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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/18/036 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/019 VAN 6 FEBRUARI 2018 OVER DE TIJDELIJKE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FEDERAAL AGENTSCHAP 

VOOR DE KINDERBIJSLAG FAMIFED EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN AAN HET 

VLAAMS AGENTSCHAP KIND EN GEZIN VOOR HET VERVULLEN VAN ZIJN 

OPDRACHTEN TEN OPZICHTE VAN TOEKOMSTIGE OUDERS 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de aanvraag van Kind en Gezin van 3 januari 2018; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 januari 2018; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het Vlaams Agentschap Kind en Gezin wil voor zijn geïntegreerde dienstverlening binnen 

de perinataliteit tijdelijk kunnen beschikken over de voornaam, de familienaam, het adres, 

het telefoonnummer en het e-mailadres van de zwangere vrouwen met woonplaats in het 

Vlaams Gewest die bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag FAMIFED en de 

kinderbijslagfondsen een geboortepremie aanvragen. De geboortepremie (ook kraamgeld 

genoemd) is een eenmalige som die ouders krijgen bij de geboorte van een kind en die ze 

kunnen aanvragen vanaf de zesde maand van de zwangerschap. 

 

2. De persoonsgegevens zouden tot 31 maart 2019 wekelijks aan Kind en Gezin worden 

overgemaakt. Op 1 januari 2019 wordt de Vlaamse Gemeenschap zelf de authentieke bron 

ervan, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, maar Kind en Gezin voorziet voor 

zichzelf nog een overgangsperiode van drie maanden. 

 



2 

 

 

3. Kind en Gezin is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid dat is 

opgericht bij het Vlaams decreet van 30 april 2004 en tot missie heeft om voor elk kind zoveel 

mogelijk kansen te creëren. Het biedt ook preventieve gezinsondersteuning aan toekomstige 

ouders, door het verschaffen van informatie en advies over gezondheid, ontwikkeling, 

opvoeding, voeding en veiligheid van kinderen en het bijstaan van toekomstige ouders met 

specifieke behoeften. In de prenatale periode gidst Kind en Gezin de toekomstige ouders 

opdat zij geïnformeerde keuzes zouden kunnen maken. Ze krijgen daarenboven in het laatste 

trimester van de zwangerschap een startgesprek aangeboden. Door de verwerking van de 

persoonsgegevens van FAMIFED en de kinderbijslagfondsen wil Kind en Gezin waarborgen 

dat alle toekomstige ouders het startgesprek krijgen aangeboden en indien nodig worden 

geïnformeerd over het groeipakket (de nieuwe kinderbijslag). 

 

4. Kind en Gezin merkt op dat in de toekomst alle betrokken betalingsactoren een clausule van 

uitdrukkelijke toestemming zullen toevoegen op het formulier waarmee de premie wordt 

aangevraagd. De toekomstige ouders zullen expliciet moeten aankruisen dat zij akkoord gaan 

met de doorgave van hun contactinformatie aan Kind en Gezin. Gaan zij niet akkoord, dan 

zal de contactinformatie niet worden doorgegeven. In het andere geval zal Kind en Gezin 

telefonisch contact opnemen en zijn dienstverlening voorstellen. Gaan de toekomstige ouders 

op het aanbod in, dan zal Kind en Gezin een dossier voor hen creëren. Weigeren ze, dan zal 

die weigering worden geregistreerd en zal het dossier worden afgesloten tot aan de geboorte 

van het kind. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die volgens 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 de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 

6. Kind en Gezin behoort tot het netwerk van de sociale zekerheid ingevolge een beslissing van 

het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, na gunstig advies van 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, met toepassing van 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. 

 

7. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het verlenen van bijstand en 

ondersteuning aan toekomstige ouders, volgens het Vlaams decreet van 30 april 2004 tot 

oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en 

Gezin. Kind en Gezin wil hun identiteit achterhalen aan de hand van persoonsgegevens van 

het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag FAMIFED en de kinderbijslagfondsen. Het 

betreft persoonsgegevens van toekomstige ouders die bij de voormelde instellingen van 

sociale zekerheid een geboortepremie aanvragen. 
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8. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze 

blijven beperkt tot de identiteit en de contactinformatie van de zwangere vrouwen die in het 

Vlaams Gewest wonen. De machtiging wordt gevraagd tot 31 maart 2019 daar de Vlaamse 

Gemeenschap in 2019 zelf de authentieke bron van de persoonsgegevens wordt, door de 

zesde staatshervorming. 

 

9. De mededeling van de persoonsgegevens door het Federaal Agentschap voor de 

Kinderbijslag en de kinderbijslagfondsen aan Kind en Gezin geschiedt met de tussenkomst 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. De persoonsgegevens zouden geëncrypteerd door middel van een beveiligde 

SFTP-server (secure file transfer protocol) van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

ter beschikking worden gesteld, volgens het SFTP-protocol en de geëigende procedures van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

10 Het sectoraal comité neemt er kennis van dat de betrokken betalingsactoren in de toekomst 

een clausule van uitdrukkelijke toestemming zullen toevoegen op het aanvraagformulier en 

dat de identiteit van de toekomstige ouders die niet expliciet aankruisen dat zij akkoord gaan 

met de doorgave van hun contactinformatie dan ook niet aan Kind en Gezin zullen worden 

overgemaakt. Hoewel deze werkwijze vooralsnog niet geïmplementeerd is, gaat het sectoraal 

comité er toch mee akkoord dat de persoonsgegevens reeds worden meegedeeld, omdat het 

gaat om persoonsgegevens van personen die zelf een initiatief hebben genomen ten aanzien 

van een officiële instantie uit de kinderbijslagsector (door een premie-aanvraag in te dienen) 

en ze uitsluitend aan een andere officiële instantie worden overgemaakt (met het oog op het 

verlenen van bijstand). 

 

11. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet rekening worden gehouden 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. 

 

12. Tevens moet rekening worden gehouden met de minimale veiligheidsnormen van het 

netwerk van de sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

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

gezondheid 

 

het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag FAMIFED en de kinderbijslagfondsen tot 31 maart 

2019 om de hogervermelde persoonsgegevens mee te delen aan het Vlaams Agentschap Kind en 

Gezin, voor het verlenen van bijstand en ondersteuning aan toekomstige ouders, volgens het 

Vlaams decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met 

rechtspersoonlijkheid 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 het volgende adres: Willebroekkaai 38, 1000 Brussel. 


