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

SCSZ/08/196
BERAADSLAGING NR 08/074 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE STAAT, DE
GEMEENSCHAPPEN, DE GEWESTEN EN DE OPENBARE INSTELLINGEN,
VOOR ZOVER ZIJ INSTAAN VOOR HET UITBETALEN VAN DE
KINDERBIJSLAG AAN HUN EIGEN PERSONEELSLEDEN
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 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers van 7 oktober
2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 17
november 2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

1.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Ingevolge artikel 33 van de Programmawet van 20 juli 2006 dienen de rechtspersonen
bedoeld in artikel 3, 1° en 2°, van de wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders, samengeordend op 19 december 1939, die zelf de kinderbijslag
uitbetalen aan het geheel of een deel van hun personeelsleden, de persoonsgegevens van
de kinderbijslagdossiers in kwestie op te nemen in het Kadaster van de Gezinsbijslagen.
1.2. Het Kadaster van de Gezinsbijslagen wordt beheerd door de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers en wordt onder meer gevoed door de diverse
kinderbijslagfondsen bevoegd voor het stelsel van de werknemers evenals door de
diverse openbare instellingen die de betaling van de kinderbijslag aan de Rijksdienst
voor Kinderbijslag voor Werknemers hebben toevertrouwd.
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Het bevat vooreerst voor elk kinderbijslagdossier identificatiegegevens met betrekking
tot de diverse actoren, met name de persoon die het recht op kinderbijslag opent (de
rechthebbende), de persoon aan wie de kinderbijslag wordt uitgekeerd (de
bijslagtrekkende), de persoon die door zijn band met de rechthebbende in hoofde van
die laatste een recht op kinderbijslag opent (het rechtgevend kind) en anderen (derden).
Per sociaal verzekerde voor wie een raadpleging wordt verricht, wordt de eigen
hoedanigheid aangeduid, evenals de verbanden met andere sociaal verzekerden (met
vermelding van hun Identificatienummer van de Sociale Zekerheid en hun
hoedanigheid).
Het behelst tevens een overzicht van de periodes (begin- en einddatum) tijdens dewelke
het recht op kinderbijslag wordt uitgeoefend (met andere woorden tijdens dewelke
kinderbijslag wordt betaald) alsook de datum van betaling van het kraamgeld of de
adoptiepremie en (enkel voor het kraamgeld) de rang (er geldt een verschillend bedrag
naargelang het gaat om een eerstgeboren kind, een kind van tweede rang of een kind
van een andere rang).
Ten slotte zijn in het Kadaster van de Gezinsbijslagen ook het identificatienummer van
het bevoegde kinderbijslagfonds, het identificatienummer van het bureau van het
bevoegde kinderbijslagfonds, het interne dossiernummer bij het bevoegde
kinderbijslagfonds en de datum van de laatste aanpassing van het dossier terug te
vinden.
1.3. Overeenkomstig voormeld artikel 3, 1° en 2°, van de wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders, samengeordend op 19 december 1939, zijn voor het
geheel van hun personeel aan deze wetten onderworpen: de staat, de gemeenschappen,
de gewesten en de openbare instellingen, met inbegrip van de instellingen van openbaar
nut bedoeld in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op
sommige instellingen van openbaar nut en de Universitaire Instelling Antwerpen en het
Universitair Centrum Limburg.
Artikel 18 van dezelfde samengeordende wetten bepaalt dat de staat, de
gemeenschappen en de gewesten de kinderbijslag in beginsel zelf rechtstreeks verlenen
aan hun personeel. Zij kunnen deze taak evenwel ook toevertrouwen aan de Rijksdienst
voor Kinderbijslag voor Werknemers.
Voor zover zij zelf instaan voor het uitbetalen van de kinderbijslag aan hun eigen
personeelsleden dienen zij overigens te worden beschouwd als instellingen van sociale
zekerheid, ingevolge artikel 2, eerste lid, 2°, e), van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Het weze duidelijk dat de staat, de gemeenschappen, de gewesten en de openbare
instellingen enkel als instellingen van sociale zekerheid worden beschouwd in de mate
dat zij zelf instaan voor het uitbetalen van de kinderbijslag aan het geheel of een deel
van hun personeelsleden.
1.4. In de mate dat de staat, de gemeenschappen, de gewesten en de openbare instellingen
instaan voor het uitbetalen van de kinderbijslag aan hun eigen personeelsleden dienen
zij te worden behandeld als kinderbijslagfondsen. Hun taken zijn immers gelijklopend.

3
Dat betekent dat zij, net als de kinderbijslagfondsen, dienen te kunnen beschikken over
bepaalde persoonsgegevens beschikbaar in het netwerk van de sociale zekerheid en ter
beschikking gesteld met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Bovendien dienen zij te worden beschouwd als behorende tot het secundair netwerk
beheerd door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Het Kadaster van de
Gezinsbijslagen is immers het bijzonder verwijzingsrepertorium van de
kinderbijslagsector, bedoeld in artikel 6 van de wet van 15 januari 1990. De Rijksdienst
voor Kinderbijslag voor Werknemers is de beheersinstelling van dat secundair netwerk,
zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de
mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale
zekerheid.
1.5. Gelet op het voorgaande verzoekt de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid om de machtigingen
die tot nu toe werden verleend met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens
uit het netwerk van de sociale zekerheid aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers en de onderscheiden kinderbijslagfondsen, met het oog op het vervullen
van hun wettelijke en reglementaire taken, uit te breiden tot de staat, de
gemeenschappen, de gewesten en de openbare instellingen, voor zover zij instaan voor
het uitbetalen van kinderbijslag ten behoeve van hun eigen personeelsleden.
Het sectoraal comité heeft de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de
kinderbijslagfondsen ook reeds bij diverse beraadslagingen gemachtigd om zelf
persoonsgegevens mee te delen aan diverse bestemmelingen. De machtigingen vervat in
deze beraadslagingen dienen eveneens te worden uitgebreid tot de mededelingen die
voor dezelfde doeleinden worden verwezenlijkt door de staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de openbare instellingen, voor zover zij instaan voor het uitbetalen van
kinderbijslag ten behoeve van hun eigen personeelsleden.

2.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft mededelingen 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 het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is.
2.2. Overeenkomstig de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders,
samengeordend op 19 december 1939, staan de staat, de gemeenschappen, de gewesten
en de openbare instellingen in beginsel zelf in voor het uitbetalen van de kinderbijslag
aan hun eigen personeelsleden.
In dat opzicht dienen zij op een gelijke wijze te worden behandeld als de diverse
kinderbijslagfondsen en dienen zij in dezelfde mate te kunnen beschikken over
persoonsgegevens beschikbaar in het netwerk van de sociale zekerheid.
2.3. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid merkt op dat in de
mate de staat, de gemeenschappen, de gewesten en de openbare instellingen dienen te
worden beschouwd als instellingen van sociale zekerheid zij er vanzelfsprekend toe
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gehouden zijn de verplichtingen van de instellingen van sociale zekerheid,
voortvloeiend uit de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en haar uitvoeringsbesluiten, te
respecteren.
Aldus dienen zij onder meer, ingevolge de artikelen 24 en 25 van de wet van 15 januari
1990, een informatieveiligheidsconsulent aan te wijzen.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de staat, de gemeenschappen, de gewesten en de openbare instellingen,
voor zover zij instaan voor het uitbetalen van kinderbijslag ten behoeve van hun eigen
personeelsleden, om mededeling te bekomen van dezelfde persoonsgegevens als deze
waarover de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de kinderbijslagfondsen
reeds kunnen beschikken voor het vervullen van hun wettelijke en reglementaire opdrachten.
De respectieve machtigingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid worden dienovereenkomstig uitgebreid.
De machtigingen in hoofde van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de
kinderbijslagfondsen om zelf bepaalde persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden mee te
delen aan bepaalde bestemmelingen worden eveneens uitgebreid tot de mededelingen die
voor dezelfde doeleinden worden verwezenlijkt door de staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de openbare instellingen, voor zover zij instaan voor het uitbetalen van
kinderbijslag ten behoeve van hun eigen personeelsleden.

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. 32-2-741 83 11)
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