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Armoedebeleid  -  Gegevensuitwisseling lokale besturen

Als lokaal bestuur willen we vaak inzetten op het bereiken van mensen in armoede, maar 
we kunnen hen vaak niet bereiken omdat we botsen tegen heel wat privacyregels. We 
kennen de mensen die gekend zijn in de welzijnshuizen en bij de OCMW's. Mensen die daar 
niet gekend zijn, vallen nu uit de boot en vinden de lokale besturen niet. Uiteraard is de 
wetgeving op de privacy heel belangrijk, maar het is door die strenge wetgeving dat we 
nu mensen die we willen bereiken, niet kunnen bereiken. De Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG) is een belangrijke partner in dit verhaal. Ook zij zullen hierin 
een belangrijke rol spelen.

In de commissie Binnenlands Bestuur van 13 oktober 2020 deed ik hierover ook een 
tussenkomst. De minister erkende toen dit probleem en zelf vond hij de problematiek van 
privacy en beroepsgeheim heel belangrijk. 

De minister gaf aan dat er op dat moment contacten liepen met het kabinet van minister 
Beke en het agentschap Opgroeien om te bekijken hoe dit probleem kan doorbroken 
worden. 

1. Zijn er ondertussen al contacten opgenomen met het kabinet van minister Beke? Zo 
ja, hoe verlopen de contacten dan en is er al vooruitgang? 

2. De minister verklaarde in de commissie om het probleem van het beroepsgeheim op 
te lossen via een soort gedeeld beroepsgeheim.  

Zijn hiervoor al verdere stappen ondernomen? 

3. De minister geeft terecht aan dat we lokale besturen meer informatie moeten kunnen 
geven en dat we hen moeten vertrouwen om op een correctie manier met die 
informatie om te gaan. Er zal een kader gemaakt moeten worden waaraan lokale 
besturen zich zullen moeten houden. 

Is er al actie ondernomen om dergelijk kader te ontwikkelen voor de lokale besturen?
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Mijn kabinet heeft inderdaad contact opgenomen met het kabinet van minister Beke om 
na te gaan welke pistes er zijn voor gegevensdeling met lokale besturen met betrekking 
tot armoedebestrijding en de problematiek van privacy en beroepsgeheim. Zij hebben deze 
vraag ter harte genomen en bekijken met hun administratie wat er mogelijk is. Concreet 
wordt er gekeken naar het geïntegreerd breed onthaal, het samenwerkingsverband tussen 
minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk en de diensten 
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Zowel in de regelgeving over lokaal sociaal 
beleid als in andere sectorale regelgeving (bv. van de Vlaamse Sociale Bescherming) wordt 
gewerkt aan een rechtsgrond om informatie te laten doorstromen van de lokale actoren 
van de Vlaamse administratie naar het geïntegreerd breed onthaal. Het zou dan ook de 
bedoeling zijn om dergelijke rechtsgrond ook in het decreet Opgroeien regie te voorzien. 
De uitwisseling van gegevens over maatschappelijk kwetsbare gezinnen zou mits 
voorafgaande toestemming van de betrokkenen kunnen gedeeld worden met een OCMW-
medewerker die gebonden is door het beroepsgeheim. Voor de inhoud en stand van zaken 
van deze initiatieven verwijs ik naar minister Beke als bevoegd minister voor 
armoedebestrijding.

VVSG is hierbij een belangrijke partner voor de lokale besturen, bijvoorbeeld in de 
uitwisseling van gegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. VVSG werkte ook mee 
met de administratie van minister Beke aan een standaardprotocol voor gegevensdeling, 
in het kader van de covid-19-subsidies voor kwetsbare doelgroepen. Daarmee kunnen 
lokale besturen lijsten ontvangen met gegevens van mensen die de sociale toeslag 
ontvangen bovenop het basisbedrag uit het Groeipakket. 


