Informatieveiligheidscomité
Verenigde kamers
IVC/VK/20/482
BERAADSLAGING NR. 20/045 VAN 3 NOVEMBER 2020 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FOD FINANCIEN AAN DE
WAALSE VERZEKERINGSINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HUN DECRETALE
OPDRACHTEN INZAKE DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN
Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale
dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1, §1, derde en vierde lid;
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 artikels 97 en 98;
Gelet op de aanvraag van de Waalse verzekeringsinstellingen;
Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;
Gelet op het verslag van mevrouw Salmon en de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

De bijzondere wet van 6 januari 2014 ter uitvoering van de 6e staatshervorming regelt de
overdracht van bevoegdheden van de federale staat aan de Gemeenschappen en Gewesten.
Als gevolg van deze zesde hervorming zal het beheer van de hulp aan bejaarden (hierna de
‘HAB’) op 1 januari 2021 door het Waalse Gewest worden overgenomen.

2.

Meer in het bijzonder zullen de Waalse verzekeringsinstellingen in de zin van het Waalse
decreet van 8 november 2018 betreffende verzekeraars en de wijziging van het Waalse
Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid de taken overnemen die eerder waren toegewezen
aan het Directoraat-generaal voor personen met een handicap van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid.1

1

Onder « Waalse verzekeringsinstellingen » worden de ziekenfondsen verstaan zoals beschreven in artikel 43bis van
de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, die zijn erkend

2
3.

Deze nieuwe bevoegdheid wordt geregeld door 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.2 Deze tegemoetkoming, afhankelijk van leeftijds- en
inkomenscriteria, geeft de begunstigde recht op financiële bijstand, berekend op basis van de
mate van autonomie van de betrokken bejaarde. Deze uitkering komt momenteel overeen
met de uitkering voor ouderen als omschreven in de wet van 27 februari 1987 betreffende de
uitkering voor personen met een handicap, het koninklijk besluit van 5 maart 1990
betreffende de uitkering voor ouderen en het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende
de procedure voor de behandeling van gevallen met betrekking tot uitkeringen voor personen
met een handicap. De overname van de HAB door het Waalse Gewest eerbiedigt de geest en
de bepalingen, enerzijds, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de vergoedingen voor
gehandicapten en, anderzijds, van de wet van 11 april 1995 tot vaststelling van het statuut
van de sociale verzekerde voor verzekeraars. Er zijn echter aanpassingen doorgevoerd om
het systeem te verbeteren en het systeem in overeenstemming te brengen met de nieuwe
HAB-actoren. Het voordeel van deze uitkering wordt toegekend aan personen die thuis
wonen en aan personen die in instellingen wonen (MRPA/MRS, instelling voor
gehandicapten) en kan door de begunstigde worden gebruikt om de kosten te dekken die
verband houden met zijn of haar verlies van autonomie. Teneinde een vraag voor hulp aan
bejaarden te kunnen beoordelen, dienen de verzekeringsinstellingen evenwel rekening te
houden met het eigen vermogen en de bronnen van inkomsten van de aanvrager én zijn of
haar gezin.

4.

In dit kader wensen de Waalse verzekeringsinstellingen dezelfde toegangsrechten te
verkrijgen als diegene waarover het Directoraat-generaal voor personen met een handicap
van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en, sinds de Vlaamse overheid deze
bevoegdheid in het Vlaams Gewest heeft overgenomen, het Vlaams Zorgfonds beschikken.
Ze willen dan ook toegang tot volgende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn bij de
verwerking van aanvragen van hulp aan bejaarden en meer in het bijzonder:
— persoonsgegevens van de FOD Financiën en opgenomen in de stromen PatrimonyService
en TaxAssessementData (cfr. beraadslaging nr. 07/2006 van 29 november 2006 van het
voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid en beraadslagingen 06/2006 van 29
november 2006 en 50/2016 van 5 december 2016 van het voormalig Sectoraal comité voor
de Federale Overheid)
— persoonsgegevens die beschikbaar zijn via HandyService om te bepalen of een persoon
een inburgeringstoelage of inkomensvervangingstoelage ontvangt die uit hoofde van de wet
van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
wordt betaald. (cfr. nr. 16/071 van 5 juli 2016 van de kamer sociale zekerheid en gezondheid
van het voormalig Sectoraal comité van de sociale zekerheid en gezondheid).

door de Waalse Overheid om tussen te komen in de Waalse sociale zekerheidsverzekering. Er zijn vijf landsbonden
(de Landsbond der christelijke mutualiteiten, de Landsbond van Neutrale Ziekenfondsen, de Landsbond van liberale
mutualiteiten, de Landsbond van socialistische mutualiteiten en de landsbond van onafhankelijke mutualiteiten) en
twee publieke structuren: De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en de kas geneeskundige
verzorging van HR Rail. Er zijn dus zeven verzekeringsinstellingen in België die betrokken zijn bij de overdracht
van het beheer van HAB-dossiers.
2 B.S. 19 oktober 2020.
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5.

Bij beraadslaging nr. 20/198 van 30 september 2020 heeft de kamer sociale zekerheid en
gezondheid van het Informatieveiligheidscomité de mededeling van persoonsgegevens
betreffende het ontvangen van een inburgeringstoelage of inkomensvervangingstoelage door
de Federale Pensioendienst en de Directie-Generaal Personen met een Handicap (via
Handyservice) aan de Waalse verzekeringsinstellingen in het kader van de
bevoegdheidsoverdracht inzake beheer van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
goedgekeurd.

6.

De persoonsgegevens die door de FOD Financiën zouden worden meegedeeld aan de Waalse
verzekeringsinstellingen, met het oog op de behandeling van de aanvraag tot hulp aan
bejaarden, betreffen volgende gegevens aangaande de betrokkene én iedere persoon die deel
uitmaakt van zijn huishouden:

7.

In het kader van de stroom Patrimonyservice:
- wat betreft de bebouwde of onbebouwde onroerende goederen waarvan de aanvrager, of
de persoon waarmee deze een huishouden vormt, eigenaar is:
- De datum van de akte (verwerving/vervreemding van het onroerend goed)
- De kadastrale legger (sectie en nummer)
- De wijziging van de sectie of het nummer van de kadastrale legger
- De oppervlakte van het onroerend goed
- Het kadastraal inkomen van het perceel
- De belangrijkheid van de rechten van de persoon (in volle eigendom/ in vruchtgebruik)
- Het bestaan van een op het goed rustende hypotheek
- De verwerving van het goed tegen betaling van een lijfrente
- De aard van het onroerend goed (bebouwd – onbebouwd)
- wat betreft de onroerende goederen die tegen vergoeding of gratis vervreemd worden door
de aanvrager of de persoon waarmee deze een huishouden vormt:
- De datum van de akte (van vervreemding van het onroerend goed)
- De aard van de akte (schenking, verkoop,…)
- De kadastrale legger (sectie en nummer)
- De verkoopwaarde in volle eigendom op het ogenblik van de afstand
- De opbrengst van de afstand onder bezwarende titel
- De zakelijke rechten waarvan door elk van de echtgenoten afstand werd gedaan
- De lijfrenten of andere bijzondere clausules
- De belangrijkheid van de rechten van de persoon (in volle eigendom / in vruchtgebruik)

8.

In het kader van de stroom TaxAssessementData:
- het rijksregisternummer van de betrokkene of de persoon die deel uitmaakt van zijn
huishouden
- Belastbare inkomsten:
o de netto-belastbare beroepsinkomsten;
o de netto-belastbare inkomsten op de sociale uitkeringen die de persoon heeft
ontvangen op grond van de reglementeringen inzake ziekte en invaliditeit,
werkloosheid en wat betreft arbeidsongevallen en beroepsziekten (tijdelijke
arbeidsongeschiktheid);
o de netto-belastbare inkomsten op de sociale uitkeringen die de persoon heeft
ontvangen op grond van de reglementeringen wat betreft arbeidsongevallen en
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beroepsziekten
(definitieve
arbeidsongeschiktheid),
rusten
overlevingspensioenen, inkomensgarantie voor ouderen en gewaarborgd inkomen
voor bejaarden;
o de netto-belastbare "andere inkomsten";
o het brutobedrag van de uitkeringen arbeidsongevallen en beroepsziekten;
o het afzonderlijk inkomen;
- Inkomsten van onroerende goederen:
o Aard van het goed (huis, tuin, landbouwgrond,…);
o Ligging van het goed (straat, straatnummer, gemeente);
o Sectie en nummer van het goed;
o KI (kadastraal inkomen) bebouwde onroerende goederen, niet-geïndexeerd;
o KI onbebouwde onroerende goederen, niet-geïndexeerd;
o Zakelijke rechten op het bebouwde onroerend goed in volle eigendom;
o Zakelijke rechten op het bebouwde onroerend goed in vruchtgebruik;
o Zakelijke rechten op het onbebouwde onroerend goed in volle eigendom;
o Zakelijke rechten op het onbebouwde onroerend goed in vruchtgebruik;
o datum verwerving van het goed (datum akte);
o datum afstand van het goed (datum akte);
o datum wijziging van de zakelijke rechten op het goed;
o Verkoop
- Afstanden van onroerende goederen
o Verkoop
• verkoopdatum;
• referentieperiode (10 jaren voor de aanvraagdatum THAB);
• Aard van het onroerend goed (huis, tuin, landbouwgrond)
• Ligging van het onroerend goed (straat, straatnummer, gemeente)
• Sectie en nummer van het onroerend goed
• verkoopwaarde in volle eigendom;
• zakelijke rechten afgestaan in volle eigendom;
• zakelijke rechten afgestaan in vruchtgebruik;
• zakelijke rechten afgestaan in naakte eigendom;
• leeftijd jongste vruchtgebruiker;
o Schenking
• datum schenking;
• referentieperiode (10 jaren voor de aanvraagdatum THAB);
• Aard van het onroerend goed (huis, tuin, landbouwgrond,…);
• Ligging van het onroerend goed (straat, straatnummer, gemeente);
• Sectie en nummer van het onroerend goed;
• verkoopwaarde in volle eigendom;
• zakelijke rechten geschonken in volle eigendom;
• zakelijke rechten geschonken in vruchtgebruik;
• zakelijke rechten geschonken in naakte eigendom;
• leeftijd jongste vruchtgebruiker
o Verkoop < 10 jaar geleden tegen lijfrente
• verkoopdatum;
• referentieperiode (10 jaren voor de aanvraagdatum THAB);
• Aard van het onroerend goed (huis, tuin, landbouwgrond,…)
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• Ligging van het onroerend goed (straat, straatnummer, gemeente)
• Sectie en nummer van het onroerend goed;
• verkoopwaarde in volle eigendom;
• zakelijke rechten afgestaan in volle eigendom;
• zakelijke rechten afgestaan in vruchtgebruik;
• zakelijke rechten afgestaan in naakte eigendom;
• netto-jaarbedrag verkoop op lijfrente;
• Leeftijd jongste vruchtgebruiker;
o Lijfrente meer dan 10 jaar: netto-Jaarbedrag verkoop op lijfrente
9.

Teneinde het inkomen van de betrokkene en de personen met wie hij een huishouden vormt,
correct te kunnen beoordelen en de naleving van de criteria gedurende de periode van de
verstrekking van de tegemoetkoming te kunnen controleren, verzoeken de aanvragers
toegang tot de gegevens betreffende de periode tot tien jaar voor de datum van de aanvraag
evenals tot de gegevens gedurende de duurtijd van de verstrekking van de tegemoetkoming.

10.

In het kader van de beoogde gegevensstromen komen de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid en het Nationaal Intermutualistisch College tussen als intermediaire organisaties
teneinde te verzekeren dat iedere Waalse verzekeringsinstelling uitsluitend toegang krijgt tot
de persoonsgegevens betreffende de personen die bij de betreffende Waalse
verzekeringsinstelling een aanvraag tot hulp aan bejaarden heeft ingediend.

II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A.

ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE

11.

Krachtens artikel 35/1, §1, derde en vierde lid, van de wet van 15 augustus 2012 houdende
oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator vergt de mededeling van
persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid
aan instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, a), tot f), van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
sociale zekerheid vergt een voorafgaande beraadslaging van de verenigde kamers van het
informatieveiligheidscomité.

12.

Het Comité acht zich dan ook bevoegd om zich over de aanvraag uit te spreken.

B.

TEN GRONDE

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT
13.

3

Overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming3 (hierna
‘AVG’ genoemd) zijn de FOD Financiën (meedelende instantie) en de Waalse
verzekeringsinstellingen als verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het
naleven van de beginselen van de AVG en moeten ze in staat zijn dit aan te tonen.

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.
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14.

Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat iedere verantwoordelijke voor de verwerking
een register van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden,
moet bijhouden overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in artikel 30 AVG.

B.2. RECHTMATIGHEID
15.

Overeenkomstig art. 5.1 a) AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze
die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt in dat de beoogde verwerking een
basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 6 AVG.

16.

Het Comité stelt vast dat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van
algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat
aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (art. 6.1 e) AVG). Het decreet van 1
oktober 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en houdende wijziging
van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid4 geeft uitwerking aan de
bijzondere wet van 6 januari 2014 betreffende de hervorming van de staat en bepaalt dat de
Waalse verzekeringsinstellingen voortaan bevoegd zijn voor de hulp aan bejaarden binnen
het Waals Gewest.

17.

Gelet op het voorgaande, acht het Informatieveiligheidscomité de beoogde verwerking van
persoonsgegevens rechtmatig.

B.3. DOELBINDING
18.

Artikel 5.1 b) AVG laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van doelbinding). De
gegevens mogen bovendien niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is
met die doeleinden.

19.

De mededeling van de persoonsgegevens in kwestie heeft tot doel om, overeenkomstig de
decretale opdrachten, aanvragen voor hulp aan bejaarden te kunnen behandelen. Art. 43/38,
§1, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid bepaalt dat de tegemoetkoming
slechts toegekend wordt indien het bedrag van het inkomen van de aanvrager en het bedrag
van het inkomen van degene met wie hij/zij een gezin vormt, niet hoger is dan een bepaald
bedrag, meer bepaald het bedrag van de in artikel 43/37 van voormeld Wetboek bedoelde
tegemoetkomingen5. Art. 43/38, §2, van voormeld Wetboek stelt dat de Waalse Regering
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B.S. 19 oktober 2020.
Art. 43/37. § 1. Het bedrag van de tegemoetkoming varieert naar gelang van de zelfredzaamheid van de
begunstigde, zoals bepaald in de in artikel 43/36 bedoelde beoordeling, en naar gelang van de categorie waartoe de
begunstigde behoort:
1° tot categorie 1 behoort de gehandicapte waarvan de zelfredzaamheid is vastgesteld op 7 of 8 punten; hij ontvangt
een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ten bedrage van 1.062,55 euro;
2° tot categorie 2 behoort de gehandicapte waarvan de zelfredzaamheid is vastgesteld op 9 of 11 punten; hij
ontvangt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ten bedrage van 4.056,00 euro;
3° tot categorie 3 behoort de gehandicapte waarvan de zelfredzaamheid is vastgesteld op 12 of 14 punten; hij
ontvangt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ten bedrage van 4.931,45 euro;
4° tot categorie 4 behoort de gehandicapte waarvan de zelfredzaamheid is vastgesteld op 15 of 16 punten; hij
ontvangt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ten bedrage van 5.806,63 euro;
5° tot categorie 5 behoort de gehandicapte waarvan de zelfredzaamheid is vastgesteld op 17 of 18 punten; hij
ontvangt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ten bedrage van 7.132,63 euro.
De in dit artikel bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 107,20 (basis
2013=100) overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel
5
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bepaalt wat wordt bedoeld met het in aanmerking te nemen inkomen en door wie, volgens
welke criteria en op welke wijze het bedrag wordt vastgesteld. De Regering kan bepalen dat
bepaalde inkomsten of delen van inkomsten niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking worden
genomen, onder de door de haar vastgestelde voorwaarden. Daartoe kan zij een onderscheid
maken op basis van: 1° de gezinssamenstelling van de aanvrager; 2° de leden van het gezin
voor wie het inkomen wordt bepaald; en 3° de bron van het inkomen. Voor de toepassing
van deze bepaling wordt onder gezin verstaan elke samenwoning van twee personen die geen
bloed-of aanverwant zijn in de eerste, tweede of derde graad. Het bestaan van een gezin wordt
vermoed wanneer twee personen die geen bloed-of aanverwant zijn in de eerste, tweede of
derde graad hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben. Het tegenbewijs kan met alle
mogelijke middelen worden geleverd door de aanvrager. Wanneer een van de leden van het
gezin wordt vastgehouden in een gevangenis of een instelling voor sociale bescherming,
houdt het gezin op te bestaan voor de duur van de detentie.
20.

De mededeling van de beoogde persoonsgegevens heeft dan ook tot doel om na te gaan of de
aanvrager van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voldoet aan de voorwaarden
opgenomen in voormeld Wetboek en, in voorkomend geval, aan de door de Waalse Regering
voorwaarden. Gelet op het voorgaande acht het Informatieveiligheidscomité de doeleinden
van de beoogde mededeling van persoonsgegevens als welbepaald, uitdrukkelijk omschreven
en gerechtvaardigd.

21.

Artikel 5.1 b) AVG stelt tevens dat persoonsgegevens niet verder mogen worden verwerkt
op een met de oorspronkelijke doeleinden onverenigbare wijze. Om na te gaan of een doel
van verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens
aanvankelijk zijn verzameld, moet de verwerkingsverantwoordelijke, nadat hij aan alle
voorschriften inzake rechtmatigheid van de oorspronkelijke verwerking heeft voldaan, onder
meer rekening houden met: een eventuele koppeling tussen die doeleinden en de doeleinden
van de voorgenomen verdere verwerking; het kader waarin de gegevens zijn verzameld; met
name de redelijke verwachtingen van de betrokkenen op basis van hun verhouding met de
verwerkingsverantwoordelijke betreffende het verdere gebruik ervan; de aard van de
persoonsgegevens; de gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de
betrokkenen; en passende waarborgen bij zowel de oorspronkelijke als de voorgenomen
verdere verwerkingen.6

22.

De persoonsgegevens werden oorspronkelijk ingezameld door de FOD Financiën in het
kader van de federale wetgeving betreffende de inkomstenbelastingen. Ter zake stelt het
Informatieveiligheidscomité vast dat artikel 328 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen bepaalt dat "de bestuursdiensten van de Staat (...) alsmede de
vennootschappen, verenigingen, instellingen of inrichtingen naar publiek recht, mogen
slechts kredieten, leningen, premies, toelagen of alle andere voordelen toekennen welke

waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige
sociale tegemoetkomingen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van
sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan
de zelfstandigen.
§ 2. Naast de zelfredzaamheid wordt het inkomen van het gezin, beoordeeld op basis van de resultaten van een
onderzoek dat op de door de Regering vastgestelde wijze wordt uitgevoerd, in aanmerking genomen bij het bepalen
van het bedrag van de tegemoetkoming.
6
Overweging 50 van de AVG.
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rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op het bedrag van de inkomsten of op elementen
die in aanmerking komen voor de vaststelling van die inkomsten, dan na kennis genomen te
hebben van de recente fiscale toestand van de aanvrager. Deze toestand is tegen de
aanvrager in te roepen voor het toekennen van gezegde kredieten, leningen, premies,
toelagen of andere voordelen". Bovendien luidt artikel 337 van het Wetboek van
Inkomstenbelasting als volgt: ”De ambtenaren van de administratie der directe belastingen
en van de administratie van het kadaster oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere
administratieve diensten van de Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van
de hoven en van alle rechtsmachten, en van de Gemeenschappen en de Gewesten en aan de
in artikel 329 bedoelde openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke
voor die diensten, instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering
van wettelijke of reglementaire bepalingen.”
23.

Zoals reeds vermeld, stelt art. 43/38, §1, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en
Gezondheid dat de tegemoetkoming slechts toegekend wordt indien het bedrag van het
inkomen van de aanvrager en het bedrag van het inkomen van degene met wie hij/zij een
gezin vormt, niet hoger is dan een bepaald bedrag, meer bepaald het bedrag van de in artikel
43/37 van voormeld Wetboek bedoelde tegemoetkomingen. Art. 43/39, §2, van voormeld
Wetboek stelt uitdrukkelijk dat de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de
inkomsten, met inbegrip van nieuwe gegevens die aanleiding kunnen geven tot een wijziging
van het bedrag van de tegemoetkoming, verzameld worden bij de Federale Pensioendienst,
de pensioengegevensbank, de FOD Financiën of de instellingen die belast zijn met de
betaling van de betrokken inkomsten, onverminderd de bepalingen van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

24.

Gelet op de artikels 328 en 337 van het Wetboek van Inkomstenbelasting en art. 43/38, §1,
en 43/39, §2, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, stelt het
Informatieveiligheidscomité vast dat er een voldoende koppeling is tussen de doeleinden van
de oorspronkelijke inzameling en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking.
Het Informatieveiligheidscomité is dan ook van oordeel dat het doel van de verdere
verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn
verzameld

B.4. PROPORTIONALITEIT
B.4.1. Minimale gegevensverwerking
25.

Artikel 5.1 b) AVG stelt dat persoonsgegevens ter zake dienend en beperkt tot wat
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, moeten zijn (“minimale
gegevensverwerking”).

26.

De Waalse verzekeringsinstellingen stellen dat de informatie beschreven in randnummers 7
en 8 van deze beraadslaging noodzakelijk is voor de beoordeling van het inkomen van de
aanvrager en van de personen die deel uitmaken van zijn huishouden, dat in rekening moet
worden gebracht met het oog op de het verlenen van een tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden. Ze verwijzen hiervoor naar 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 dat bepaalt dat de tegemoetkoming slechts toegekend wordt
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indien het bedrag van het inkomen van de aanvrager en het bedrag van het inkomen van
degene met wie hij/zij een gezin vormt, niet hoger is dan een bepaald bedrag, meer bepaald
het bedrag van de in artikel 43/37 van voormeld Wetboek bedoelde tegemoetkomingen. Voor
de berekening van het in aanmerking te nemen inkomen, wordt verwezen naar het besluit van
de Waalse Regering dat hieromtrent wordt genomen en dat in de lijn ligt van de criteria die
door het Directoraat-generaal voor personen met een handicap van de FOD Sociale
Zekerheid werden toegepast (zie beraadslagingen nrs. 06/2006 en 07/2006 van 29 november
2006 van het voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid) en het Agentschap
Vlaams Zorgfonds (50/2016 van 5 december 2016 van het voormalig Sectoraal comité voor
de Federale Overheid).
27.

Gelet op het voorgaande, acht het Informatieveiligheidscomité, rekening houdend met de
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

B.4.2. Opslagbeperking
28.

Aangaande de bewaringstermijn herinnert het Comité er aan dat persoonsgegevens niet
langer mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te
identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
noodzakelijk is.

29.

Art. 43/54, §2, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid bepaalt dat de
persoonsgegevens betreffende aanvragen tot tegemoetkoming die geen aanleiding hebben
gegeven tot de betaling van een tegemoetkoming, moeten worden bewaard gedurende een
periode van 5 jaar vanaf de laatste dag van het trimester tijdens dewelke de aanvraag tot
tegemoetkoming werd ingediend. De gegevens van afgesloten dossiers betreffende
aanvragen tot tegemoetkoming die wél aanleiding hebben gegeven tot de uitbetaling van een
tegemoetkoming en de gegevens van lopende dossiers, zullen worden bewaard gedurende
een periode van 7 jaar vanaf 31 december van het jaar waarin het betreffende dossier werd
afgesloten. Rekening houdend met mogelijke procedures tot terugvordering in geval van
wijziging van de inkomen, van fraude of bedrog, de mogelijkheid voor aanvragers om nieuwe
aanvragen in te dienen, evenals de eventuele mogelijkheid tot betwisting van de beslissing
tot het niet toekennen van een tegemoetkoming, acht het Informatieveiligheidscomité de
voorgestelde bewaringstermijnen aanvaardbaar.

30.

Het Informatieveiligheidscomité wijst er tegelijk op dat in de praktijk een onderscheid kan
gemaakt worden tussen verschillende bewaringswijzen. De behandeling van een hangend
dossier – in het kader van de met onderhavige gegevensverwerkingen vooropgestelde
doeleinden– vereist een bewaring van gegevens opdat deze op normale wijze beschikbaar en
toegankelijk zouden zijn voor de ambtenaren die belast zijn met het beheer van het dossier.
Van zodra de noodzakelijke termijnen voor het administratief beheer van een dossier
verstreken zijn, moet de gekozen bewaringswijze aan de gegevens slechts een beperkte
beschikbaarheid en toegankelijkheid verlenen. Een dergelijke bewaringswijze moet toelaten
om een antwoord te bieden op andere mogelijke doeleinden van deze bewaring, zoals de
naleving van de wettelijke voorschriften inzake verjaring of de uitvoering van een
administratieve controle. Eens de bewaring niet langer nuttig is dienen de gegevens te worden
vernietigd.

B.5. TRANSPARANTIE
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31.

Overeenkomstig art. 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient de
verwerkingsverantwoordelijke bepaalde informatie betreffende de verwerking van
persoonsgegevens die niet bij de betrokkene worden verkregen, aan de betrokkene te
verstrekken. Deze informatie is niet noodzakelijk indien het verkrijgen of verstrekken van de
gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of lidstatelijk recht dat op de
verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht voorziet in passende
maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen (art. 14.5
AVG). Terzake kan verwezen worden naar de artikelen 328 en 337 van het Wetboek van
Inkomstenbelasting en art. 43/39, §2, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en
Gezondheid, wat de mededeling van de gegevens door de federale overheidsdienst Financiën
betreft.

32.

Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de toepasselijke regelgeving effectief in
passende maatregelen voorziet om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te
beschermen. De betrokken partijen zijn dan ook vrijgesteld van kennisgeving aan de
betrokkenen.

B.6. BEVEILIGING
33.

Persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische
maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat 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 („integriteit en
vertrouwelijkheid”).

34.

De veiligheidsmaatregelen aangaande de mededeling van de persoonsgegevens aan de
Waalse Verzekeringsinstellingen in het kader van de overdracht van de bevoegdheden inzake
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, werden reeds behandeld door het
Informatieveiligheidscomité in de beraadslaging nr. 20/198 van 30 september 2020.

35.

In uitvoering van artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en
organisatie van een kruisputbank van de sociale zekerheid, zal de beschreven mededeling
plaatsvinden door middel van de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid. Bovendien zal de controle van de loggings en de toegangen (integratie) worden
uitgevoerd zowel op het niveau van het Nationaal Intermutualistisch College als de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

36.

De Waalse verzekeringsinstellingen zijn instellingen van sociale zekerheid en zijn ertoe
gehouden om de minimale veiligheidsnormen die gelden in de sector van de sociale zekerheid
na te leven. Net zoals elke andere instelling van sociale zekerheid, zijn de Waalse
verzekeringsinstellingen ertoe gehouden om jaarlijks een vragenlijst met betrekking tot de
naleving van de minimumnormen met betrekking tot de fysieke en logische
informatieveiligheid in te vullen en aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid over te
maken. De resultaten van de ondervraging van de betrokken instellingen van sociale
zekerheid worden dan aan het Informatieveiligheidscomité, kamer Sociale Zekerheid en
Gezondheid bezorgd.

37.

Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat artikel 35 AVG in bepaalde gevallen vereist
dat de verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een beoordeling uitvoert van het
effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Het
Comité
verwijst
hieromtrent
naar
de
‘Richtsnoeren
voor
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gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking "waarschijnlijk
een hoog risico inhoudt" in de zin van Verordening 2016/679’ van de Groep
Gegevensbescherming Artikel 29 en de aanbeveling uit eigen beweging nr. 01/2018 van 28
februari 2018 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met
betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging .
38.

Indien uit deze beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden
getroffen, dienen de betrokken partijen op eigen initiatief een aanvraag tot wijziging van
onderhavige beraadslaging in. De mededeling van persoonsgegevens mag in voorkomend
geval niet plaatsvinden totdat de vereiste toelating van het Comité is bekomen. Indien uit de
gegevensbeschermingseffectbeoordeling zou blijken dat er een hoog residuair risico is, dient
de aanvrager de beoogde gegevensverwerking voor te leggen aan de
Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomst art. 36.1 AVG.
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Om deze redenen besluiten
de verenigde kamers van het Informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan de Waalse
verzekeringsinstellingen in het kader van hun decretale opdrachten inzake de tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden toegestaan is, mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter
waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van
doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid.
Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat de verwerkingsverantwoordelijken gehouden zijn
om, overeenkomstig artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Als uit die beoordeling zou blijken dat
bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkenen
te vrijwaren, dan zijn de partijen ertoe gehouden om de gewijzigde modaliteiten van de
gegevensverwerking ter beraadslaging aan het Informatieveiligheidscomité voor te leggen.

M. SALMON
Voorzitster kamer federale overheid

B. VIAENE
Voorzitter kamer sociale zekerheid en gezondheid
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