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

 

 

 

SCSZG/16/232 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/106 VAN 6 DECEMBER 2016 OVER DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VLAAMSE OPENBARE CENTRA VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN HET VLAAMS WONINGFONDS AAN DE 

KRUISPUNTBANK INBURGERING IN HET KADER VAN DE TOELEIDING VAN 

DE BETROKKENEN 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 24 november 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij beraadslaging nr. 15/2012 van 25 juli 2012 en beraadslaging nr. 37/2013 van 11 

september 2013 heeft de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische 

bestuurlijke gegevensverkeer de Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens uit de Kruispuntbank Inburgering te 

raadplegen, voor het begeleiden van de anderstalige cliënten die een cursus Nederlands 

volgen en het controleren van hun werkbereidheid, volgens de geldende regelgeving, in 

het bijzonder de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie. Zij heeft ook gelijkaardige machtigingen verleend aan het 

Vlaams Woningfonds, in het kader van de toepassing van het stelsel van sociale huur en 

de opvolging van de voorwaarden van taalbereidheid en inburgeringsbereidheid, 

namelijk bij beraadslaging nr. 28/2014 van 10 september 2014 en beraadslaging nr. 

29/2014 van 10 september 2014. Aldus kunnen zowel de Vlaamse openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn als het Vlaams Woningfonds voor bepaalde doeleinden 

persoonsgegevens uit de Kruispuntbank Inburgering verwerken. 
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2. De Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het Vlaams Woningfonds 

willen echter zelf ook personen kunnen doorverwijzen – “toeleiden” – naar centra voor 

volwassenenonderwijs (CVO) of centra voor basiseducatie (CBE). Dat behelst een 

mededeling van persoonsgegevens over de betrokken cliënten die in aanmerking komen 

voor een inburgeringstraject. Die persoonsgegevens zouden in de Kruispuntbank 

Inburgering worden opgenomen, ten behoeve van de gemachtigde belanghebbende 

instanties, zoals de Vlaamse inburgeringsagentschappen, die de bevoegdheden van de 

onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands hebben overgenomen. 

 

3. Cliënten van de Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn moeten worden 

geactiveerd, dat wil zeggen dat zij naar de arbeidsmarkt moeten worden begeleid, 

eventueel in het kader van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 

integratie. Dat kan inhouden dat zij worden doorverwezen naar de bevoegde instanties 

voor het volgen van taallessen, dat hun inspanningen daarna verder worden opgevolgd 

en dat zij hun rechten verliezen indien ze hun plichten zonder geldige redenen niet 

naleven. Indien een Vlaams openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn oordeelt 

dat een persoon in aanmerking komt voor een inburgeringstraject en vaststelt dat hij nog 

niet gekend is bij de Kruispuntbank Inburgering, zal het bij wijze van toeleiding 

bepaalde persoonsgegevens over de betrokkene ter beschikking stellen van de Vlaamse 

overheid. Ook het Vlaams Woningfonds, dat al toegang tot de Kruispuntbank 

Inburgering heeft voor het controleren van de taalbereidheid en de 

inburgeringsbereidheid van kandidaat-huurders van een sociale woning, zou personen 

doorverwijzen en persoonsgegevens over hen ter beschikking stellen. 

 

4. De Vlaamse dienstenintegrator heeft daartoe een specifieke dienst “registreer 

toeleiding” ontwikkeld. Als een gebruiker bij het raadplegen van de Kruispuntbank 

Inburgering opmerkt dat een persoon die in aanmerking komt voor inburgering nog niet 

is opgenomen, kan hij de betrokkene naar de Kruispuntbank Inburgering toeleiden, met 

vermelding van de identiteit en het type van de instantie die de toeleiding initieert (een 

Vlaams openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of het Vlaams Woningfonds), 

de identiteit en het type van de instantie van bestemming (de Kruispuntbank 

Inburgering), het identificatienummer van de sociale zekerheid van de toekomstige 

inburgeraar, de referte, de reden van de toeleiding en het afspraakmoment. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. De vermelde instanties behoren tot het netwerk van de sociale zekerheid: de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn ingevolge artikel 2 van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en 

het koninklijk besluit van 4 maart 2005 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale 

zekerheid tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun 

opdrachten inzake het recht op maatschappelijke dienstverlening, met toepassing van 

artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Vlaams Woningfonds ingevolge het 

koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale 

zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de 

Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. 
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6. Het betreft aldus een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, 

§ 1, eerste lid, 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 is vereist. 

 

7. De mededeling van de persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, 

namelijk de efficiënte uitvoering van de taken van de gemachtigde instanties ten 

aanzien van de personen die voor een inburgeringstraject in aanmerking komen. De 

Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het Vlaams Woningfonds 

hebben al toegang tot de Vlaamse Kruispuntbank Inburgering (zie daartoe de voormelde 

machtigingen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer) maar ze willen zelf ook personen kunnen toeleiden, hetgeen gepaard 

gaat met de mededeling van een beperkt aantal persoonsgegevens. 

 

8. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van het doeleinde van de mededeling, relevant en 

niet overmatig. Ze blijven beperkt tot de identificatie van de betrokken partijen, de 

reden van de toeleiding en het afspraakmoment. 

 

9. De mededeling van persoonsgegevens geschiedt met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met toepassing van artikel 14 van de 

hogervermelde wet van 15 januari 1990. 

 

10. De voormelde partijen moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening 

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 regelgeving tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
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Gelet op het voorgaande machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het Vlaams Woningfonds om de 

hogervermelde persoonsgegevens op de hogervermelde wijze mee te delen aan de 

Kruispuntbank Inburgering, in het kader van de toeleiding van kandidaat-inburgeraars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38– 1000 Brussel (tel. 32-2-

741 83 11). 


