
 

 

 

 

Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/21/130 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/107 VAN 2 DECEMBER 2014, GEWIJZIGD OP 6 APRIL 

2021, OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS INZAKE DE 

MEDISCHE INSCHALING VOOR DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING, DE 

TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN EN HET ZORGBUDGET 

VOOR OUDEREN MET EEN ZORGNOOD DOOR DE DIRECTIE-GENERAAL 

PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

SOCIALE ZEKERHEID EN DE INSTELLINGEN VAN DE ANDERE 

DEELENTEITEITEN (DE OAW’S IN WALLONIË, IRISCARE IN BRUSSEL EN DE 

DSL IN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP) AAN HET AGENTSCHAP VLAAMSE 

SOCIALE BESCHERMING EN DE DIVERSE ZORGKASSEN VOOR DE 

TOEPASSING VAN HET ZORGBUDGET VOOR ZWAAR ZORGBEHOEVENDEN 

 

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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

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 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, in het bijzonder artikel 

97; 

 

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 20 oktober 2014; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 6 november 2014; 

 

Gelet op de aanvraag van het agentschap Vlaams Sociale Bescherming van 17 maart 2021; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 29 maart 2021; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP 
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1. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de diverse zorgkassen hebben in het 

kader van de toepassing van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden behoefte aan 

persoonsgegevens over het ernstig en langdurig verminderd zelfvermogen van de 

betrokkenen. Daartoe willen zij vanwege de directie-generaal Personen met een 

Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de bevoegde instellingen 

van de andere deelentiteiten – de organismes assureurs wallons (OAW’s) in Wallonië, 

IRISCARE in Brussel en de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DSL) in de Duitstalige Gemeenschap – 

bepaalde persoonsgegevens over de integratietegemoetkoming, de tegemoetkoming voor 

hulp aan bejaarden en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood bekomen, meer 

bepaald de toegekende scores. 

 

2. De Vlaamse sociale bescherming wordt geregeld in het Vlaams decreet van 18 mei 2018 

houdende de Vlaamse sociale bescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 30 

november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de 

Vlaamse sociale bescherming en het ministerieel besluit van 26 maart 2019 betreffende 

de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de gemeenschappelijke 

basisbepalingen en de zorgbudgetten betreft. 

 

3. Overeenkomstig deze regelgeving betalen de zorgkassen de tegemoetkomingen van de 

Vlaamse Sociale Bescherming uit en staat het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 

in voor een controle dienaangaande, onder meer op het vlak van de voorwaarden inzake 

zorgbehoevendheid. Momenteel moeten de zorgkassen wachten tot de zorgbehoevende 

zelf te weten komt dat hij beschikt over een score die de zorgbehoevendheid in het kader 

van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bewijst. Zodra de zorgbehoevende 

daarvan in kennis wordt gesteld, kan hij een aanvraag voor een zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden indienen en na goedkeuring van de aanvraag heeft hij recht op een 

tegemoetkoming vanaf de eerste dag van de vierde maand na de aanvraag. Indien de 

betrokkene zelf niet weet dat hij over een dergelijke score beschikt en dus recht kan 

hebben op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, verliest hij bijgevolg minstens 

voor een aantal maanden zijn tegemoetkoming (tegemoetkomingen kunnen immers 

slechts in beperkte mate worden toegekend met terugwerkende kracht). Om aan dat euvel 

te verhelpen, zouden de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid en de bevoegde instellingen van de andere 

deelentiteiten (de OAW’s in Wallonië, IRISCARE in Brussel en de DSL in de Duitstalige 

Gemeenschap), met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

persoonsgegevens over de scores van de integratietegemoetkoming, de tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood overmaken 

aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de diverse zorgkassen, via het 

digitaal platform Vlaamse Sociale Bescherming dat wordt beheerd door het Agentschap 

Vlaamse Sociale Bescherming. 

 

4. De persoonsgegevens zouden enkel betrekking hebben op personen die op basis van hun 

score voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in aanmerking komen. 

Aangaande personen die niet voldoende hoog scoren om voor een zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden in aanmerking te komen, zouden geen persoonsgegevens worden 
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doorgestuurd. Indien de betrokkenen reeds lid van een zorgkas zijn, zouden hun 

persoonsgegevens via het digitaal platform Vlaamse Sociale Bescherming automatisch 

aan hun zorgkas worden overgemaakt. Indien de betrokkenen nog geen lid van een 

zorgkas zijn, zou het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming hen aanschrijven. 

 

5. De mededeling zou betrekking hebben op de volgende persoonsgegevens: de identiteit 

van de zorgbehoevende (identificatienummer van de sociale zekerheid), de begindatum 

en de einddatum van de geldigheid van de minimumscore (in voorkomend geval de 

aanduiding van de onbepaalde duur ervan), de datum van de erkenning, de categorie van 

zelfredzaamheid en het totaal aantal punten op de medisch-sociale schaal (vanaf 

minimum vijftien punten heeft een persoon recht op het zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden). De score bewijst het ernstig en langdurig verminderd 

zelfzorgvermogen waardoor de betrokkene recht kan hebben op een zorgbudget voor 

zwaar zorgbehoevenden in de mantelzorg en thuiszorg.  

 

6. Met deze persoonsgegevens zouden de zorgkassen zelf het initiatief voor de toekenning 

van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden kunnen nemen. Indien de betrokkene 

lid van een zorgkas is en reeds een dossier voor een zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden heeft, zou zijn zorgkas de beslissing over het zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden kunnen aanpassen. Indien de betrokkene lid van een zorgkas is en nog 

geen dossier zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden heeft, zou zijn zorgkas 

ambtshalve een dergelijk zorgbudget kunnen toekennen. 

 

7. Indien de betrokkene geen lid van een zorgkas is – dit kan enkel indien hij jonger dan 

zesentwintig jaar is (personen jonger dan zesentwintig jaar zijn enkel aangesloten bij een 

zorgkas indien zij een tegemoetkoming van de Vlaamse sociale bescherming hebben en 

zijn voorts niet bijdrageplichtig) – zou het digitaal platform Vlaamse Sociale 

Bescherming zijn persoonsgegevens bezorgen aan het Agentschap Vlaamse Sociale 

Bescherming. Het agentschap zal de persoon aanschrijven om te melden dat hij recht 

heeft op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en dat hij bij een zorgkas naar 

keuze moet aansluiten. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden wordt enkel 

toegekend aan personen die in Vlaanderen of in Brussel wonen. De Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid zou dan ook enkel persoonsgegevens van personen die in deze 

gebieden wonen naar het digitaal platform Vlaamse Sociale Bescherming doorsturen. 

 

8. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming wenst een permanente toegang tot de 

hogervermelde persoonsgegevens en tot de opeenvolgende wijzigingen. Het zou de 

persoonsgegevens bewaren tot vijf jaar na het einde van het zorgbudget om gedurende 

een aanvaardbare periode correcties te verwerken en controles te verrichten, dit 

overeenkomstig artikel 72 van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 betreffende de 

uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de gemeenschappelijke 

basisbepalingen en de zorgbudgetten betreft. 

 

 

B. BEHANDELING 
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9. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming is 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 tot het 

netwerk van de sociale zekerheid toegetreden, bij 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 (advies nr. 04/03 van 6 januari 2004). 

 

 Het informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat er ook persoonsgegevens 

zullen worden meegedeeld door organisaties van de andere deelentiteiten (de OAW’s, 

IRISCARE en de DSL). IRISCARE werd eveneens in het netwerk van de sociale 

zekerheid opgenomen, met toepassing van het hogervermeld koninklijk besluit van 16 

januari 2020. De OAW’s en de DSL behoren echter vooralsnog niet tot het netwerk van 

de sociale zekerheid (althans niet voor wat betreft de bevoegdheid met betrekking tot de 

THAB). De mededelingen van persoonsgegevens door die organisaties behoren 

bijgevolg niet tot zijn bevoegdheid. Ze worden enkel volledigheidshalve opgenomen 

opdat er een exhaustief overzicht van de persoonsgegevensverwerkingen zou worden 

geboden. Het informatieveiligheidscomité zal deze beraadslaging niettemin aan hen 

overmaken, zodat zij hiermee kunnen instemmen, door het medeondertekenen van een 

protocol. In dat geval zal de voorliggende beraadslaging van toepassing zijn op alle 

mededelingen die erin worden beschreven. 

 

10. Het betreft bijgevolg (gedeeltelijk) een mededeling van persoonsgegevens binnen het 

netwerk van de sociale zekerheid, die ingevolge artikel 15, § 1, eerste lid, van de wet van 

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

Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van 

het informatieveiligheidscomité vergt. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

11. Krachtens artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 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 verwerking 

van persoonsgegevens is de verwerking van persoonsgegevens enkel rechtmatig indien 

en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is vervuld. 

 

12. De mededeling van persoonsgegevens aan het Agentschap Vlaamse Sociale 

Bescherming en de zorgkassen, door de directie-generaal Personen met een Handicap 

van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (en enkele organisaties van de 

deelentiteiten), is rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk is om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, in de zin van artikel 

6, 1, eerste lid, c). 
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13. Volgens artikel 4 van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale 

bescherming heeft de Vlaamse sociale bescherming onder meer betrekking op het 

zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, dat verder wordt geregeld in de artikelen 78-

83, in de artikelen 147-191 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 

2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse 

sociale bescherming en in de artikelen 45-62 van het ministerieel besluit van 26 maart 

2019 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de 

gemeenschappelijke basisbepalingen en de zorgbudgetten betreft. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

14. Volgens 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 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 

onverenigbaar is (beginsel van de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend 

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

verwerkt (beginsel van de minimale gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard 

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

de geldende doeleinden noodzakelijk is (beginsel van de opslagbeperking) en moeten ze 

zodanig worden verwerkt, met passende technische of organisatorische maatregelen, dat 

een passende beveiliging gewaarborgd is en dat ze onder meer beschermd zijn tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging 

of beschadiging (beginsel van de integriteit en de vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

15. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de toepassing van de 

Vlaamse Sociale Bescherming en in het bijzonder de vaststelling van het ernstig en 

langdurig verminderd zelfvermogen van de betrokkenen, dat een voorwaarde is voor de 

toekenning van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. De verwerking beoogt in 

het bijzonder de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse 

sociale bescherming en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 

houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale 

bescherming. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

16. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Het 

identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene is nodig voor zijn 

eenduidige identificatie. De overige persoonsgegevens zijn nodig om na te gaan of de 

aanvraag voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden mag aanvaard worden en 

gedurende welke periode de tegemoetkoming mag worden toegekend. De 
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persoonsgegevens zouden verder enkel betrekking hebben op personen die op basis van 

hun score voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden  in aanmerking komen. 

 

 Opslagbeperking 

 

17. De persoonsgegevens zouden worden bijgehouden tot vijf jaar na het einde van het 

zorgbudget, om de partijen in staat te stellen om gedurende een redelijke periode 

correcties te verwerken en controles te verrichten. Artikel 72 van het ministerieel besluit 

van 26 maart 2019 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat 

de gemeenschappelijke basisbepalingen en de zorgbudgetten betreft bepaalt 

dienaangaande het volgende: “De dossiers over het basisondersteuningsbudget, het 

zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en het zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden worden (…) bewaard tot vijf jaar na het einde van respectievelijk het 

basisondersteuningsbudget, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of het 

zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.”. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

18. De mededeling geschiedt met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, met toepassing van artikel 14 van de hogervermelde wet van 15 januari 1990. 

 

19. De partijen houden bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening met de door het 

Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

vastgestelde maatregelen inzake informatieveiligheid (“minimale veiligheidsnormen”). 

 

20. De partijen houden voor het overige bij de verwerking van de persoonsgegevens 

rekening met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) nr. 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 verwerking van persoonsgegevens. 

 

21. Deze beraadslaging is vereist voor de mededeling van persoonsgegevens door de 

directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid en door IRISCARE. Voor zover het informatieveiligheidscomité ter zake een 

beraadslaging verleent, is de eerstgenoemde organisatie in afwijking van artikel 20 van 

de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vrijgesteld van de verplichting om 

met de ontvanger van de persoonsgegevens een protocol op te stellen. Voor de 

mededelingen van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een 

Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Agentschap 

Vlaamse Sociale Bescherming is een protocol tussen de partijen dus niet vereist. Het 

informatieveiligheidscomité neemt er kennis van dat er ook mededelingen van 
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persoonsgegevens door de OAW’s en de DSL zullen plaatsvinden maar die behoren niet 

tot zijn bevoegdheid, in de mate dat de organisaties voor hun THAB-bevoegdheden niet 

tot het netwerk van de sociale zekerheid behoren. Het informatieveiligheidscomité zal 

deze beraadslaging aan de bevoegde organisaties bezorgen om hen in staat te stellen zich 

erbij aan te sluiten, door het ondertekenen van een document dat ernaar verwijst en dat 

als protocol in de zin van de voormelde regelgeving geldt. In dat geval is de voorliggende 

beraadslaging van toepassing op alle mededelingen van persoonsgegevens die erin 

worden beschreven. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap 

van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de instellingen van de andere 

deelentiteiten (de OAW’s in Wallonië, IRISCARE in Brussel en de DSL in de Duitstalige 

Gemeenschap) aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de diverse zorgkassen, 

voor de toepassing van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, zoals beschreven in deze 

beraadslaging, is toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter 

waarborging van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


