
 

 

  
 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/12/321 

 

 

BERAADSLAGING NR 12/098 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE AAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN MET HET OOG 

OP HET NAGAAN VAN HET TOEREIKEND KARAKTER VAN DE 

BESTAANSMIDDELEN VAN BEPAALDE CATEGORIEËN PERSONEN 

 

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 programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 

Integratie van 10 oktober 2012; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 19 

oktober 2012; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

(hierna kortweg de wet van 15 december 1980 genoemd) bepaalt dat om zich te 

laten herenigen met zijn echtgenoot, partner of nakomelingen de Belgische 

burger dient te beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen, hetgeen niet het geval is indien hij vanwege een openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn een vorm van bijstand ontvangt. 
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2. De Dienst Vreemdelingenzaken van de federale overheidsdienst Binnenlandse 

Zaken wil bij elke vraag tot gezinshereniging vanwege een Belgische burger 

kunnen nagaan of hij al dan niet cliënt van een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn is. Dat zou geschieden door een raadpleging van 

persoonsgegevens bij de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 

Integratie, aan de hand van het elektronisch bericht A036. Deze raadpleging zou 

echter niet systematisch plaats vinden maar enkel in geval van aanwijzingen van 

het niet beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 

 

3. Er kan overeenkomstig de artikelen 40ter en 42quater van de wet van 15 

december 1980 een einde worden gesteld aan de gezinshereniging met de 

Belgische burger indien de voorwaarden daartoe niet langer vervuld zijn, in het 

bijzonder indien de gezinsleden een onredelijke belasting voor het Belgisch 

stelsel van sociale bijstand vormen, hetgeen kan blijken uit het feit dat zij 

vanwege een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een vorm van 

bijstand ontvangen. 

 

4. De Dienst Vreemdelingenzaken wil aangaande buitenlandse gezinsleden van een 

Belgische burger (zelf al dan niet burgers van de Europese Unie) die in België 

verblijven in het kader van een gezinshereniging op de hoogte worden gebracht 

zodra zij cliënt van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden. 

 

5. Per betrokkene zouden de volgende persoonsgegevens ter beschikking worden 

gesteld: de naam, de voornamen, het identificatienummer van de sociale 

zekerheid, het land van herkomst, het bedrag van de bijstand die door het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt toegekend en de periode 

van de toekenning van de bijstand. Het betreft de nodige persoonsgegevens ter 

eenduidige identificatie van de betrokkenen en ter vaststelling van de aard en de 

duur van de onredelijke belasting voor het Belgisch stelsel van sociale bijstand. 

Ze zouden samen met andere factoren (leeftijd, gezondheidstoestand, sociale en 

culturele integratie,…) worden gebruikt bij de beslissing tot uitwijzing. 

 

6. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 15 december 1980 dient een inwoner 

van een derde land die een verblijfsrecht wil bekomen onder meer het bewijs te 

leveren dat hijzelf of de vreemdeling die het recht op gezinshereniging opent over 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt ten behoeve van 

zichzelf en zijn familieleden, om te voorkomen dat zij ten laste van de overheid 

vallen. Hetzelfde geldt overeenkomstig artikel 10bis van de wet van 15 december 

1980 in het kader van de gezinshereniging met een inwoner van een derde land 

met een verblijfsrecht voor een beperkte duur. De artikelen 11 en 13 van de 

hogervermelde wet van 15 december 1980 bieden aan de overheid de 

mogelijkheid om het verblijfsrecht te weigeren of te beëindigen indien de 

betrokkene niet (langer) aan de voorwaarden beantwoordt, hetgeen het geval is 

indien hij vanwege een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een vorm 

van bijstand ontvangt. 
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7. De Dienst Vreemdelingenzaken wil bij elke vraag tot gezinshereniging vanwege 

een inwoner van een derde land kunnen nagaan of hij al dan niet cliënt van een 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is. Dit nazicht zou ook later 

geschieden, bij het opduiken van aanwijzingen van het verlies van stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. De persoonsgegevens van de 

programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie zouden worden 

geraadpleegd aan de hand van het elektronisch bericht A036. Aangaande de 

betrokkenen zouden de hogervermelde persoonsgegevens ter beschikking worden 

gesteld, te hunner eenduidige identificatie en ter vaststelling van de aard en de 

duur van de onredelijke belasting voor het Belgisch stelsel van sociale bijstand. 

 

8. Opdat een inwoner van een derde land naar België kan komen om er te studeren 

(hoger onderwijs of voorbereiding ervan) dient hij eveneens aan te tonen over 

afdoende middelen te beschikken, overeenkomstig artikel 58 van de wet van 15 

december 1980. Artikel 61 van de wet van 15 december 1980 biedt aan de 

overheid de mogelijkheid om het verblijfsrecht van de student onder bepaalde 

voorwaarden te beëindigen indien hij of een gezinslid vanwege een openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn een vorm van bijstand ontvangt. De 

hogervermelde persoonsgegevens bieden de mogelijkheid om de betrokkenen 

eenduidig te identificeren en om na te gaan of de bijstand van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn al dan niet de vastgestelde grenzen (inzake 

bedrag en duur) overschrijdt. Ze zouden worden meegedeeld zodra de student 

meer dan negentig dagen bijstand van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn heeft ontvangen in een periode van twaalf maanden 

voorafgaand aan het elektronisch bericht. 

 

9. Inwoners van derde landen die als student in België verblijven, kunnen zich laten 

herenigen met gezinsleden, overeenkomstig artikel 10bis van de wet van 15 

december 1980, op voorwaarde dat wordt aangetoond dat er stabiele, toereikende 

en regelmatige bestaansmiddelen voorhanden zijn (zie dienaangaande ook de 

artikelen 13 en 61 van de hogervermelde wet van 15 december 1980). Er kan 

onder bepaalde voorwaarden een einde worden gesteld aan het verblijfsrecht van 

de gezinsleden van de student indien zij bijstand van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn ontvangen. Om na te gaan of de voorwaarden verbonden 

aan het verblijfsrecht gerespecteerd worden door de gezinsleden van de student 

wil de Dienst Vreemdelingenzaken ook wat hen betreft mededeling van de 

hogervermelde persoonsgegevens bekomen. De persoonsgegevens zouden 

worden meegedeeld zodra het betrokken gezinslid van de student meer dan 

negentig dagen bijstand van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

heeft ontvangen in een periode van twaalf maanden voorafgaand aan het 

elektronisch bericht. 

 

10. De mededeling van persoonsgegevens zou geschieden met tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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B. BEHANDELING 
 

11. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de sociale 

zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, § 1, tweede 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. 

 

12. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de toepassing van 

de wet van 15 december 1980 en in het bijzonder de bepalingen inzake het 

beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen als 

voorwaarde voor het verblijfsrecht. De overheid dient te kunnen nagaan of personen 

beschikken over dergelijke bestaansmiddelen en geen onredelijke belasting voor het 

Belgisch stelsel van sociale bijstand vormen, zowel met het oog op het toekennen 

van het verblijfsrecht als met het oog op het eventuele intrekken ervan. 

 

13. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van die doeleinden, relevant en 

niet overmatig. De naam, de voornamen, het identificatienummer van de sociale 

zekerheid en het land van herkomst van de betrokkene zijn noodzakelijk voor hun 

eenduidige identificatie. Het bedrag van de bijstand van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn en de toekenningsperiode bieden de mogelijkheid om na te 

gaan hoe het op financieel vlak gesteld is met de betrokkene. 

 

14. Er dient op gewezen te worden dat de persoonsgegevens met betrekking tot de 

bijstand van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op zich niet 

volstaan om het criterium van de onredelijke belasting voor het Belgisch stelsel van 

sociale bijstand te evalueren en dat bij het nemen van beslissingen de Dienst 

Vreemdelingenzaken ook rekening zal houden met andere factoren. 

 

15. Bij de mededeling van persoonsgegevens zal gebruik worden gemaakt van het 

identificatienummer van de sociale zekerheid, dat is het identificatienummer van 

het Rijksregister van de natuurlijke personen of het identificatienummer van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

16. Bij het koninklijk besluit van 22 oktober 1984 waarbij de Dienst 

Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie gemachtigd wordt het 

identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken 

en bij het koninklijk besluit van 11 mei 1987 betreffende de mededeling, door de 

gemeenten, van inlichtingen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, door toedoen van 

het Rijksregister van de natuurlijke personen werd de Dienst Vreemdelingenzaken 

gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen 

en om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te 

gebruiken. De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

oordeelde in haar advies nr. 02/2003 van 13 januari 2003 dat de overheveling van 

de Dienst Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie naar het ministerie 

van Binnenlandse Zaken niet mocht leiden tot het verlies van deze machtigingen. 
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17. Het gebruik van het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid is vrij, overeenkomstig artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid. 

 

18. De mededeling zal geschieden met tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14 van de hogervermelde wet van 15 

januari 1990. 

 

 

Om deze redenen machtigt 

 

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

van de gezondheid 
 

de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie om de hogervermelde 

persoonsgegevens op de hogervermelde wijze mee te delen aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken, uitsluitend voor het nagaan of personen beschikken over 

bestaansmiddelen en geen onredelijke belasting voor het Belgisch stelsel van sociale 

bijstand vormen, zowel met het oog op het toekennen van het verblijfsrecht als met het 

oog op het eventuele intrekken van het verblijfsrecht, overeenkomstig de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


