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Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/19/028

BERAADSLAGING NR. 19/018 VAN 5 FEBRUARI 2019 OVER DE MEDEDELING VAN
PERSOONSGEGEVENS MET BETREKKING TOT DE ERKENNING VAN DE
HANDICAP IN HET KADER VAN DE ZORGTOESLAG VOOR KINDEREN MET EEN
SPECIFIEKE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE, DOOR HET VLAAMS AGENTSCHAP
KIND EN GEZIN AAN DIVERSE ORGANISATIES
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15;
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 het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Tot voor kort stond de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid in voor het erkennen van de handicap bij kinderen tot
eenentwintig jaar in het kader van de verhoogde kinderbijslag, ongeacht waar zij wonen
(Vlaanderen, Wallonië of Brussel), door na te gaan welke gevolgen de handicap heeft voor
de lichamelijke of geestelijke toestand, voor de dagelijkse activiteiten en voor het gezin.

2.

De directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid werd inmiddels bij verschillende beraadslagingen door het destijds bevoegde
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om
persoonsgegevens over de erkenning van personen met een handicap (ook kinderen) mee te
delen aan organisaties die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun opdrachten. Die
beraadslagingen blijven onverkort van toepassing voor zover en voor zolang de directiegeneraal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
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bevoegd blijft voor de erkenning van personen met een handicap en de bestemmelingen de
persoonsgegevens nodig blijven hebben voor het verwezenlijken van hun taken.
3.

Het betreft in het bijzonder de volgende beraadslagingen die met toepassing van artikel 15
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid werden verleend.
Bij de beraadslaging nr. 98/060 van 13 oktober 1998 (gewijzigd op 7 september 2010) werd
de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid gemachtigd om persoonsgegevens over de erkenning van kinderen met een
handicap mee te delen aan de organisatie die inmiddels werd omgevormd tot de Vlaamse
Belastingdienst VLABEL, met het oog op de automatische toekenning van de vermindering
van de onroerende voorheffing.
De beraadslaging nr. 04/013 van 8 juni 2004 behelst een machtiging voor de mededeling van
persoonsgegevens aan de federale overheidsdienst Financiën voor de automatische
toepassing van fiscale voordelen ten behoeve van personen met een handicap (bij het
vaststellen van de personenbelasting wordt een belastingvrije som verleend, waarvan het
bedrag wordt verhoogd voor belastingplichtigen met een handicap en/of belastingplichtigen
die een persoon met een handicap ten laste hebben).
Bij de beraadslaging nr. 06/015 van 7 maart 2006 (inmiddels meermaals gewijzigd) werd een
machtiging verleend voor de mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal
Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie voor de toekenning van het
sociaal telefoontarief en het sociaal internettarief aan bepaalde categorieën van sociaal
verzekerden, onder wie de personen met een handicap.
De beraadslaging nr. 08/004 van 15 januari 2008 heeft betrekking op de mededeling van
persoonsgegevens van personen met een handicap aan de entiteit Belastingen en Invordering
van de federale overheidsdienst Financiën met het oog op het toekennen van fiscale
voordelen aan personen met een handicap, onder meer de vrijstelling, matiging of
vermindering van de onroerende voorheffing in het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
De beraadslaging nr. 08/071 van 2 december 2008 betreft de mededeling van
persoonsgegevens aan het Vlaams Zorgfonds (inmiddels omgevormd tot het Agentschap
Vlaamse Sociale Bescherming) voor het automatisch toekennen van bepaalde rechten inzake
de Vlaamse zorgverzekering aan personen met een handicap (het gaat onder meer over
persoonsgegevens inzake de erkenning van een sociaal verzekerde als persoon met een
handicap).
Bij de beraadslaging nr. 12/118 van 4 december 2012 werd de directie-generaal Personen
met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid door het sectoraal
comité gemachtigd om persoonsgegevens mee te delen aan de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn voor het uitvoeren van hun sociale onderzoeken, waarbij zij de
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situatie van de betrokkenen (volwassenen en kinderen) moeten kunnen vaststellen en op de
hoogte moeten zijn van hun eventueel statuut van persoon met een handicap.
Overeenkomstig de beraadslaging nr. 13/043 van 2 april 2013 mag ook de beheersinstelling
van het secundair netwerk van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, beschikken over
persoonsgegevens aangaande het statuut van persoon met een handicap, voor het controleren
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en voor het bestrijden van de sociale
fraude.
Bij beraadslaging nr. 14/029 van 6 mei 2014 verstrekte het sectoraal comité een machtiging
met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door (onder meer) de directiegeneraal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan
de afdeling Volwassenenonderwijs van het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen voor het bepalen van het inschrijvingsgeld van
cursisten.
De beraadslaging nr. 14/052 van 1 juli 2014 bevat een machtiging van het sectoraal comité
van de sociale zekerheid en van de gezondheid ten behoeve van de drinkwatersector (in het
bijzonder de vereniging zonder winstoogmerk AQUAFLANDERS en de verschillende
drinkwatermaatschappijen) om persoonsgegevens over het statuut van persoon met een
handicap te verwerken voor het toekennen van diverse vrijstellingen en voor het vaststellen
van het statuut van beschermde klant.
De beraadslaging nr. 14/084 van 7 oktober 2014 van haar kant betreft de mededeling van
persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de afdeling Studietoelagen van het Agentschap voor
Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen van de Vlaamse overheid, door
middel van de webservice HANDIFLUX, voor het bepalen van het recht op studietoelagen
en het berekenen van het bedrag van studietoelagen.
Voorts werd bij de beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014 een machtiging verleend
voor de mededeling van persoonsgegevens door de Directie-Generaal Personen met een
Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen, de maatschappijen voor sociale huisvesting en de kantoren voor sociale
verhuur, voor het verstrekken van sociale leningen en het verhuren en verkopen van sociale
woningen en kavels.
Met toepassing van de beraadslaging nr. 14/107 van 2 december 2014 mogen het Agentschap
Vlaamse Sociale Bescherming (destijds het Vlaams Zorgfonds) en de diverse zorgkassen
voor de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering gebruik maken van bepaalde
persoonsgegevens met betrekking tot het ernstig en langdurig verminderd zelfvermogen van
de betrokken zorgbehoevenden (het gaat onder meer over de aanduiding van de erkenning
van de handicap).
De beraadslaging nr. 14/110 van 2 december 2014 regelt de mededeling van
persoonsgegevens over de erkenning van personen met een handicap aan de Federale
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Pensioendienst met het oog op de berekening van de bedrijfsvoorheffing op pensioenen
(daarbij moet hij rekening houden met de handicap van de betrokkene, van zijn partner met
wie hij gehuwd is of wettelijk samenwoont of van elke andere persoon die op hetzelfde adres
leeft).
Ingevolge de beraadslaging nr. 15/046 van 7 juli 2015 van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid kan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in
het kader van de efficiënte behandeling van de dossiers van de kandidaat-huurders en de
huurders persoonsgegevens over hun erkenning als persoon met een handicap verwerken (dat
statuut heeft onder meer een invloed op de toekenningsvoorwaarden van een woning of op
de huurprijs en de grootte van de woning).
Bij beraadslaging nr. 16/029 van 5 april 2016 verleende het sectoraal comité een machtiging
met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen
met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de dienst Phare
(“Personne Handicapée Autonomie Recherchée”), die aldus persoonsgegevens van de
personen met een handicap aan wie hij bijstand verleent, kan raadplegen door middel van de
toepassing Handiservice, met het oog op hun sociale integratie en arbeidsmarktintegratie.
De beraadslaging nr. 17/067 van 5 september 2017 bevat een machtiging met betrekking tot
de mededeling van persoonsgegevens aangaande personen met een handicap door de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Vlaams Woningfonds, onder meer voor het
beoordelen van de maximale inkomensgrenzen, die hoger liggen voor personen met een
handicap, en voor het toekennen van diverse voordelen, zoals de vermindering van de
huurprijs en de rentevoet van de sociale lening.
De beraadslaging nr. 17/087 van 7 november 2017 bevat een machtiging voor de mededeling
van persoonsgegevens aan de verzekeringsinstellingen, waardoor zij bij het uitvoeren van de
regelgeving inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gebruik kunnen maken van persoonsgegevens over de eventuele rechten die hun leden
hebben als persoon met een handicap, hun dienstverlening kunnen optimaliseren en de
toekenning van rechten eenvoudiger, sneller en efficiënter kunnen maken.
De beraadslaging nr. 18/027 van 6 maart 2018 betreft de mededeling van persoonsgegevens
(onder andere inzake de erkenning als persoon met een handicap) door de Directie-Generaal
Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, door middel van de diensten handiflux en
handiservice, voor de toepassing van de regels inzake de lage-emissiezones en de afwijkingen
ten gunste van de personen met een handicap.
Bij de beraadslaging nr. 18/59 van 8 mei 2018 werden verschillende instellingen van sociale
zekerheid, waaronder de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid, gemachtigd om persoonsgegevens over te maken aan de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit voor de uitvoering van zijn opdrachten met
betrekking tot de onroerende voorheffing (er gelden verminderingen ter zake voor gezinnen
met minstens één persoon met een handicap).
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De beraadslaging nr. 18/103 van 4 september 2018, gewijzigd op 5 februari 2019, heeft onder
meer betrekking op de mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen
met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Agentschap
Wonen-Vlaanderen met het oog op het toekennen van subsidies en premies aan huurders en
bewoners die een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
ontvangen.
4.

Bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming werd
de in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen vermelde lijst
van de persoonsgebonden aangelegenheden bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet
uitgebreid met de gezinsbijslagen. De gezinsbijslagen zijn sinds de zesde staatshervorming
dus een bevoegdheid van de deelgebieden geworden. Vlaanderen heeft die bevoegdheid
georganiseerd bij het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van
het gezinsbeleid, dat onder meer voorziet in een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte, die verder geregeld wordt in het besluit van de Vlaamse Regering
van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag.
De gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit,
bestaan uit drie pijlers (de gevolgen op het vlak van de lichamelijke/geestelijke geschiktheid,
de gevolgen op het vlak van de activiteit en de participatie en de gevolgen voor de familiale
omgeving) en worden vastgesteld door een evaluerende arts of door een arts binnen een
multidisciplinair team, onder het toezicht van Kind en Gezin.

5.

Vóór de zesde staatshervorming stond de directie-generaal Personen met een Handicap van
de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in voor het erkennen van de handicap bij
kinderen tot eenentwintig jaar in het kader van de verhoogde kinderbijslag, waarna de
bijkomende kinderbijslag werd uitbetaald door het kinderbijslagfonds. Die situatie blijft van
kracht voor kinderen die in Brussel of Wallonië wonen. De evaluatie van de handicap voor
kinderen die in Vlaanderen wonen, is echter sinds 1 januari 2019 de bevoegdheid van Kind
en Gezin en niet meer van de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid.

6.

Aldus wordt Kind en Gezin ten dele bevoegd voor de erkenning van kinderen met een
handicap en kan het dienaangaande over de betrokkenen de volgende persoonsgegevens ter
beschikking stellen: de datum van de beslissing over de erkenning, de begindatum van de
erkenning, de einddatum van de erkenning, het aantal punten in elk van de drie beoordeelde
pijlers afzonderlijk, het totale aantal punten en de status van de beslissing (er zijn drie
mogelijkheden: de erkenning is in orde, er is geen erkenning omdat het medisch dossier
onvolledig is of er is geen erkenning omdat het medisch dossier weliswaar volledig is maar
de betrokkene niet is komen opdagen voor het medisch onderzoek). Andere
persoonsgegevens met betrekking tot de erkenning van de handicap, zoals de vaststelling van
de volledige blindheid, de handicap van vijftig procent van de onderste ledematen, de
amputatie van de bovenste ledematen of de verlamming van de bovenste ledematen, blijven
geleverd worden door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid.

7.

Kind en Gezin behoort – voor wat betreft zijn taken met betrekking tot het gezinsbeleid, met
inbegrip van alle vormen van hulp en ondersteuning aan gezinnen en kinderen – tot het
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netwerk van de sociale zekerheid, ingevolge een beslissing van het Beheerscomité van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, na een gunstige beslissing dienaangaande van het
informatieveiligheidscomité (zie daartoe beraadslaging nr. 18/168 van 4 december 2018),
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. Aldus
is onder meer artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op Kind en Gezin van toepassing en moet
het dus in beginsel voor elke mededeling van persoonsgegevens die het verricht vooraf een
beraadslaging van het informatieveiligheidscomité verkrijgen.
8.

Deze beraadslaging heeft tot doel om het toepassingsgebied van de hogervermelde
beraadslagingen uit te breiden tot Kind en Gezin, doch enkel voor zover de bestemmelingen
de persoonsgegevens over de erkenning van de handicap van de betrokken kinderen nog
steeds nodig hebben voor het realiseren van de doeleinden die in die beraadslagingen staan
vermeld en de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid ze niet langer als authentieke bron bijhoudt.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

9.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, 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.

10.

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 (doelbinding),
moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (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 (opslagbeperking) en moeten
ze met passende technische of organisatorische maatregelen zodanig worden verwerkt 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 (integriteit en vertrouwelijkheid).
doelbinding

11.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de efficiënte uitvoering van
de respectieve opdrachten van de bestemmelingen bedoeld onder punt 3. Deze organisaties
werden allemaal reeds door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
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gezondheid gemachtigd om voor uiteenlopende – en uitdrukkelijk door het sectoraal comité
als gerechtvaardigd beschouwde – doeleinden persoonsgegevens over de erkenning van
kinderen met een handicap in het kader de verhoogde kinderbijslag te verwerken. Die
persoonsgegevens zullen ze, wat betreft de kinderen die in Wallonië of Brussel wonen, nog
steeds van de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid ontvangen. De erkenning van de kinderen die in Vlaanderen wonen, in het
kader van de Vlaamse equivalent van de verhoogde kinderbijslag (de zorgtoeslag voor
kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, als onderdeel van het Groeipakket),
behoort sedert 1 januari 2019 evenwel tot de bevoegdheid van Kind en Gezin, die voortaan
dienaangaande als authentieke bron zal functioneren.
12.

Het informatieveiligheidscomité merkt op dat in de mate Kind en Gezin bevoegd wordt voor
de erkenning van kinderen met een handicap in het kader van de zorgtoeslag voor kinderen
met een specifieke ondersteuningsbehoefte de machtigingen in hoofde van de directiegeneraal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
ophouden uitwerking te hebben voor wat betreft de mededelingen van de persoonsgegevens
inzake de erkenning van dezelfde kinderen met een handicap in het kader van de verhoogde
kinderbijslag.
minimale gegevensverwerking

13.

De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze
worden beperkt tot het statuut met betrekking tot de erkenning van de handicap, in het
bijzonder de datum en de geldigheidsduur van de erkenning, het aantal punten in de
beoordeelde pijlers en de status van de beslissing.

14.

De hogervermelde gemachtigde organisaties konden deze persoonsgegevens in het verleden
betrekken bij de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid maar zullen ze voortaan van Kind en Gezin krijgen, voor
zover ze betrekking hebben op kinderen die in Vlaanderen wonen en beschikken over een
erkenning van handicap in het kader van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte.
opslagbeperking

15.

Voor wat betreft de bewaartermijn van de persoonsgegevens verwijst de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité naar de vermeldingen ter zake
in de onder punt 3 vermelde beraadslagingen van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid.

16.

In elk geval mogen de persoonsgegevens slechts worden bijgehouden zolang dat
noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het toepasselijke doeleinde en moeten ze
vervolgens worden vernietigd.
integriteit en vertrouwelijkheid
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17.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschiedt de mededeling van
persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid.

18.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens wordt rekening 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) 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.

19.

Tevens wordt rekening gehouden met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van
de sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

20.

Deze beraadslaging van het informatieveiligheidscomité doet geenszins afbreuk aan de
overige maatregelen die in voorkomend geval door het sectoraal comité werden opgelegd in
de hogervermelde beraadslagingen, die bijgevolg onverkort van toepassing blijven.

9

Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens inzake de erkenning van kinderen met een handicap in
het kader van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, door Kind
en Gezin aan de hogervermelde organisaties, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan
mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming.

Bart VIAENE

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38, 1000 Brussel.

