
 

 

Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/22/200 

 

 

BERAADSLAGING NR. 20/276 VAN 1 DECEMBER 2020, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 

2022, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET 

BETREKKING TOT DE ERKENNING VAN DE HANDICAP, DE RECHTEN EN DE 

BETALINGEN IN HET KADER VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN 

BEJAARDEN DOOR IRISCARE AAN DIVERSE INSTANTIES VIA HANDISERVICE 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op 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 verslag 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 was de Directie-generaal Personen met een handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid in het kader van het beheer van de tegemoetkoming voor 

hulp aan bejaarden bevoegd voor de erkenning van de handicap, de rechten verbonden aan 

deze handicap, de vooruitgang van het dossier en de uitbetaling van de tegemoetkoming aan 

de bejaarden. Hij ging hierbij ook de gevolgen van de handicap na. 

 

2. De Directie-generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid werd door verschillende beraadslagingen van het toenmalig bevoegd Sectoraal 

Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid gemachtigd om persoonsgegevens 

met betrekking tot de erkenning van personen met een handicap mee te delen aan instanties 

die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten. Deze 

beraadslagingen blijven onverkort van toepassing voor zover en zolang de Directie-generaal 

Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid bevoegd blijft 



 

 

voor de erkenning van de personen met een handicap en de bestemmelingen de 

persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. 

 

3. Het betreft meer bepaald 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 of het Informatieveiligheidscomité werden verleend. 

 

 Beraadslaging nr. 06/015 van 7 maart 2006, gewijzigd op 5 april 2011, op 7 februari 2012, 

op 4 september 2012 en op 6 mei 2014, met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie met 

het oog op de toekenning van een sociaal telefoontarief en een sociaal internettarief. 

 

 Beraadslaging nr. 12/118 van 4 december 2012 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met 

het oog op het uitvoeren van sociale onderzoeken. 

 

 Beraadslaging nr. 13/043 van 2 april 2013 inzake de mededeling van persoonsgegevens uit 

het netwerk van de sociale zekerheid aan de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie voor het controleren van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en het bestrijden van de sociale fraude. 

 

 Beraadslaging nr. 14/007 van 14 januari 2014, gewijzigd op 2 september 2014 en 1 

september 2015, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Directie-

generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan 

de Directie Stadsvernieuwing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van 

de toekenning van huisvestingspremies of -tegemoetkomingen en van subsidies aan de 

sociale verhuurkantoren. 

 

 Beraadslaging nr. 14/087 van 7 oktober 2014 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het "Agence wallonne pour l’intégration des 

personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Personen met een 

Handicap) in het kader van zijn wettelijke opdrachten. 

 

 Beraadslaging nr. 14/089 van 7 oktober 2014 inzake de rechtstreekse mededeling van 

persoonsgegevens over de inkomensvervangende tegemoetkoming door de Directie-

generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan 

de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voor het berekenen van de sociale 

huurprijs. 

 

 Beraadslaging nr. 14/110 van 2 december 2014 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de Rijksdienst voor Pensioenen in het kader van de 

berekening van de bedrijfsvoorheffing op pensioenen. 



 

 

 Beraadslaging nr. 14/107 van 2 december 2014 over de mededeling van persoonsgegevens 

inzake de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden door 

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

Zekerheid aan het Vlaams Zorgfonds en de diverse zorgkassen voor de toepassing van de 

Vlaamse zorgverzekering. 

 

 Beraadslaging nr. 15/046 van 7 juli 2015 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 

in het kader van de verwerking van de dossiers van de kandidaat-huurders en de huurders 

met een handicap. 

 

 Beraadslaging nr. 16/029 van 5 april 2016 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). 

 

 Beraadslaging nr. 17/067 van 5 september 2017, gewijzigd op 4 december 2018, met 

betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aangaande personen met een handicap 

door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Vlaams Woningfonds aan de 

hand van de toepassing Handiflux met het oog op de toekenning van sociale leningen en 

huurwaarborgleningen en de verhuur van sociale woningen 

 

 Beraadslaging nr. 17/087 van 7 november 2017 over de mededeling van persoonsgegevens 

door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid aan de verzekeringsinstellingen, door middel van de diensten Handiflux 

en Handiservice, voor het bepalen van de rechten van hun leden. 

 

 Beraadslaging 17/110 van 5 december 2017 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de “Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben” van de 

Duitstalige Gemeenschap aan de hand van de webservice Handiflux. 

 

 Beraadslaging nr. 20/048 van 3 maart 2020 betreffende de mededeling van 

persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de “Société wallonne du logement” en aan de erkende 

openbare huisvestingsmaatschappijen aan de hand van de webservice Handiflux. 

 

Beraadslaging nr. 20/110 van 7 juli 2020 betreffende de mededeling door sommige 

instellingen van sociale zekerheid aan de “Société wallonne du crédit social” van 

persoonsgegevens over de inkomsten met het oog op het beheer van de aanvragen van sociaal 

krediet en de toekenning ervan. 

 

4. Krachtens de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde 

staatshervorming is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de tegemoetkoming voor hulp aan 



 

 

bejaarden. Tijdens een overgangsperiode die zal eindigen op 31 december 2020 is het beheer 

(medische evaluatie, verwerking van de dossiers, uitbetaling, controle) nog in handen van de 

Directie-Generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid, overeenkomstig het van kracht zijnde samenwerkingsprotocol dat met de federale 

overheid werd afgesloten. De bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan 

Personen en Gezinsbijslag (Iriscare), opgericht bij ordonnantie van 23 maart 2017, zal deze 

opdracht overnemen vanaf 1 januari 2021 met uitzondering van de medische evaluaties. Op 

1 januari 2022 zal Iriscare tevens het beheer van de medische evaluaties afkomstig van een 

aanvraag overnemen en ten laatste in 2023 zal Iriscare het beheer van alle medische 

evaluaties overnemen (ook de aanvragen tot herziening of de herzieningen van ambtswege). 

 

5. Iriscare moet net als de Directie-generaal Personen met een handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid de persoonsgegevens waarover hij beschikt, beschikbaar 

stellen. De mededeling van de gegevens met betrekking tot de tegemoetkomingen voor hulp 

aan bejaarden door Iriscare zal geschieden via de webservice HandiService, die beschikbaar 

is in het netwerk van de sociale zekerheid. 

 

6. Op federaal niveau vormt de erkenning van de handicap de basis van de dienst HandiService 

en heeft betrekking op de medische evaluatie van de persoon voor wat zijn 

invaliditeitspercentage betreft. In de historiek van de erkenningen bestaan sommige 

evaluatiesystemen naast elkaar wegens de evolutie van de wetgeving en het behoud van de 

reeds verworven rechten en erkenningen. De context van de medische erkenning ziet er als 

volgt uit: 

 

 De medische erkenning wordt steeds door een arts verricht, ofwel op basis van 

documenten (medische verslagen), ofwel op basis van een medisch onderzoek van de 

betrokkene. 

 De medische erkenning gebeurt steeds in het kader van een welbepaalde wetgeving. 

 De arts deelt de geldigheidsduur van de erkenning mee. Naargelang het type handicap 

kan het gaan om een erkenning zonder einddatum of om een erkenning voor een eerder 

korte periode. 

 Een erkenning kan ook overeenkomen met een evaluatie gelijk aan 0 punten, dit betekent 

dat betrokkene geen handicap heeft. 

 

Met betrekking tot de vaststelling van de verminderde zelfredzaamheid kan Iriscare de 

volgende gegevens leveren aan de webservice HandiService zodra hij de uitvoering van de 

medische evaluaties in twee fases overneemt: de datum van de beslissing met betrekking tot 

de verminderde zelfredzaamheid, de begin- en de einddatum van de verminderde 

zelfredzaamheid, de wetgeving krachtens dewelke de medische evaluatie heeft 

plaatsgevonden, de verminderde zelfredzaamheid van de rechthebbende uitgedrukt in punten 

(op basis van mobiliteit, voeding, hygiëne, onderhoud van de woning, nood aan begeleiding 

en sociale contacten) en het statuut van de verminderde zelfredzaamheid. 

 

7. Behalve de vaststelling van de verminderde zelfredzaamheid kan er een recht op bepaalde 

uitkeringen worden geopend. De vastgestelde verminderingen van zelfredzaamheid vormen 

steeds de basis maar geven niet automatisch toegang tot het recht. Elke beslissing wordt als 



 

 

een recht beschouwd, ook de beslissing waarbij de rechthebbende geen uitkeringen krijgt. 

Het betreft aldus een “negatief” recht. Op basis van het administratief en medisch onderzoek 

wordt immers bepaald of de persoon recht heeft op een uitkering van “0” euro. Dit wordt 

steeds officieel meegedeeld aan de rechthebbende en is welbepalend. 

 

Wat de rechten van de rechthebbende betreft, kan Iriscare de volgende persoonsgegevens 

meedelen: de begindatum van het recht, de einddatum van het recht, de wetgeving krachtens 

dewelke het recht wordt toegekend, het totaal maandbedrag en het statuut van de beslissing. 

 

8. Iriscare volgt de vooruitgang van de uitkeringsaanvragen tevens op. De status van het dossier 

kan op drie manieren evolueren: 

1. Het dossier is “stabiel” (de beslissing werd genomen): dit betekent dat alle evaluaties en 

toekenningen hebben plaatsgevonden, raadpleegbaar zijn en dat er geen beroep werd 

aangetekend. 

 

2. Het dossier wordt onderzocht: dit betekent dat er een medische evaluatie en/of een 

administratief onderzoek plaatsvindt (om te bepalen of een recht al dan niet mag worden 

toegekend) maar dat er nog geen beslissing werd genomen en er dus nog geen beslissing 

kan worden geraadpleegd. 

 

3. Er werd een beroep aangetekend tegen de laatste beslissing: dit betekent dat er een beroep 

werd aangetekend tegen een van de beslissingen. In principe wordt ieder later onderzoek 

geblokkeerd totdat er een beslissing in verband met het beroep werd genomen. De laatste 

beslissing waartegen het beroep werd ingesteld is echter raadpleegbaar. 

 

Wat de evolutie van de aanvraag betreft, kan Iriscare de volgende persoonsgegevens 

meedelen: de van kracht zijnde wetgeving, de datum van de aanvraag en de stand van het 

dossier (administratief dossier in uitvoering; vaststelling van verminderde zelfredzaamheid 

in uitvoering; volledig dossier en datum sinds wanneer het dossier volledig is; beroep tegen 

de lopende beslissing). 

 

9. Iriscare zal ten slotte ook de betalingen beheren. Die worden via HandiService ter 

beschikking gesteld en omvatten de bedragen die effectief werden uitbetaald aan de 

rechthebbende, namelijk: 

 

- het nettobedrag zonder bedrijfsvoorheffing, 

- het nettobedrag zonder het bedrag dat aan de instelling van de persoon met een 

handicap wordt gestort, 

- de achterstallen voor meerdere maanden bij regularisatie van een dossier, enz. 

 

De persoonsgegevens die door Iriscare worden geleverd en die betrekking hebben op de 

betalingen zijn de volgende: de betaalde maanden, het nettobedrag en de achterstallen 

uitbetaald aan de rechthebbende en de mogelijke annulering van een of meerdere 

uitbetalingen. 

 



 

 

10. Zodra Iriscare de medische evaluaties, de rechten verbonden aan de verminderde 

zelfredzaamheid, de vooruitgang van het dossier en de betalingen aan de rechthebbenden zal 

beheren, kan hij de in de punten 6 tot 9 bedoelde persoonsgegevens betreffende de 

betrokkenen ter beschikking stellen. Andere persoonsgegevens met betrekking tot de 

vaststelling van de verminderde zelfredzaamheid zoals de vaststelling van de volledige 

blindheid, de 50 % invaliditeit aan de onderste ledematen, de amputatie of de verlamming 

van de bovenste ledematen worden verder meegedeeld door de Directie-generaal Personen 

met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

 

11. De mededelingen van persoonsgegevens met betrekking tot de tegemoetkoming voor hulp 

aan bejaarden zullen als volgt plaatsvinden: 

 

- De aanvrager maakt een verzoek over aan de KSZ. Bepaalde regionale instanties 

doen een beroep op een dienstenintegrator. In dat geval zal de dienstenintegrator 

bepaalde routeringscontroles uitvoeren en het verzoek vervolgens overmaken aan de 

KSZ. 

- De KSZ verricht op haar beurt routeringscontroles en stuurt het verzoek door naar 

de juiste gegevensleverancier, in casu Iriscare. 

- Het antwoord volgt de omgekeerde weg en passeert via dezelfde actoren. 

 

12. Deze beraadslaging heeft tot doel om het toepassingsgebied van de voormelde 

beraadslagingen uit te breiden tot Iriscare maar enkel voor zover de bestemmelingen nog 

steeds nood hebben aan persoonsgegevens met betrekking tot de vaststelling van de 

verminderde zelfredzaamheid, de rechten verbonden aan die verminderde zelfredzaamheid, 

de vooruitgang van het dossier en de uitbetalingen aan de rechthebbenden met als doel het 

realiseren van de doelstellingen vermeld in die beraadslagingen en gelet op het feit dat de 

Directie-generaal van de personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid niet meer over deze gegevens als authentieke bron beschikt. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

13. 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 vereist. 

 

14. Iriscare werd 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 door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

in het uitgebreid netwerk van de sociale zekerheid opgenomen in het kader van zijn 

bevoegdheden inzake gezondheid en hulp aan personen, na beraadslaging van het 

Informatieveiligheidscomité (zie daartoe beraadslaging nr. 19/176 van 1 oktober 2019). 

 



 

 

15. Volgens 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 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 opslagbeperking) en moeten ze door middel 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 

(beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

16. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de doeltreffende uitvoering 

van de respectievelijke opdrachten van de bestemmelingen bedoeld in punt 3. Deze instanties 

werden reeds allemaal door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid of het Informatieveiligheidscomité gemachtigd om persoonsgegevens te 

verwerken met betrekking tot de erkenning van de handicap en/of de rechten verbonden aan 

die handicap en/of de vooruitgang van het dossier en/of de betalingen aan de bejaarden in 

het kader van de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden, dit voor verschillende 

doeleinden die door het Sectoraal Comité of het Informatieveiligheidscomité als wettig 

worden beschouwd. In het verleden werden deze gegevens door de Directie-generaal 

Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid meegedeeld. 

De persoonsgegevens met betrekking tot de vaststelling van de verminderde 

zelfredzaamheid, de rechten verbonden aan die verminderde zelfredzaamheid, de 

voortuitgang van het dossier en van de betalingen aan de rechthebbenden worden voortaan 

door Iriscare meegedeeld via de webservice HandiService van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid. 

 

17. Het Informatieveiligheidscomité merkt op dat voor zover Iriscare bevoegd wordt voor het 

beheer van de medische evaluaties, de rechten verbonden aan die verminderde 

zelfredzaamheid, de vooruitgang van het dossier en de uitbetalingen aan de rechthebbenden 

in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, de machtigingen die aan de 

Directie-generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid werden verleend, ophouden uitwerking te hebben voor wat betreft de 

mededelingen van persoonsgegevens in verband met de erkenning van diezelfde personen in 

het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 



 

 

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

gegevens zijn beperkt tot het statuut inzake vaststelling van de verminderde 

zelfredzaamheid, de rechten en de uitbetalingen met betrekking tot deze verminderde 

zelfredzaamheid, in het bijzonder de datum en de geldigheidsduur van de verminderde 

zelfredzaamheid, de graad van de verminderde zelfredzaamheid en het statuut van de 

beslissing. 

 

19. De voormelde gemachtigde instanties konden deze persoonsgegevens in het verleden krijgen 

bij de Directie-generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid. Voortaan zullen ze echter die gegevens van Iriscare ontvangen via de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, voor zover ze betrekking hebben op de 

rechthebbenden bij wie de verminderde zelfredzaamheid is vastgesteld in het kader van de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.  

 Opslagbeperking 

 

20. De persoonsgegevens uit de aanvraagdossiers voor tegemoetkomingen voor hulp aan 

bejaarden worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 21, § 3, van het 

ontwerp van ordonnantie betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden bewaard.  

 

« § 3. De gegevens van de dossiers betreffende de aanvragen voor tegemoetkomingen die 

niet tot ten minste één betaling hebben geleid, moeten, voor zover de verjaring (…) niet werd 

gestuit, drie jaar worden bewaard vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag. 

 

(…) 

 

De gegevens van de afgesloten dossiers betreffende aanvragen voor tegemoetkomingen die 

tot ten minste één betaling hebben geleid, de gegevens in de openstaande dossiers en de 

boekhoudkundige en daarmee gelijkgestelde stukken moeten, voor zover de verjaring (…) 

niet werd gestuit, vijf jaar worden bewaard, te rekenen vanaf de datum waarop de laatste 

betaling is geschied. » 

 

21. Deze persoonsgegevens mogen in ieder geval slechts worden bijgehouden zolang dat 

noodzakelijk is om het vooropgestelde doeleinde te verwezenlijken. De gegevens moeten 

daarna worden vernietigd. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

22. 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 via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

23. 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. 

 

24. Ze moeten bovendien rekening houden met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk 

van de sociale zekerheid die werden vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

25. Deze beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité doet geenszins afbreuk aan de 

andere maatregelen die werden opgelegd, in voorkomend geval door het Sectoraal Comité 

in de voormelde beraadslagingen die bijgevolg integraal van toepassing blijven. 

 

 

Om deze redenen, 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededelingen van persoonsgegevens opgenomen in punt 3 van deze beraadslaging met 

betrekking tot de erkenning van de handicap, de rechten verbonden aan die handicap, de 

vooruitgang van het dossier en de uitbetalingen aan de bejaarden in het kader van de 

tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden, door Iriscare aan de voormelde instanties, zijn 

toegestaan mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging 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 het volgende adres: Quai de Willebroeck 38 - 1000 

Bruxelles 


