
 

 

 

Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/21/106 

 

 

BERAADSLAGING NR. 17/110 VAN 5 DECEMBER 2017, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2021, 

MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN DE PARTNERINSTELLINGEN 

BEVOEGD VOOR DE HANDICAP AAN DE “DIENSTSTELLE FÜR 

SELBSTBESTIMMTES LEBEN” VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP AAN DE 

HAND VAN DE WEBSERVICE HANDISERVICE 
 

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 verslagen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De “Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben” (DSL) wenst de persoonsgegevens te 

raadplegen met betrekking tot de handicap van de personen die zich tot hem richten. Deze 

persoonsgegevens die worden beheerd door de Directie-Generaal Personen met een 

handicap, zouden onder meer worden gebruikt in het kader van de uitvoering van zijn 

opdrachten zoals vervat in het decreet van 13 december 2016 tot oprichting van een dienst 

van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven. De betrokken 

persoonsgegevens worden tot op heden nog door middel van papieren attesten en de 

uitwisseling van brieven gevraagd. 

 

 Naar aanleiding van de zesde Staatshervorming is de DSL eveneens bevoegd geworden voor 

de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de erkenning van de handicap van het kind 
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(de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde staatshervorming). De 

DSL wenst bijgevolg raadplegingen te verrichten om toegang te krijgen tot de beslissingen 

met betrekking tot de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de erkenning van de 

handicap van het kind van de andere bevoegde instellingen in het kader van de nieuwe 

werking van de webservice handiservice. De andere bevoegde instellingen zijn het 

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VSB), Iriscare en de Waalse 

verzekeringsinstellingen (OAW’s) voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het 

Agentschap Opgroeien, Iriscare en het AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) voor de 

erkenning van de handicap van het kind1. 

 

De DSL moet tevens als authentieke bron kunnen optreden ten behoeve van de voormelde 

instellingen voor wat de persoonsgegevens betreft die in de volgende beraadslagingen zijn 

opgenomen: 

 

- Forfait chronische ziekten (A023): Bij beraadslaging nr. 02/017 van 5 februari 2002 

werd het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (de 

rechtsvoorganger van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid) door het 

Toezichtscomité (de rechtsvoorganger van het Informatieveiligheidscomité) 

gemachtigd om persoonsgegevens mee te delen aan de verzekeringsinstellingen met het 

oog op de toekenning van een forfaitaire tegemoetkoming aan de chronisch zieken die 

recht hebben op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. De DSL zal voortaan ook 

als authentieke bron in dat kader optreden. 

 

- Vrijstelling verkeersbelasting en belasting over de toegevoegde waarde (A800): Bij 

beraadslaging nr. 16/059 van 7 juni 2016 werd de Directie-Generaal Personen met een 

Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid gemachtigd om bepaalde 

persoonsgegevens mee te delen aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van 

de federale overheidsdienst Financiën voor de toekenning aan de personen met een 

handicap van de vrijstelling van de verkeersbelasting, de belasting op de 

inverkeerstelling en de belasting over de toegevoegde waarde. De DSL zal voortaan in 

dat kader2 ook optreden als authentieke bron. 

 

2. De verzoekende partij heeft, voor wat de Duitstalige Gemeenschap betreft, dezelfde 

bevoegdheden als het Waalse “Agence pour une Vie de Qualité” (AVIQ) dat reeds 

gemachtigd is om de persoonsgegevens van de Directie-Generaal Personen met een 

Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid te verwerken als opvolger van 

                                                 
1 Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat er eveneens gegevensmededelingen zullen 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. 
2 Deze mededeling van persoonsgegevens wordt goedgekeurd onder voorbehoud van de goedkeuring door de 

kamer federale overheid (tweede kamer van het Informatieveiligheidscomité), de verenigde kamers zijn beide 

bevoegd om zich uit te spreken. 
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de “Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées” (AWIPH) met 

toepassing van beraadslaging nr.14/87 van 7 oktober 2014 van het Sectoraal comité. 

 

3. Dit project heeft als doel de persoonsgegevens met betrekking tot de personen met een 

handicap die een tussenkomst van de DSL vragen/krijgen bij te werken en te controleren. 

Wanneer een persoon met een handicap zich aanbiedt bij een kantoor moet de medewerker 

zijn statuut controleren en zijn behoeften nagaan. Aan de hand van de betrokken 

persoonsgegevens die toegankelijk zijn via de webservice “handiservice” met tussenkomst 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en de “Banque Carrefour d’échange 

de données (BCED)” zou de DSL zijn opdrachten kunnen uitvoeren zonder dat de persoon 

met een handicap nog zelf het bewijs van zijn statuut zou moeten voorleggen. Bovendien 

moet de DSL een basisdossier aanleggen voor de persoon met een handicap met daarin onder 

meer de administratieve, medische, sociale, pedagogische en multidisciplinaire inlichtingen 

op basis waarvan een beslissing kan worden genomen over de tussenkomstaanvragen door 

of voor rekening van de persoon met een handicap. 

 

4. De mededeling van de persoonsgegevens zou als volgt verlopen. De DSL maakt zijn verzoek 

over aan de BCED. Deze laatste verricht de controles 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 structuur van het elektronisch bericht en de 

veiligheidsaspecten en maakt het verzoek van de DSL over aan de partnerinstellingen 

bevoegd voor de handicap die over een juist dossier beschikken tijdens een deel van de 

raadplegingsperiode , die het antwoord meedelen aan de DSL via de KSZ en de BCED. Elke 

integratiecontrole is langs beide kanten (afzender en bestemmeling) blokkerend. 

 

5. Voor de uitvoering van zijn opdrachten wenst de DSL over de volgende persoonsgegevens 

te beschikken: het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokken persoon, 

zijn verblijfsadres, de stand van zaken van de uitkeringsaanvraag (toepasbare wetgeving, 

datum van de aanvraag, toestand van de administratieve verwerking / van het 

erkenningsonderzoek / van het beroep, datum van voltooiing van het dossier), de toestand 

inzake erkenning (begindatum, einddatum, datum van de beslissing, stand van zaken van het 

administratieve proces), de toestand inzake erkenning van een specifieke handicap enkel 

beschikbaar bij de DGPH (50% van de onderste ledematen, volledige blindheid, amputatie 

van de bovenste ledematen, verlamming van de bovenste ledematen), het resultaat van het 

onderzoek in het stelsel voor de kinderen (ongeschiktheid, onmogelijkheid om les te volgen, 

onmogelijkheid om een beroep uit te oefenen, totaal aantal zelfredzaamheidspunten, totaal 

aantal punten per pijler) en in het stelsel voor de volwassenen (totaal aantal punten, aantal 

punten per criterium, vermindering verdienvermogen), de ongeschiktheid volgens de oude 

reglementering (lichamelijke ongeschiktheid, mentale ongeschiktheid, begindatum, 

einddatum), het recht op verhoogde tegemoetkoming, de toestand van de rechten 

(begindatum, einddatum, toepasbare reglementering, totaal maandbedrag van de uitkeringen, 

maandbedrag van de integratieuitkering, categorie, aanduiding van inkomsten van de partner) 

en van de betalingen (maand, bedrag, schorsing) en het recht op een sociale kaart (datum van 

uitreiking, einddatum, nummer, type). 
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 De DSL heeft eveneens de voormelde gegevens nodig in het kader van de toepassing 

handiservice om zijn bevoegdheden inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en 

de erkenning van de handicap van het kind te kunnen uitoefenen zoals de andere regionale 

instanties die bevoegd zijn voor de handicap. De regionalisering van de bevoegdheid inzake 

handicap geeft aanleiding tot de overheveling van dossiers en beslissingen van het ene gewest 

naar het andere. Het is dus noodzakelijk dat de DSL toegang heeft tot alle beslissingen van 

de andere bevoegde instanties. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

6. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens 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 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 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, in het kader van 

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 verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens bovendien 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 (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 

 

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

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



 

 

5 

6.4.  Voormelde verwerking is rechtmatig in die zin dat hij noodzakelijk is voor de naleving van 

een wettelijke verplichting waartoe de verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 6, 1, 

c) van de AVG gehouden is. 

 

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

reglementering met betrekking tot de personen met een handicap, de tegemoetkoming voor 

de hulp aan bejaarden en de erkenning van de handicap van het kind op het grondgebied van 

de Duitstalige Gemeenschap, in het bijzonder van het decreet van 13 december 2016 tot 

oprichting van een dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven en de 

bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde staatshervorming. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

8. De ter beschikking te stellen persoonsgegevens zijn, uitgaande van die doeleinden, ter zake 

dienend en niet overmatig. 

 

 Het identificatienummer van de sociale zekerheid en het verblijfsadres zijn noodzakelijk om 

de betrokken persoon eenduidig te kunnen identificeren en om met hem contact te kunnen 

opnemen (de verblijfplaats is soms verschillend van de woonplaats). 

 

 De stand van zaken van de uitkeringsaanvraag en de toestand inzake erkenning zijn 

noodzakelijk om de aanvraag ten behoeve van de persoon met een handicap, klant van de 

DSL, te kunnen opvolgen. 

 

 De situatie inzake erkenning van een specifieke handicap, het resultaat van het onderzoek in 

de stelsels “kind” en “volwassene”, de ongeschiktheid volgens de oude reglementering, het 

recht op de verhoogde tegemoetkoming, de toestand van de rechten en het recht op een 

sociale kaart moeten de DSL in de mogelijkheid stellen om de situatie inzake handicap van 

de betrokkene te evalueren in het kader van de indiening van een aanvraag tot 

tegemoetkoming en de analyse van de behoeften. 

 

 De toestand van de betalingen zou de DSL in de mogelijkheid stellen om de betalingen op te 

volgen en is nuttig voor de toekenning van bepaalde bedragen inzake tegemoetkoming aan 

de betrokken persoon met een handicap. 

 

 De DSL heeft eveneens de voormelde gegevens nodig in het kader van de toepassing 

handiservice om zijn bevoegdheden inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en 

de erkenning van de handicap van het kind te kunnen uitoefenen zoals de andere regionale 

instanties die bevoegd zijn voor de handicap. De regionalisering van de bevoegdheid inzake 

handicap geeft aanleiding tot de overheveling van dossiers en beslissingen van het ene gewest 

naar het andere. Het is dus noodzakelijk dat de DSL toegang heeft tot alle beslissingen van 

de andere bevoegde instanties. 

 

9. De verwerkte persoonsgegevens hebben uitsluitend betrekking op de personen over wie 

zowel de afzender (de partnerinstelling bevoegd voor de handicap die de gegevens levert) als 

de bestemmeling (de DSL) een dossier beheren en hiertoe een uitdrukkelijke aangifte hebben 

gedaan door ze op te nemen in het verwijzingsrepertorium van de KSZ bedoeld in artikel 6 
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van voormelde wet van 15 januari 1990. Tijdens de uitwisseling van de persoonsgegevens 

zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten ten opzichte van de 

bestemmelingen van het verzoek. Zodra blijkt dat een van de partijen geen dossier beschikt 

voor betrokkene, zal het verzoek haar niet worden overgemaakt. De integratiecontrole ten 

opzichte van de DSL zal daarentegen door de BCED worden verricht. 

 

9.1. De Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben zal de persoonsgegevens uit beraadslaging nr. 

02/017 van 5 februari 2002 en uit beraadslaging nr. 16/059 van 7 juni 2016 overmaken aan 

de andere instanties die bevoegd zijn voor de handicap, namelijk het Agentschap VSB, 

Irisicare, de OAW’s, het Agentschap Opgroeien en het AViQ in het kader van de toepassing 

handiservice. De KSZ staat in voor de routeringscontroles (structuur, veiligheid) en maakt 

het verzoek over aan de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben via de BCED voor zover de 

authentieke bron over een dossier beschikt voor de sociaal verzekerde tijdens een deel van 

de raadplegingsperiode. Deze controle is blokkerend. De KSZ verricht bovendien een 

blokkerende integratiecontrole ten opzichte van de gewestelijke verzender voor zover deze 

laatste geen beroep doet op de diensten van een regionale dienstenintegrator. 

 

 Opslagbeperking 

 

9.2. De gegevens 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 gebruiken3. 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 gemaakt of worden 

verwijderd. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Artikel 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek 
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Om deze redenen besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

enerzijds dat de partnerinstellingen bevoegd voor de handicap (het Agentschap Vlaamse Sociale 

Bescherming, Iriscare, het Agentschap Opgroeien en het Agence pour une Vie de Qualité) de 

voormelde persoonsgegevens aan de hand van de webservice handiservice, via de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, mogen meedelen aan de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, in het 

kader van de uitvoering van zijn opdrachten ten opzichte van personen met een handicap op het 

grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap, overeenkomstig het decreet van 13 december 2016 

tot oprichting van een dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven en 

anderzijds dat de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben gemachtigd is om de persoonsgegevens 

uit de beraadslaging nr. 02/017 van 5 februari 2002 en de beraadslaging nr. 16/059 van 7 juni 2016 

aan de hand van de webservice handiservice via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mee 

te delen aan de voormelde partnerinstellingen bevoegd voor de handicap (het Agentschap Vlaamse 

Sociale Bescherming, Iriscare, het Agentschap Opgroeien en het Agence pour une Vie de Qualité) 

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). 


