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BERAADSLAGING NR. 14/087 VAN 7 OKTOBER 2014, GEWIJZIGD OP 6 JULI 

2021, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGE-

VENS DOOR DE DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 

VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN DE 

PARTNERSINSTELLINGEN BEVOEGD VOOR DE HANDICAP AAN HET 

"AGENCE WALLONNE POUR UNE VIE DE QUALITÉ" IN HET KADER VAN 

ZIJN WETTELIJKE OPDRACHTEN 

 

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

puntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautori-
teit in het bijzonder artikel 114; 

 
Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité 
en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 
2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de be-
scherming 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, 
In het bijzonder 97; 

 
Gelet op de aanvraag van het ”Agence wallonne pour une Vie de Qualité (AViQ) van 12 

september 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 

september 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 24 juni 

2014; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het ”Agence wallonne pour une Vie de Qualité (AViQ)” is ermee belast om in de 

naam van en in samenwerking met een persoon met een handicap (volwassene of 

kind), een dossier op te stellen met een aantal gegevens, wanneer deze persoon zich 
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bij het AWIPH meldt1. Het AWIPH dient tevens na te gaan of de persoon wel dege-

lijk het statuut van een persoon met een handicap heeft, wanneer er een aanvraag tot 

tegemoetkoming ingediend wordt en voor de behoefteanalyse. 

 

Naar aanleiding van de zesde Staatshervorming is het AViQ sedert 1 januari 2021 

bevoegd voor het beheer van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in het 

Waals Gewest. In het decreet van 1 oktober 2020 betreffende de tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale 

Actie en Gezondheid wordt onder meer bepaald dat de Waalse verzekeringsinstellin-

gen (OAW’s) de aanvragen zullen onderzoeken en dat het AViQ ze in dat kader zal 

controleren. Door diezelfde hervorming is het AViQ sinds 1 januari 2019 bevoegd 

voor het regelen van de kinderbijslag in het Waals Gewest. Het AViQ moet onder 

meer de erkenning van de kinderbijslagfondsen beheren, ze financieren en huiscon-

troles verrichten krachtens het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en 

de betaling van de gezinsbijslagen. Het AVIQ zal vanaf juli 20212 dus instaan voor 

het beheer van de aanvragen van een toeslag op de kinderbijslag3. In dat kader neemt 

het AVIQ eveneens de bevoegdheid van de erkenning van de handicap van het kind 

over van de DGPH. 

 

De controle van het statuut van persoon met een handicap is bijgevolg ook noodza-

kelijk in het kader van de aanvraag van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

of een toeslag op de kinderbijslag. 

 

2. Bovendien legt het Waalse wetboek van Sociale actie en Gezondheid aan het AWIPH 

op om een aantal types van handicap te erkennen en de dossiers van stagiaires met 

een handicap onder een omscholingsovereenkomst of een overeenkomst voor be-

roepsopleiding op te volgen. In het kader van het onderzoek en de opvolging van 

deze dossiers wenst het AWIPH tevens toegang tot de toepassing Handiservice. 

 

Deze toegangsaanvraag is eveneens gewenst voor de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden en de toeslag op de kinderbijslag. 

 

3. Het AViQ heeft dus in het kader van het onderzoek van voormelde dossiers toegang 

nodig tot de gegevens met betrekking tot de erkenning van een handicap in de toe-

passing Handiservice en dit voor alle gegevensleveranciers die hierna worden ver-

meld. Deze gegevens worden tot nu toe beheerd door de Directie-generaal Personen 

met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

 

                                                 
1  Zie artikel 279 van de "Code wallon de l’Action sociale et de la santé" (Waals wetboek van Sociale 

actie en Gezondheid). 
2  Er werd een overgangsregeling voorzien voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2022. De 

definitieve overname van de activiteit door het AViQ is voorzien op 1 juli 2021. 
3  Artikel 16 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbij-

slagen en artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de 

toekenning van de toeslag op de kinderbijslag ten gunste van een kind met een handicap ter uitvoering 

van artikel 16 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de ge-

zinsbijslagen. 
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Om zijn opdrachten met betrekking tot de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

en de toeslag op de kinderbijslag te kunnen vervullen, wenst het AViQ (en zijn se-

cundair netwerk, namelijk de kinderbijslagfondsen) de erkenningen van de handicap 

te raadplegen in handiservice. die hierin worden opgenomen door de volgende au-

thentieke bronnen: 

- Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) voor de erkenning van de 

handicap in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

- Het Agentschap Opgroeien/Kind en Gezin voor de erkenning van de handicap 

van de kinderen; 

- Iriscare voor de erkenning van de volwassenen met een handicap in het kader van 

de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en voor de erkenning van de kin-

deren met een handicap; 

- De Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL); 

- De Waalse verzekeringsinstellingen (OAW)4 voor de erkenning van de persoon 

met een handicap in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

- De DGPH voor de erkenning van de handicap in het kader van de toelage voor 

de hulp aan bejaarden, voor de erkenning van de handicap van de kinderen en 

voor de IVT/IT en de sociale kaarten tot 30 juni 2021 voor de Brusselaars en later 

voor de Duitstaligen. 

 

3.1. Het AViQ moet tevens als authentieke bron kunnen optreden ten behoeve van de 

voormelde instellingen voor wat betreft de persoonsgegevens die betrekking hebben 

op de kinderen met een handicap van wie het agentschap het dossier beheert. 

 

4. Aan de hand van deze gegevens kan het AViQ vermijden dat de persoon met een 

handicap een bewijs van handicap moet voorleggen, maar het kan zo ook bijkomende 

gegevens verkrijgen, zodat het de erkenningscriteria voor een handicap kent, alsook 

de mobiliteit van de persoon, de ontvangen toeslag op de kinderbijslag en de inko-

mensbronnen. De mededeling van de gegevens geschiedt op basis van het identifica-

tienummer van de sociale zekerheid. 

 

5. Het AViQ zal zijn aanvraag versturen naar de BCED. Deze laatste verricht de con-

troles inzake geldigheid van het verzoek en integratie van de betrokken persoon in 

zijn verwijzingsrepertorium, staat in voor de verwerkingen inzake routering en maakt 

het verzoek over aan de KSZ. De KSZ verricht controles met betrekking tot de struc-

tuur van het elektronisch bericht en de veiligheidsaspecten en maakt het verzoek van 

het AViQ over aan de partnerinstellingen bevoegd voor de handicap die over een 

                                                 
4 Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat er eveneens gegevensmededelingen zul-

len zijn door de OAW’s aan het AViQ maar aangezien de OAW’s momenteel geen deel uitmaken van 

het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, behoren zij niet tot zijn bevoegdheid en 

worden ze dus volledigheidshalve opgenomen. Het Informatieveiligheidscomité zal niettemin deze 

beraadslaging voorleggen aan de bevoegde instanties om ze in de mogelijkheid te stellen hiertoe toe 

te treden door het protocol mede te ondertekenen. Indien dat het geval is, zal deze beraadslaging van 

toepassing zijn op alle mededelingen die er in detail worden beschreven. 
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geschikt dossier beschikken tijdens een deel van de raadplegingsperiode, die het ant-

woord overmaken aan het AViQ via de KSZ en de BCED. Wanneer het AViQ als 

instelling belast met de erkenning van de handicap van het kind optreedt als klant, 

wordt het principe van de vertrouwensderde toegepast en het is de taak van de BCED 

om de integratiecontrole te verrichten. Het AViQ zal bovendien een eigen wettelijke 

context gebruiken waardoor de KSZ duidelijk weet wat het doeleinde van de raad-

pleging is. 

 

 Dit geldt ook voor alle authentieke gegevensbronnen, namelijk de VSB, het Agent-

schap Opgroeien, Iriscare, de DSL, de Waalse verzekeringsinstellingen (OAW) en 

de DGPH. 

 

5.1. Het AViQ zal ook gegevens meedelen aan de andere bevoegde instellingen inzake 

handicap, namelijk aan de VSB, Iriscare, de OAW’s, het Agentschap Opgroeien en 

de DSL in het kader van de toepassing handiservice. De KSZ staat in voor de route-

ringscontroles (structuur, veiligheid) en maakt het verzoek over aan het AViQ via de 

BCED voor zover de authentieke bron over een dossier beschikt voor de sociaal ver-

zekerde tijdens een deel van de raadplegingsperiode. Deze controle is blokkerend. 

Wanneer het AViQ als bevoegde instelling voor de erkenning van de handicap van 

het kind gegevensleverancier zal zijn, zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole 

uitvoeren waarbij wordt nagegaan of de persoon een dossier heeft bij het AViQ voor 

een deel of de volledige periode van het verzoek. Ook zal het AViQ de kinderen van 

wie ze de handicap heeft erkend systematisch in het repertorium van de KSZ inte-

greren met een specifieke hoedanigheidscode waardoor de KSZ de integratiecontrole 

adequaat kan uitvoeren. 

 

5.2. In de beraadslaging nr. 16/008 van 2 februari 2016 betreffende de oprichting van een 

bufferdatabank bij de KSZ met het oog op de automatische toekenning van aanvul-

lende rechten (ondertussen meermaals gewijzigd) wordt de Directie-generaal Perso-

nen met een handicap uitdrukkelijk vermeld als authentieke bron voor wat de aan-

duiding van het statuut van persoon met een handicap betreft. De aanvullende rechten 

bestaan er ook in gegevens over te maken aan de Federale Overheidsdienst Finan-

ciën, aan Brussel Fiscaliteit en aan VlaBel (Vlaamse Belastingsdienst) zodat de ver-

zekerde van de belastingvermindering kan genieten. In het kader van de overname 

van de bevoegdheden van de DGPH door het AViQ zal het Agentschap tevens de 

gegevensovermaking (stroom A800) naar de voormelde instellingen op zich nemen. 

 

5.3. Behalve de verschillende toevoegingen blijft de machtiging van het AViQ bestaan 

voor wat de raadpleging van handiservice betreft met het oog op de opvolging van 

de dossiers van de personen met een handicap in het beroepsinschakelingsproces 

overeenkomstig artikel 931 van het Waalse wetboek van Sociale actie en Gezond-

heid. Met deze raadpleging kan het AViQ de voorwaarde van de handicap van de 

persoon bevestigen voor alle tussenkomsten van de tak handicap in de tewerkstel-

ling/de opleiding. 

 



 

 

5 

De rol van het AViQ in de hulp aan bejaarden heeft geen betrekking op de uitwisse-

ling van persoonsgegevens. Het gaat eerder om een statistische controle. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

6. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale 

zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 hou-

dende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

een principiële beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

Informatieveiligheidscomité vereist is. 

 

6.1. De DSL, Iriscare, het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming, het Agentschap 

Opgroeien en het AViQ werden door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid opgenomen in het uitgebreid netwerk van de sociale zekerheid, 

met toepassing van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het 

netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instel-

lingen 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, in hun bevoegdheden met betrekking tot de erkenning van 

het kind. De DSL, Iriscare, de VSB en het AViQ werden eveneens opgenomen wat 

hun bevoegdheden met betrekking tot de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

betreft. 

 

6.2. Krachtens de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 

2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de ver-

werking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en 

tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens worden verzameld 

voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen 

ze vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden on-

verenigbaar is (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend 

zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze wor-

den verwerkt (principe van minimale gegevensverwerking), moeten ze worden be-

waard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren 

dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is (principe van opslagbeperking) en 

moeten ze worden verwerkt met behulp van passende technische of organisatorische 

maatregelen zodat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder 

meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen on-

opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en vertrou-

welijkheid). 

 

Doelbinding 

 

6.3. Krachtens artikel 6 van de AVG is de verwerking van persoonsgegevens enkel recht-

matig indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is vervuld. 
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6.4. Voormelde verwerking is rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk is voor de nale-

ving van een wettelijke verplichting waartoe de verwerkingsverantwoordelijke 

krachtens artikel 6, 1, c) van de AVG gehouden is, namelijk het Waalse wetboek van 

Sociale actie en Gezondheid, het decreet van 1 oktober 2020 betreffende de tege-

moetkoming voor hulp aan bejaarden en houdende wijziging van het Waalse Wet-

boek van Sociale Actie en Gezondheid en het decreet van 8 februari 2018 betreffende 

het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen. 

 

7. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de verwerking van 

de dossiers van alle personen die zich tot het ”Agence wallonne pour une Vie de 

Qualité (AViQ) richten, alsook de verwerking van de dossiers van stagiaires met een 

handicap onder een omscholingsovereenkomst of een overeenkomst voor beroeps-

opleiding, de dossiers van de tegemoetkomingen voor de hulp aan bejaarden en de 

dossiers betreffende de toeslag op de kinderbijslag. 

 

Minimale gegevensverwerking 

 

8. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, 

ter zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op de personen die 

zich richten tot het AViQ en die bovendien gekend zijn bij de Directie-generaal Per-

sonen met een handicap, de VSB, Opgroeien, Iriscare, de DSL en de OAW’s. 

 

Opslagbeperking 

 

De gegevens uit de dossiers met betrekking tot de erkenning van de handicap zullen 

gedurende tien jaar worden bewaard te rekenen vanaf de inactivering van het dossier 

(afsluiten van het dossier wegens overlijden of het einde van de begeleiding van de 

persoon) om ze ten aanzien van derden te kunnen inroepen en ze in gerechtelijke 

procedures te kunnen gebruiken5. Deze gegevens zullen in een gegevensbank worden 

bewaard die enkel toegankelijk is voor de personen die met de dossiers zijn belast. 

Zodra de periode van tien jaar voorbij is, zullen de gegevens anoniem worden ge-

maakt of worden verwijderd.  

 

De gegevens van de dossiers betreffende de aanvragen voor de tegemoetkoming voor 

hulp aan bejaarden die niet tot een betaling hebben geleid, moeten, voor zover de 

verjaring niet werd gestuit door de betrokkenen, vijf jaar worden bewaard vanaf de 

laatste dag van het kwartaal waarin de aanvraag van de tegemoetkoming werd inge-

diend. De gegevens van de afgesloten dossiers betreffende deze aanvragen die tot ten 

minste één betaling hebben geleid en de gegevens in de openstaande dossiers moeten, 

voor zover de verjaring niet werd gestuit door de betrokkenen, zeven jaar worden 

bewaard, te rekenen vanaf 31 december van het jaar waarin het dossier wordt afge-

sloten6. 

 

                                                 
5  Artikel 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek 
6 Artikel 43/54, §§ 2 en 3 van het Waals wetboek van Sociale actie en Gezondheid. 
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De gegevens van de dossiers betreffende de aanvragen voor een toeslag op de ge-

zinsbijslag die niet tot een betaling hebben geleid, moeten, voor zover de verjaring 

niet werd gestuit door de betrokkenen, vijf jaar worden bewaard vanaf de laatste dag 

van het kwartaal waarin de adoptieakte werd ondertekend of de aanvraag voor ge-

zinsbijslag werd ingediend of het kind is geboren. De gegevens van de afgesloten 

dossiers betreffende deze aanvragen die tot ten minste één betaling hebben geleid en 

de gegevens in de openstaande dossiers moeten, voor zover de verjaring niet werd 

gestuit door de betrokkenen, zeven jaar worden bewaard, te rekenen vanaf 31 decem-

ber van het jaar waarin de rekeningen aan het Rekenhof werden bezorgd7. 

 

Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

9. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

10. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening worden gehouden met 

de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispunt-

bank van de Sociale Zekerheid, de beraadslaging nr. 18/184 van 4 december 2018, 

gewijzigd op 2 juli 2019, houdende de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de 

actoren in het netwerk van de sociale zekerheid en de organisaties van de Gemeen-

schappen en Gewesten via de dienstenintegratoren van deze Gemeenschappen en 

Gewesten en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer, in het bijzonder 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 en de wet van 30 juli 2018 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwer-

king van persoonsgegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  Artikel 109, §§ 1 en 2 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van 

de gezinsbijslagen. 
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Om deze redenen, 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

besluit enerzijds dat het “Agence wallonne pour une Vie de Qualité” gemachtigd is om de 

voormelde persoonsgegevens te krijgen van de Directie-Generaal Personen met een han-

dicap, de VSB, Opgroeien, Iriscare, de DSL en de OAW in het kader van zijn wettelijke 

opdrachten en anderzijds dat het “Agence wallonne pour une Vie de Qualité” gemachtigd 

is om de voormelde persoonsgegevens mee te delen door middel van de webservice han-

diservice via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de bovenvermelde bevoegde 

partners voor de handicap, namelijk aan de VSB, Iriscare, de OWA’s, het Vlaams Agent-

schap Opgroeien en de DSL in het kader van de toepassing handiservice. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité 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). 


