidstoestand van de bij een kinderbijslagdossier betrokken personen
bij de behandeling van het dossier een belangrijke rol speelt, dienen de persoonsgegevens
dienaangaande beschikbaar te zijn, eveneens voor wat betreft de bijslagtrekkenden van
type 1 en de derde personen van type 1. Indien de gezinstoestand wijzigt, dienen de
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de kinderbijslagfondsen de
werkloosheidstoestand van deze personen te kunnen onderzoeken.
Daarbij dient tevens te worden verwezen naar de artikelen 42bis en 56, § 2, van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en naar het
koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van
de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. De
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de kinderbijslagfondsen dienen de
professionele of gelijkgestelde situatie van betrokkenen te kunnen raadplegen teneinde na
te gaan of de toekenning van een verhoogde kinderbijslag gerechtvaardigd is of blijft.
2.5. De mededeling beoogt een rechtmatig doeleinde, met name de toepassing van de wettelijke
en reglementaire bepalingen met betrekking tot de kinderbijslag voor werknemers.
De betrokken persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet
overmatig.
2.6. Het weze opgemerkt dat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de
kinderbijslagfondsen bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening dienen 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 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun
uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.
Zij mogen aldus slechts overgaan tot het raadplegen van persoonsgegevens met betrekking
tot de bijslagtrekkenden van type 1 en de derde personen van type 1 voor zover dat
noodzakelijk is voor de behandeling van hun kinderbijslagdossiers.
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Om deze redenen, machtigt
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid
de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de kinderbijslagfondsen om aan de
hand van het elektronisch bericht A011-L mededeling te bekomen van de hogervermelde
persoonsgegevens, via de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen, de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met het
oog op het uitvoeren van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de
kinderbijslag voor werknemers.

Willem DEBEUCKELAERE
Voorzitter

