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BERAADSLAGING NR 06/076 VAN 17 OKTOBER 2006 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR
SOCIALE ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN AAN HET
WAALSE GEWEST, MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE BESLISSING
VAN DE WAALSE REGERING VAN 28 APRIL 2005 – BERAADSLAGING NR 06/45
VAN 20 JUNI 2006 – VERZOEK OM UITBREIDING VAN DE BETROKKEN
MACHTIGING
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 september 2006;
Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN PRECEDENT

1.1. Bij beraadslaging nr. 06/45 van 20 juni 2006 werden de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten door het sectoraal comité van de sociale zekerheid gemachtigd om
via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bepaalde persoonsgegevens mee te
delen aan het Waalse Gewest.
Deze persoonsgegevens worden door het Waalse Gewest aangewend bij de toekenning
van subsidies aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn die ten behoeve van
hun cliënten tewerkstellingsmaatregelen treffen, overeenkomstig het besluit van de
Waalse Regering van 28 april 2005 tot uitvoering, wat betreft de inschakeling van de
gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, van het
programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake
thesaurie, schuld, sociale actie en gezondheid.
1.2. Het Waalse Gewest laat evenwel weten dat de persoonsgegevens vermeld in 7.2. van
beraadslaging nr. 06/45 van 20 juni 2006 niet volstaan om voormeld doeleinde te
verwezenlijken.

B.

Het dient voor het uitvoeren van hogervermeld besluit van de Waalse Regering van 28
april 2005 meer bepaald te kunnen beschikken over het totaal van alle reëel
gepresteerde dagen en bepaalde gelijkgestelde dagen. Vermits het Waalse Gewest geen
rekening houdt met alle soorten gelijkgestelde dagen kan het geen gebruik maken van
het in beraadslaging nr. 06/45 van 20 juni 2006 vermelde persoonsgegeven “aantal
dagen” (dat persoonsgegeven heeft betrekking op het aantal dagen tewerkstelling die in
het contract overeengekomen werden).
BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
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2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de sociale
zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, tweede 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 vereist
is.
2.2. De mededeling heeft betrekking op persoonsgegevens aangaande sociaal verzekerden
ten behoeve van wie de openbare centra voor maatschappelijk welzijn een
tewerkstellingsmaatregel hebben toegepast. De respectieve Waalse openbare centra
voor maatschappelijk welzijn maken aan het Waalse Gewest een overzicht van de
betrokkenen over, teneinde een subsidie te bekomen, overeenkomstig het hogervermeld
besluit van de Waalse Regering van 28 april 2005. De respectieve overzichten worden
vervolgens aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgemaakt.
De subsidie wordt berekend in functie van het aantal “prestatiedagen”, dat zijn de
dagen die als gepresteerde dagen worden aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten en waarvoor een arbeidsovereenkomst is gesloten krachtens de
artikelen 60, § 7, of 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.
2.3. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de toepassing van het besluit
van de Waalse Regering van 28 april 2005 tot uitvoering, wat betreft de inschakeling
van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, van het
programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake
thesaurie, schuld, sociale actie en gezondheid.
2.4. Aan het Waalse Gewest zouden het aantal reëel gepresteerde dagen en (per betrokken
soort) het aantal gelijkgestelde dagen worden meegedeeld, evenwel zonder verdere
aanduiding van het soort dag (dat wil zeggen dat het Waalse Gewest per betrokken
soort dag het aantal ontvangt zonder te weten om welk soort dag het gaat). Die
persoonsgegevens lijken, uitgaande van voormeld doeleinde, ter zake dienend en niet
overmatig.
Het Waalse Gewest dient bij het toekennen van subsidies aan de Waalse openbare
centra voor maatschappelijk welzijn immers kennis te hebben van de dagen die aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten worden aangegeven. Ingevolge artikel 3
van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2005 worden de subsidiebedragen
verdeeld op verzoek van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn naar rato van
de prestatiedagen die tijdens de referentieperiode door de betrokkenen verricht zijn.

Om deze redenen, beslist
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het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid
dat de machtiging vervat in beraadslaging nr. 06/45 van 20 juni 2006 mag worden uitgebreid
met hogervermelde persoonsgegevens.
Aldus mogen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten worden gemachtigd om via
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid eveneens het aantal reëel gepresteerde dagen en
(per betrokken soort) het aantal gelijkgestelde dagen mee te delen aan het Waalse Gewest,
met het oog op de toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2005 tot
uitvoering, wat betreft de inschakeling van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in
het arbeidsproces, van het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende
maatregelen inzake thesaurie, schuld, sociale actie en gezondheid.
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Voorzitter

