
 

 

 

 

Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/22/314 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/110 VAN 2 DECEMBER 2014, GEWIJZIGD OP 5 JULI 

2022, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET 

EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE 

ZEKERHEID, DE WAALSE VERZEKERINGSINSTELLINGEN, IRISCARE EN 

DE DIENSTSTELLE FÜR SELBSTBESTIMMTES LEBEN AAN DE FEDERALE 

PENSIOENDIENST IN HET KADER VAN DE BEREKENING VAN DE 

BEDRIJFSVOORHEFFING OP PENSIOENEN EN OM TE VERMIJDEN DAT 

PERSONEN DIE ERKEND ZIJN ALS PERSOON MET EEN HANDICAP 

ZOUDEN WORDEN GECONTROLEERD 

 

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, gewijzigd bij de wet van 25 

mei 2018; 

 

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 de Federale Pensioendienst (FPD) van 18 november 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 

november 2014; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op pensioenen op grond van het 

koninklijk besluit van 15 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het 
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stuk van de bedrijfsvoorheffing, en de bijlage ervan, moet de Federale Pensioendienst 

(FPD) rekening houden met een handicap van minstens 66 % die de betrokkene, zijn 

partner met wie hij getrouwd is of wettelijk samenwoont of elke andere persoon op 

hetzelfde adres heeft. Als het percentage van de erkende handicap minstens 66 % 

bedraagt, heeft dat een invloed op de bedrijfsvoorheffing op het pensioen. 

 

2. De FPD wenst dus via de toepassing Handiservice toegang te krijgen tot de gegevens 

betreffende handicaps van de Directie-generaal Personen met een handicap van de 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor een correcte berekening van de 

bedrijfsvoorheffing bij de opmaak van de betaalopdracht. 

 

3. De uitgewisselde gegevens omvatten de uitkeringsaanvraag, het statuut van de 

erkenning, de maandelijks uitgekeerde betalingen en de sociale kaarten van de 

persoon van wie de FPD de bedrijfsvoorheffing berekent. De aanvraag heeft ook 

betrekking op de echtgeno(o)t(e) of samenwonende en elk ander gezinslid die gekend 

zijn bij de Directie-generaal Personen met een handicap en van wie het statuut van 

persoon met een handicap de berekening van de bedrijfsvoorheffing kan 

beïnvloeden.  

 

3.1. De gerechtigden van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) zijn onderworpen aan 

diverse controles, waaronder de controle dat de persoon regelmatig in zijn domicilie 

in België verblijft. Deze controles worden verricht door verschillende instanties en 

de situatie van de rechthebbende wordt beheerd door de FPD. Een persoon die erkend 

is als persoon met een handicap moet deze controle niet ondergaan. De persoon wordt 

erkend als persoon met een handicap bij minstens 7 punten verlies van 

zelfredzaamheid.  

 

3.2. In het kader hiervan vraagt de FPD om ook de instellingen die bevoegd zijn voor de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) te kunnen raadplegen, met name 

de directie-generaal Personen met een Handicap, die instaat voor de erkenning van 

de THAB in Vlaanderen en dit jaar ook nog voor de Duitstalige Gemeenschap, de 

Waalse verzekeringsinstellingen, de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben en 

Iriscare. De FPD wenst te achterhalen of de persoon erkend werd als persoon met 

een handicap vóór de leeftijd van 65 jaar en derhalve in aanmerking komt voor de 

beslissing van de DGPH inzake inkomensvervangende 

tegemoetkoming/integratietegemoetkoming. De wetgeving die de basis vormt voor 

deze verwerking van persoonsgegevens is artikel 42 van het koninklijk besluit van 

23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de 

inkomensgarantie voor ouderen1. 

 

3.3 Concreet zou de FPD zijn vraag (met het identificatienummer van de sociale 

zekerheid van de betrokkene) overmaken aan de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, die dan zou nagaan of de betrokkene wel degelijk over een dossier 

                                                 
1 Zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 mei 2022 tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk 

besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor 

ouderen. 
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beschikt bij zowel de verzender van de persoonsgegevens als bij de ontvanger van 

de persoonsgegevens. Het betreft een blokkerende integratiecontrole: enkel indien 

beide partijen een dossier aangaande de betrokkene bijhouden, kan de mededeling 

van de persoonsgegevens plaatsvinden. De gevraagde persoonsgegevens hebben 

betrekking op de uitkeringen ten behoeve van personen met een handicap en op de 

beslissingen van de hierboven vermelde instellingen. 

 

3.4. De volgende persoonsgegevens zouden aldus ter beschikking gesteld worden van de 

FPD: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de datum waarop de 

beslissing betreffende de erkenning genomen werd, de begindatum van de erkenning, 

de einddatum van de erkenning, de wetgeving, het aantal punten verlies van 

zelfredzaamheid, de status van de beslissing en de betaling van de sociale 

uitkeringen. 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

 Bevoegdheid van het Informatieveiligheidscomité 

 

4. 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 

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 vereist is. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

4.1 Krachtens artikel 6 van de GDPR is de verwerking van persoonsgegevens enkel 

rechtmatig indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is 

vervuld. 

 

4.2. De voormelde verwerking is overeenkomstig artikel 6, 1, c) van de GDPR rechtmatig 

in die zin dat ze noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting 

waartoe de verwerkingsverantwoordelijke gehouden is, met name het koninklijk 

besluit van 15 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de 

bedrijfsvoorheffing en de bijlage ervan en artikel 42 van het koninklijk besluit van 

23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de 

inkomensgarantie voor ouderen. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

4.3. Krachtens 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 
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doeleinden onverenigbaar is (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter 

zake dienend zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden 

waarvoor ze worden verwerkt (principe van 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 (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 onopzettelijk verlies, vernietiging of 

beschadiging (principe van integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

5. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de berekening van 

de bedrijfsvoorheffing op het pensioen door de FPD en de raadpleging van 

Handiservice om controles van personen die erkend zijn als persoon met een 

handicap te vermijden. 

 

Minimale gegevensverwerking 

 

6. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van de hogervermelde doeleinden, 

ter zake dienend en niet overmatig. Ze betreffen enkel de personen die gekend zijn 

bij de FPD en de Directie-generaal Personen met een handicap en hun gezinsleden. 

 

6.1. Het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene waarborgt een 

eenduidige identificatie van de verzekerde. De datum waarop de beslissing 

betreffende de erkenning werd genomen, is nodig om de chronologie van de 

verschillende beslissingen te bepalen. De begin- en einddatum van de erkenning laat 

toe de periode van erkenning te situeren in de tijd. Het aantal punten verlies van 

zelfredzaamheid is het criterium dat de beslissing van de FPD stuurt, enkel personen 

met 7 punten worden uitgesloten van de controle. De status van de beslissing en de 

betaling van de sociale uitkeringen moeten gekend zijn omdat enkel personen die 

effectief een betaling hebben ontvangen, uitgesloten worden van de 

controleprocedure. De vermelding van de wetgeving laat toe om de beslissingen 

inzake parkeerkaart gebaseerd op medische evaluaties die beperkt zijn tot letsels 

eigen aan deze kaart niet te selecteren. 

 

Opslagbeperking 

 

6.2. De gegevens zullen niet worden bewaard. De gegevens als dusdanig zullen enkel in 

raadplegingsmodus worden gebruikt. De gegevens worden onmiddellijk 

geïnterpreteerd en omgevormd tot nieuwe informatie (met als waarde ‘ja’ of ‘nee’), 

zodanig dat de FPD enkel te weten komt of de betrokkene al dan niet uitgesloten is 

van de IGO-controle. Deze informatie over de uitsluiting van de controle zal worden 

bewaard tot de uitdoving van het recht op de IGO. 
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Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

7. 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. 

 

8. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet de FPD rekening houden 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) 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. Hij dient tevens 

rekening te houden met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van de 

sociale zekerheid, die vastgesteld werden door het Algemeen Coördinatiecomité van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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Om deze redenen, besluit 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de Federale Pensioendienst gemachtigd is om de voormelde persoonsgegevens te 

ontvangen van de Directie-generaal Personen met een handicap, de Waalse 

verzekeringsinstellingen, de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben en Iriscare in het 

kader van de berekening van de bedrijfsvoorheffing op pensioenen en het vermijden van 

controles van personen die erkend zijn als persoon met een handicap. 

 

 

 

 

 

 

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. 


