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

 

 

 

SCSZG/16/175 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/077 VAN 6 SEPTEMBER 2016 OVER DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE DE SCHULDEN INZAKE 

SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN VAN ZORGVOORZIENINGEN DOOR DE 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN HET DEPARTEMENT 

WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE ANDERE VLAAMSE 

INSTANTIES BINNEN HET BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID 

EN GEZIN 
 

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 de aanvraag van de Zorginspectie
1
 van het Vlaams Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De Zorginspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse 

overheid) houdt toezicht op een geheel van zorgvoorzieningen, bijvoorbeeld 

woonzorgcentra voor ouderen, kinderopvangdiensten en voorzieningen voor personen 

met een handicap. Het toezicht betreft ook de financiële aspecten en kan aldus 

betrekking hebben op de aanwending van subsidies en de afrekening van projecten maar 

ook op de financiële gezondheid van de zorgvoorzieningen, met het oog op de 

                                                 
1
 Er bestaan twee afdelingen Zorginspectie: de afdeling Zorginspectie Gehandicaptenzorg en Kinderopvang 

en de afdeling Zorginspectie Welzijn, Gezondheid en Financieel. Het team Financieel van de afdeling 

Zorginspectie Welzijn, Gezondheid en Financieel voert financiële inspecties uit bij de voorzieningen van 

de twee afdelingen. Hierna wordt daarom verder de overkoepelende term “de Zorginspectie” gebruikt. 
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continuïteit van de dienstverlening aan de gebruikers. De Zorginspectie bepaalt de 

prioriteiten voor haar risicogestuurde inspecties, onder andere door objectieve 

risicoanalyses, gebaseerd op periodiek verzamelde inlichtingen die een aanwijzing 

kunnen geven over risico’s, waaronder de bestaande schulden inzake 

socialezekerheidsbijdragen. 

 

2. Volgens artikel 12 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 

december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders deelt de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan al wie het vraagt en daartoe een belang doet 

gelden zijn schuldvorderingen ten laste van een bepaalde werkgever mee. Deze kunnen 

voor de Zorginspectie nuttig zijn bij de aansturing, voorbereiding, uitvoering en 

opvolging van inspecties, financiële en andere. Deze gegevens kunnen ook nuttig zijn 

voor de andere entiteiten binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin, namelijk voor andere afdelingen van het departement Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin en voor de agentschappen Zorg en Gezondheid, Personen met een Handicap, 

Jongerenwelzijn en Kind en Gezin. 

 

3. Alle voormelde instanties hebben behoefte aan inlichtingen over de schulden inzake 

socialezekerheidsbijdragen van de Vlaamse zorgvoorzieningen (ongeveer vijfduizend, 

geïdentificeerd door middel van hun ondernemingsnummer). Ze zouden die inlichtingen 

elk kwartaal met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

opvragen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op basis van een geactualiseerde 

lijst van instanties die bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gekend 

zijn. De Vlaamse overheid streeft een efficiënte informatieverwerking na en stelt voor 

dat de inlichtingen zouden worden bezorgd aan het departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, die ze daarna verder zou meedelen aan de bevoegde 

instanties, er daarbij strikt op toeziend dat elke instantie slechts inlichtingen over de 

door haar gekende zorgvoorzieningen zou ontvangen. 

 

4. De Vlaamse zorgvoorzieningen zijn op juridisch vlak van diverse aard. Het kan ook 

gaan om natuurlijke personen (momenteel zouden die ongeveer twintig procent van het 

totale bestand uitmaken). 

 

5. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zou elk kwartaal een 

geactualiseerde lijst van de gekende Vlaamse zorgvoorzieningen aan de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid overmaken. De daaropvolgende inlichtingen over de schulden 

inzake socialezekerheidsbijdragen van de zorgvoorzieningen zouden door de bevoegde 

instanties worden gebruikt in het kader van hun erkennende, subsidiërende, 

toezichthoudende of informatieverwerkende bevoegdheid, hun inspecties, hun 

risicogestuurd toezicht en hun beoordeling van de continuïteit van de dienstverlening. 

De mededeling zou plaatsvinden met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid en de Vlaamse dienstenintegrator. 

 

6. Per Vlaamse zorgvoorziening zouden aan het departement Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin ter beschikking worden gesteld: het ondernemingsnummer, het 

inschrijvingsnummer, de naam, het kwartaal, de datum van de stand van zaken, het 

bedrag van de schuld ten opzichte van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de datum 

van inschrijving, de datum van schrapping en de status. 
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B. BEHANDELING 
 

7. Voor zover de mededeling gegevens over natuurlijke personen (“persoonsgegevens”) 

betreft, is volgens artikel 15 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 nodig. 

 

8. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het uitvoeren van hun 

inspecties en beoordelingen van de continuïteit van de dienstverlening en hun 

erkennende, subsidiërende, of toezichthoudende of informatieverwerkende opdrachten, 

door de Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en 

andere Vlaamse instanties binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin. 

 

9. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van het vermelde doeleinde, relevant en niet 

overmatig. Ze blijven hoofdzakelijk beperkt tot de identiteit van de betrokken 

zorgvoorziening, het bedrag van haar schuld ten opzichte van de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid en enkele administratieve inlichtingen. De betrokken instanties 

moeten allemaal kunnen nagaan of de zorgvoorzieningen waarmee zij te maken krijgen 

wel degelijk hun verplichtingen nakomen. 

 

10. De betrokken partijen moeten elke gegevensuitwisseling van het begin tot het einde 

volledig kunnen reconstrueren aan de hand van eenvoudig exploiteerbare loggings die 

gebaseerd zijn op een duidelijke onderlinge taakverdeling.  Om deze "end-to-end" audit-

trail te garanderen kan de regionale dienstenintegrator die in de uitwisseling tussenkomt 

ofwel het uniek berichtnummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

ongewijzigd overnemen; ofwel het uniek berichtnummer van de KSZ omzetten naar een 

eigen uniek berichtnummer op voorwaarde dat de nodige maatregelen genomen worden 

om de volledige verdere afhandeling uniek te kunnen bepalen. De regionale 

dienstenintegrator dient de uitgevoerde omzettingen op bruikbare en opvraagbare wijze 

bij te houden zodat de link tussen het bericht van de KSZ en het bericht van de 

regionale dienstenintegrator steeds efficiënt kan aangetoond worden. 

 

11. De betrokken instanties 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 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om de hogervermelde persoonsgegevens op de 

hogervermelde wijze mee te delen aan het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

(Vlaamse overheid), voor het uitvoeren van het toezicht op de zorgvoorzieningen en het 

verschaffen van feedback aan de Vlaamse instanties binnen het beleidsdomein Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin (de afdelingen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin en de agentschappen Zorg en Gezondheid, Personen met een Handicap, 

Jongerenwelzijn en Kind en Gezin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


