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MEMORIE VAN TOELICHTING

A.

Algemene toelichting

1.

Context en situering

Het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid, biedt in haar artikel 126, §3, de mogelijkheid om samenwerkingsakkoorden af te sluiten met het oog op de verstrekking van gegevens aan de
gezinsinspecteurs. Voorliggend ontwerp van instemmingsdecreet creëert het kader
waarbinnen de inspectiediensten, die bevoegd zijn inzake gezinsbijslagen van de
verschillende deelentiteiten, informatie voor elkaar kunnen verzamelen. Om te
verzekeren dat de vaststellingen gedaan door de inspectiedienst van een andere
deelentiteit tegenstelbaar zijn aan de burger, wordt voorliggend samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de deelentiteiten.
2.

Gevolggeving adviezen

2.1. Advies van de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en
Gezinsbeleid
De Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid
leverde haar advies af op 24 december 2018. Er waren geen opmerkingen bij het
ontwerp.
2.2. Advies van de Raad van State
De Raad van State leverde haar advies 65.797/VR af op 15 mei 2019. Zij merkte
op dat het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit diende te worden ingewonnen. Aan deze opmerking wordt gevolg gegeven.
De inwerkingtreding wordt geschrapt uit het voorontwerp van decreet (artikel 3),
gezien de specifieke bepaling in het samenwerkingsakkoord.
2.3. Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit
De Gegevensbeschermingsautoriteit leverde haar advies 137/2019 af op 7
augustus 2019.
We kunnen akkoord gaan met het standpunt van de Gegevensbeschermingsautoriteit dat de taken van de inspectiediensten, de voorwaarden voor de toekenning van
gezinsbijslagen, de gegevens die zij nodig hebben om deze taken uit te voeren,
de bewaartermijnen enzovoort. in de regelgeving van de respectievelijke deelentiteiten zullen bepaald worden en dat het samenwerkingsakkoord enkel de basis is
voor gegevensdeling tussen inspectiediensten van de verschillende deelentiteiten.
Voor de Vlaamse Gemeenschap is dit het geval in de artikelen 22 en 23 van het
decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van
Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april
2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin (taken inspectiedienst), en de artikelen 7 en
126 van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader
van het gezinsbeleid (bepalingen inzake gegevensdeling).
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De verwerkingsverantwoordelijken zullen inderdaad verzekeren dat alles conform
de regels van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) verloopt.
Overeenkomstig het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt reeds
verwezen naar de toepasselijke regelgevingen van de deelentiteiten.
Het samenwerkingsakkoord dient niet aangepast te worden ingevolge het advies
van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
B.

Toelichting bij de artikelen

Artikel 1
Ingevolge de zesde staatshervorming is de Vlaamse Gemeenschap sinds 1 juli
2014 bevoegd inzake gezinsbijslagen. Deze werden als bijkomende persoonsgebonden bevoegdheid opgenomen in wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen.
Artikel 2
Bij dit decreet wordt ingestemd met het samenwerkingsakkoord van 28 december
2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de
bevoegdheden inzake gezinsbijslagen.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
Wouter BEKE
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Voorontwerp van decreet houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van xxx tussen de Federale Staat, de
Vlaamse gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Duitstalige
Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen
inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden inzake
gezinsbijslagen
DE VLAAMSE REGERING,
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is ermee belast, in naam van
de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te dienen,
waarvan de tekst volgt:
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van xxx tussen de
Federale Staat, de Vlaamse gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking
tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen.
Art. 3. Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt wordt.
Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
Pagina 1 van 1
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ADVIES VAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD
VOOR HET WELZIJNS-, GEZONDHEIDS- EN GEZINSBELEID

Vlaams Parlement

10

Vlaams Parlement

247 (2019-2020) – Nr. 1

247 (2019-2020) – Nr. 1

11

• . · SARWGG

1 11

Strategische

Adviesraad

WELZIJN• GEZONDHEID• GEZIN

De heer Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Ellipsgebouw
Koning Albert Il-laan 35 bus 90
1030 BRUSSEL

contactpersoon
Gunter Naets

ons kenmerk
SARWGG _20181221 _Inspectiediensten_ Gezinsbijslagen_ ADV _OEF

Brussel
24 december 2018

gnaets@serv.be

Advies over het voorontwerp van instemmingsdecreet met het Samenwerkingsakkoord
betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden
inzake gezinsbijslagen

Geachte heer minister,
De SAR WGG ontving uw vraag om advies over het voorontwerp van decreet houdende
instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de
Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader
van de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen.
De raad maakt geen opmerkingen bij dit voorontwerp van decreet.

Gunter Naets

Jan De Maeseneer

secretaris

voorzitter
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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
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RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving
advies 65.797/VR
van 15 mei 2019
over
een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap
„houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van xxx
tussen de Federale Staat, de Vlaamse gemeenschap, het Waalse
Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de
Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen
inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden inzake
gezinsbijslagen‟

‡LW-BFFTMCCEC-GFHJHVT‡
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advies Raad van State
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Op 28 maart 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verzocht binnen een termijn van dertig dagen,
verlengd tot vijfenveertig dagen,(*) een advies te verstrekken over een voorontwerp van decreet
van de Vlaamse Gemeenschap „houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van xxx
tussen de Federale Staat, de Vlaamse gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen
inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen‟.
Het voorontwerp is door de verenigde kamers onderzocht op 7 mei 2019. De
verenigde kamers waren samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, voorzitter,
Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Wilfried VAN VAERENBERGH, Luc DETROUX, Wouter PAS
en Patrick RONVAUX, staatsraden, en Annemie GOOSSENS en Béatrice DRAPIER, griffiers.
De verslagen zijn uitgebracht door Brecht STEEN, eerste auditeur-afdelingshoofd,
en Stéphane TELLIER, auditeur.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 15 mei 2019.
*

Vlaams Parlement
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(*)
Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd
op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat de termijn van dertig dagen verlengd wordt tot vijfenveertig dagen in
het geval waarin het advies gegeven wordt door de verenigde kamers met toepassing van artikel 85bis.
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1.
Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek
van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond,1 alsmede van de vraag
of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

STREKKING VAN HET VOORONTWERP
Het voorliggende voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap strekt
ertoe instemming te verlenen aan het samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de
Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap, waarbij, zoals wordt aangegeven in
het opschrift ervan, de samenwerking wordt geregeld tussen de inspectiediensten die toezicht
houden op de regeling inzake gezinsbijslagen, meer bepaald het verzoeken van de medewerking
van een andere bevoegde inspectiedienst en de uitwisselbaarheid van vaststellingen gedaan door
de verschillende inspectiediensten.
2.

Het samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 bevat, naast enkele definities
(artikel 1), het principe dat de bevoegde inspectiediensten om medewerking kunnen verzoeken
van de inspectiediensten van een ander deelgebied die de gegevens kosteloos meedelen
(artikel 2), het principe dat een inspectiedienst vaststellingen, die gevolgen kunnen hebben voor
het recht op gezinsbijslagen in een ander deelgebied, meedeelt aan de inspectiedienst bevoegd in
dat deelgebied (artikel 3) en het principe dat de vaststellingen gedaan door een inspectiedienst
van een ander deelgebied dezelfde juridische waarde hebben als vaststellingen gedaan door de
eigen inspectiedienst (artikel 4). Het samenwerkingsakkoord regelt ook de inwerkingtreding
(artikel 5) en de duur van het samenwerkingsakkoord (artikel 6).

VORMVEREISTEN
3.
De artikelen 2 tot 4 van het samenwerkingsakkoord hebben, gelet op de aard van
de aangelegenheid, mogelijk betrekking op de verwerking van persoonsgegevens.

1

Aangezien het om een voorontwerp van decreet gaat, wordt onder “rechtsgrond” de overeenstemming met de
hogere rechtsnormen verstaan.

Vlaams Parlement
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Artikel 36, lid 4, van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en
de Raad van 27 april 2016 „betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)‟, gelezen in
samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van die verordening, voorziet in een
verplichting om de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Gegevensbeschermingsautoriteit
bedoeld in de wet van 3 december 2017 „tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit‟,
te raadplegen bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te
stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met
verwerking.
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Aan deze vormvereiste moet nog worden voldaan.

ONDERZOEK VAN HET VOORONTWERP
Artikel 2
4.
Artikel 3 van het voorontwerp bepaalt dat “[d]it decreet (…) in werking [treedt] de
dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt”, terwijl artikel 5 van het
samenwerkingsakkoord bepaalt dat “[d]it samenwerkingsakkoord (…) uitwerking [heeft] vanaf
1 januari 2019 na goedkeuring door de betrokken regeringen en ondertekening door alle partijen”.
Artikel 3 van het voorontwerp voegt dus niets toe aan artikel 5 van het samenwerkingsakkoord
dat reeds zelf de inwerkingtreding regelt en wordt dus beter weggelaten.

ONDERZOEK VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD
Artikelen 2 en 3
5.
De machtigingen aan de regeringen van de deelentiteiten om “verdere modaliteiten
vast [te] leggen met betrekking tot de samenwerking” (artikelen 2 en 3) kunnen er
vanzelfsprekend niet toe leiden dat de regeringen essentiële elementen kunnen regelen van de aan
de decreet- en ordonnantiegever voorbehouden aangelegenheden, bijvoorbeeld wanneer
maatregelen raken aan het recht op de bescherming van het privéleven.

Artikel 5
6.
Krachtens artikel 5 van het samenwerkingsakkoord heeft het “uitwerking vanaf
1 januari 2019 na goedkeuring door de betrokken regeringen en ondertekening door alle partijen”.
Overeenkomstig artikel 92bis, § 1, tweede lid, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 „tot hervorming der instellingen‟ heeft het samenwerkingsakkoord waarmee de
instemming wordt beoogd, eerst gevolg nadat het instemming heeft verkregen van de bevoegde
wetgevers. Het volstaat dus niet dat de betrokken regeringen het samenwerkingsakkoord hebben
goedgekeurd en de partijen het hebben ondertekend, opdat het samenwerkingsakkoord uitwerking
krijgt. Het samenwerkingsakkoord kan slechts uitwerking krijgen nadat alle bevoegde wetgevers
ermee hebben ingestemd.

‡LW-BFFTMCCEC-GFHJHVT‡
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In artikel 5 van het samenwerkingsakkoord moet bijgevolg bepaald worden dat het
uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019 na bekendmaking van de laatste instemmingsakte
door de wetgevers van de partijen.

DE GRIFFIER

DE VOORZITTER

Annemie GOOSSENS

Marnix VAN DAMME

‡LW-BFFTMCCEC-GFHJHVT‡
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Advies nr 137/2019 van 7 augustus 2019

Betreft: Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord
van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse gemeenschap, het Waalse
Gewest,

de

Gemeenschappelijke

gemeenschapscommissie

en

de

Duitstalige

Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de
bevoegdheden inzake gezinsbijslagen (CO-A-2019-143)

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit");
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
inzonderheid op artikel 23 en 26 (hierna “WOG”);
Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (hierna “AVG”);
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG”);
Gelet op het verzoek om advies van de heer Jo Van Deurzen, Vlaamse Minister voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, ontvangen op 12 juni 2019;
Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar;

Vlaams Parlement
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Brengt op 7 augustus 2019 het volgend advies uit:
I.
1.

VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG

De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verzocht het advies van de
Autoriteit

over

een

voorontwerp

van

decreet

houdende

instemming

met

het

samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse
gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de
Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader
van de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen (hierna “het Ontwerp”).
2.

Betreffende het samenwerkingsakkoord waaraan het Ontwerp instemming beoogt te
verlenen, werd op 3 juni 2019 eveneens advies gevraagd door de Federale Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.
II.

3.

ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG

Voor wat betreft het samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en
gemeenschapsoverheden betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader

van de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen, verwijst de Autoriteit naar de opmerkingen die
zij in haar advies nr. 135/2019 van 7 augustus 2019 heeft gemaakt.
4.

Aangaande de tekst van het Ontwerp heeft de Autoriteit vastgesteld dat deze geen aanleiding
geeft tot bijzondere opmerkingen in het licht van de bepalingen van de AVG en de WVG.

(get.) Alexandra Jaspar
Directeur van het Kenniscentrum
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ONTWERP VAN DECREET
DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
is ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het
ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt:
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de
bevoegdheden inzake gezinsbijslagen.
Brussel, 21 februari 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
Wouter BEKE
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BIJLAGE:
Samenwerkingsakkoord
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SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE FEDERALE STAAT, DE
VLAAMSE
GEMEENSCHAP,
HET
WAALSE
GEWEST,
DE
GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
EN
DE
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE SAMENWERKING
TUSSEN
INSPECTIEDIENSTEN
IN
HET
KADER
VAN
DE
BEVOEGDHEDEN INZAKE GEZINSBIJSLAGEN

PREAMBULE
Overwegende dat de bevoegdheidsoverdracht inzake gezinsbijslagen aan
de deelentiteiten in het kader van de zesde staatshervorming tevens
betrekking heeft op de controle op de naleving van de regelgeving inzake
gezinsbijslagen en uitvoering van strafrechtelijke en administratieve
sancties,
Overwegende dat de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Duitstalige
Gemeenschap
en
de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, ieder wat hen betreft, sindsdien immers een
eigen en exclusieve bevoegdheid hebben inzake de controle en de
handhaving van de regels voor de materies waarvoor ze bevoegd zijn;
Overwegende dat dit akkoord de samenwerking tussen de verschillende
sociale inspectiediensten van de deelentiteiten coördineert, met het
voordeel dat dit het globale en gecoördineerde karakter van het beleid
inzake de strijd tegen sociale fraude waarborgt;
Gelet op artikel 23 van de Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, artikel 92bis en artikel 94, § 1bis, ingevoegd door artikel 44
van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde
staatshervorming;
Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen
voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 60sexies, ingevoegd door artikel
37 van de wet van 19 april 2014 tot wijziging van de wet tot hervorming
der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap;
Gelet op het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april
2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan
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de
uitoefening
naar
het
Waalse
Gewest
en
de
Franse
Gemeenschapscommissie wordt overgedragen en het decreet van het
Waalse Gewest van 11 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de
Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en
aan de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen;
Gelet op het Waalse decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer
en de betaling van de gezinsbijslagen;
Gelet op het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 23 april 2018
met betrekking tot de gezinsbijslagen;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 april 2018 tot
regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 126,
§3;
Gelet op de Algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939
toepasselijk voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
Gelet op het akkoord in het Overlegcomité van 19 december 2018;
Tussen
De federale staat, vertegenwoordigd door de minister bevoegd voor
Sociale Zaken en Volksgezondheid;
De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de minister-president
en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de minister-president en de
minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken
en Administratieve Vereenvoudiging;
De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de ministerpresident en de minister van Gezin, Gezondheid en Sociale
Aangelegenheden;
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door
de voorzitter van het Verenigd College en de leden van het Verenigd
College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het
Gezinsbeleid en de Filmkeuring;
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Wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord en alleen in
dat kader moet verstaan worden onder:
1° deelentiteiten: de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
voor de gebiedsomschrijving van het tweetalige gebied BrusselHoofdstad; de Vlaamse Gemeenschap, voor de gebiedsomschrijving
van het Nederlandse taalgebied; het Waalse Gewest, voor de
gebiedsomschrijving van het Franse taalgebied en de Duitstalige
Gemeenschap, voor de gebiedsomschrijving van het Duitse taalgebied;
2° inspectiedienst: dienst die inspecties uitvoert met betrekking tot
de bevoegdheid inzake gezinsbijslagen daartoe aangeduid door de
betrokken deelentiteit.
Art. 2. Indien de bevoegde inspectiedienst vaststelt dat zij behoefte heeft
aan gegevens noodzakelijk om de rechten inzake gezinsbijslagen te
kunnen vrijwaren, die enkel kunnen vastgesteld worden door een controle
uit te voeren op het grondgebied van een andere deelentiteit, richt zij een
verzoek daartoe tot de inspectiedienst van deze laatste deelentiteit. De
inspectiedienst van deze deelentiteit bezorgt kosteloos de gevraagde
informatie aan de inspectiedienst die het verzoek formuleerde.
De regeringen van de deelentiteiten kunnen verdere modaliteiten
vastleggen met betrekking tot de samenwerking in het eerste lid.
Art. 3. Indien een inspectiedienst vaststellingen doet die een gevolg
kunnen hebben op de rechten inzake gezinsbijslagen van een andere
deelentiteit, meldt zij dit aan de bevoegde inspectiedienst.
De regeringen van de deelentiteiten kunnen verdere modaliteiten
vastleggen met betrekking tot de samenwerking in het eerste lid.
Art. 4. De vaststellingen van de uitvoerende inspectiedienst hebben
dezelfde juridische waarde als die welke de verzoekende inspectiedienst
zelf heeft gedaan en kunnen door haar worden gebruikt om haar eigen
controleverslag of proces-verbaal op te stellen.
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Art. 5. Dit samenwerkingsakkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2019
na goedkeuring door de betrokken regeringen en ondertekening door alle
partijen.
Art. 6. Dit samenwerkingsakkoord wordt gesloten voor een onbepaalde
duur vanaf de ondertekening door alle partijen.
De federale staat is partij bij deze samenwerkingsovereenkomst
voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019. In die context
zijn de bepalingen van de artikelen 1 tot 4 van toepassing op de
inspectiediensten van Famifed.
Getekend te Brussel, op 28 december 2018, in een enkel oorspronkelijk
exemplaar in het Nederlands, het Frans en het Duits, dat zal worden
neergelegd bij het Centraal Secretariaat van het Overlegcomité.

De Eerste Minister

Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en
Migratie

De Heer Charles Michel

Mevrouw Maggie De Block

Minister-president van de regering Vlaams minister van Welzijn,
van het Vlaamse Gewest
Volksgezondheid en Gezin

De heer Geert Bourgeois
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Minister-president van het Waalse Waals minister van Sociale Actie,
Gewest
Gezondheid,
Gelijke
Kansen,
Ambtenarenzaken
en
Administratieve Vereenvoudiging

De heer Willy Borsus

Minister-president
van
Duitstalige Gemeenschap

De heer Oliver Paasch

Mevrouw Alda Greoli

de Minister
van de Duitstalige
Gemeenschap
van
Gezin,
Gezondheid
en
Sociale
Aangelegenheden

De heer Antonios Antoniadis

Voorzitter
van
het
Verenigd Lid van het Verenigd College,
College
van
de bevoegd voor het beleid inzake
Gemeenschappelijke
Bijstand aan personen, het
Gemeenschapscommissie
Gezinsbeleid en de Filmkeuring

De heer Rudi Vervoort

Mevrouw Céline Fremault
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Lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het beleid inzake
Bijstand
aan
personen,
het
Gezinsbeleid en de Filmkeuring

De heer Pascal Smet
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