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Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/21/240

BERAADSLAGING NR. 21/124 VAN 6 JULI 2021 OVER DE UITWISSELING VAN
PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE
BESCHERMING, DE ZORGKASSEN EN DE DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN
MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE
ZEKERHEID VOOR HET VERMIJDEN VAN DE CUMULATIE VAN HET
BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB) EN DE INKOMENSVERVANGENDE
TEGEMOETKOMING (IVT) OF DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING (IT)
VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder 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 aanvraag van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de voorzitter.

A.

ONDERWERP

1.

Voor het uitvoeren van hun opdrachten willen het Agentschap Vlaamse Sociale
Bescherming en de diverse zorgkassen, enerzijds, en de directie-generaal Personen met
een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, anderzijds, onderling
enkele persoonsgegevens (over een relatief beperkt aantal personen) uitwisselen.

2.

De gewenste verwerking van persoonsgegevens beoogt in het bijzonder het vermijden
van de ongeoorloofde cumulatie van het (Vlaams) basisondersteuningsbudget (BOB) en
de (federale) inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming
(IT) ten gunste van personen met een handicap.

3.

Met zijn arrest van 9 juli 2020 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 2, §§ 1 en 2,
van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een
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handicap de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt (de Belgen zijn gelijk voor de
wet en het genot van hun rechten en vrijheden moet zonder enige discriminatie worden
verzekerd), in zoverre het de minimumleeftijd voor de toekenning van de IVT/IT voor
meerderjarige personen met een handicap vaststelt op eenentwintig jaar. Naar aanleiding
van dat arrest heeft de federale wetgever beslist dat de gecontesteerde bepalingen van de
hogervermelde wet van 27 februari 1987 moesten worden aangepast, met name door het
verlagen van de leeftijdsgrens voor de toekenning van de IVT/IT van eenentwintig naar
achttien jaar. Dat gebeurde inmiddels bij de wet van 20 december 2020 tot wijziging van
de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar, die
uitwerking had met ingang van 1 augustus 2020. Concreet vallen dus enkel de aanvragen
die sinds 1 augustus 2020 ingediend werden en de aanvragen die vóór 1 augustus 2020
ingediend werden maar nog niet afgerond werden onder de nieuwe regeling met
betrekking tot de uitkeringen voor personen met een handicap.
4.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen zouden overgaan tot het
verwerken van enkele persoonsgegevens van de personen van 18, 19 of 20 jaar oud die
recht hebben op een IVT/IT, toe te kennen door de directie-generaal Personen met een
Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Die persoonsgegevens
zouden worden meegedeeld voor zover de betrokkenen ook over een geldig getuigschrift
inzake het BOB beschikken. Het zou gaan om ongeveer 20.000 personen per maand.

5.

De directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid zou overgaan tot het verwerken van enkele persoonsgegevens van de personen
van 18, 19 of 20 jaar oud die recht hebben op een BOB, toe te kennen door de zorgkassen
in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. Het Agentschap Vlaamse Sociale
Bescherming zou persoonsgegevens meedelen in het kader van de beslissing over de
toekenning van een IVT/IT. Het zou gaan om ongeveer 3.000 personen per maand.

6.

Binnen de Vlaamse sociale bescherming wordt het BOB toegekend aan bepaalde groepen
personen, van wie enkele tussen 18 en 21 jaar oud zijn, namelijk de personen met een
attest inzake zorgtoeslag voor specifieke ondersteuning of bijkomende kinderbijslag van
minstens twaalf punten op de medisch-sociale schaal die geen gebruik maken van de nietrechtstreeks toegankelijke hulp, de minderjarigen die op 30 juni 2015 geregistreerd waren
bij de toegangspoort integrale jeugdhulp en op het moment van de toekenning van het
BOB geen gebruik maakten van de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en de personen
die op vrijwillige basis zijn overgestapt van de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp naar
het BOB. Door de verlaging van de toekenningsleeftijd voor de IVT/IT naar 18 jaar
zouden deze groepen personen tussen 18 en 21 jaar oud bij een ongewijzigd beleid naast
een BOB ook een IVT/IT kunnen bekomen en dus verschillende uitkeringen voor
personen met een handicap kunnen combineren.

7.

Wegens de verlaging van de toekenningsleeftijd voor de IVT/IT naar 18 jaar werd ervoor
gekozen om een cumulatieverbod in te voeren tussen het BOB enerzijds en de IVT/IT
anderzijds, voor wat betreft de jongeren tussen 18 en 21 jaar oud. Concreet zou het BOB
voor die leeftijdscategorie niet uitbetaald worden indien blijkt dat de betrokkene een
IVT/IT uitbetaald krijgt. De zorgkas zou het BOB stopzetten na ontvangst van de melding
daarvan. Ze zou evenwel geen terugvorderingen verrichten.
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8.

De IVT/IT kan voorts na de leeftijd van 21 jaar met terugwerkende kracht gewijzigd
worden, waarbij de wijziging ook kan slaan op de periode dat de betrokkene tussen 18 en
21 jaar oud was. In dat geval moet de beslissing met betrekking tot de toekenning van het
BOB ook dienovereenkomstig aangepast worden voor diezelfde periode. De bevoegde
actoren moeten daarvan in kennis worden gesteld opdat zij de nodige acties zouden
kunnen ondernemen.

9.

De Vlaamse sociale bescherming, geregeld in het decreet van 8 mei 2018 houdende de
Vlaamse sociale bescherming, behelst een verzekeringsmodel, waarbij de betaling van
een premie gekoppeld is aan rechten op financiële tegemoetkomingen en vergoedingen.
Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming staat in voor het algemeen beheer en de
uitvoering is toevertrouwd aan de zorgkassen, die in Vlaanderen en Brussel de functie
van uniek loket opnemen voor alle rechten in kwestie. Het BOB is één van de pijlers van
de Vlaamse sociale bescherming, bestemd voor verschillende doelgroepen. Het gaat om
een forfaitair bedrag per maand, dat vrij besteedbaar is.

10.

Ter staving van zijn verzoek verwijst het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming in
het bijzonder naar het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot wijziging van
artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling
van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen
van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en
adoptie en de universele participatietoeslagen, artikel 237 en 238 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18
mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en artikel 8 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen
van een zorgtoeslag (vooralsnog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar wel
al definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering). Het werd met spoed behandeld
omdat het voorziet in een cumulverbod tussen het BOB en de IVT/IT, met uitwerking
vanaf 1 augustus 2020, gelet op de leeftijdsverlaging van 21 jaar naar 18 jaar voor de
toekenning van de IVT/IT, reeds van kracht met ingang van 1 augustus 2020 volgens de
bepalingen van het koninklijk besluit van 1 februari 2021 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers
inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van
het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar.

B.

MEDEDELINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap
van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

11.

Voor het uitvoeren van de regelgeving inzake de toekenning van middelen aan personen
met een handicap stelt de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid enkele persoonsgegevens van de sociaal verzekerden
met een IVT/IT ter beschikking. Daartoe integreert het Agentschap Vlaamse Sociale
Bescherming vooraf de personen die over een geldig BOB-getuigschrift beschikken met
een specifieke hoedanigheidscode in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid. Dan vraagt het digitaal platform Vlaamse Sociale Bescherming
per betrokkene of hij recht heeft op een IVT/IT.
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12.

De bevraging heeft betrekking op diverse periodes: voor de personen van 17 jaar en 11
maanden tot 18 jaar is dat de periode vanaf 18 jaar tot twee maanden na de bevraging,
voor de personen van 18 jaar tot 21 jaar is dat de periode vanaf 18 jaar tot de dag van de
bevraging en voor de personen van 21 jaar tot 24 jaar is dat de periode vanaf de met drie
jaar verminderde leeftijd van de betrokkene tot op het einde van de maand waarin de
betrokkene 21 jaar is geworden. Wat betreft de personen met een zorgtoeslag zal de
directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid het recht op de IVT/IT onderzoeken vanaf het moment dat de betrokkene 17
jaar is en de IVT/IT toekennen in de loop van het jaar dat de betrokkene 17 jaar is, terwijl
de uitbetaling pas zal starten vanaf de maand nadat de betrokkene 18 jaar geworden is.
De startdatum van de IVT/IT zal dus in de toekomst liggen indien de persoon nog geen
18 jaar oud is. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming zal het recht een eerste
keer raadplegen wanneer de betrokkene 17 jaar en 11 maanden oud is. Als op dat moment
reeds beslist is om de IVT/IT te laten starten de maand nadat de betrokkene 18 jaar
geworden is, dan krijgt het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming informatie over
het recht. Dat geeft de bevoegde zorgkas de tijd, enerzijds, om het BOB administratief te
schorsen vanaf de start van de IVT/IT en, anderzijds, om de betrokkene daarvan tijdig op
de hoogte te stellen. De IVT/IT kan daarenboven ook tot de leeftijd van 24 jaar met
terugwerkende kracht gewijzigd worden, in welk geval de wijziging nog kan slaan op de
periode dat de betrokkene 18 tot 21 jaar oud was. Dit kan ertoe leiden dat de zorgkas
alsnog een BOB moet uitbetalen voor die periode omdat een uitbetaling van de IVT/IT
met terugwerkende kracht geannuleerd werd.

13.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid antwoordt aan het digitaal platform Vlaamse
Sociale Bescherming voor de gevraagde periode of de betrokkenen recht hebben op de
IVT/IT. Daarna wordt het antwoord doorgestuurd naar het Agentschap Vlaamse Sociale
Bescherming en de zorgkassen, die uitsluitend persoonsgegevens van de eigen leden met
een BOB ontvangen als het lid een recht op uitbetaling van de IVT/IT heeft voor de
betrokken periode of als het recht op uitbetaling van de IVT/IT van het lid gewijzigd of
geannuleerd is. Enkel de zorgkasmedewerkers en de personeelsleden van het Agentschap
voor Vlaamse Sociale bescherming kunnen de betrokkenen identificeren, voor zover zij
hun dossier behandelen. De zorgkassen zullen bij het stopzetten van de uitbetaling van
het BOB wegens het recht op de IVT/IT de personen met het BOB hierover informeren.

14.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen willen per betrokkene,
geïdentificeerd met zijn identificatienummer van de sociale zekerheid, voor een periode
van maximaal drie jaar, de volgende persoonsgegevens over het recht op de IVT/IT
verwerken: de periode, het totaal maandelijks bedrag en de toepasselijke regelgeving. De
periode (begindatum en einddatum) is nodig om bij het begin van de uitbetaling van de
IVT/IT het BOB te stoppen en om bij het einde van de uitbetaling van de IVT/IT vóór de
eenentwintigste verjaardag van de betrokkene de uitbetaling van het BOB te hervatten.
Het totaal maandelijks bedrag van de IVT/IT is voor de zorgkassen nodig om een
onderscheid te kunnen maken tussen een uitbetaald bedrag (cumulverbod met het BOB)
en een IVT/IT-beslissing zonder uitbetaling waarbij het uitbetaald bedrag dus nul euro is
(geen cumulverbod met het BOB) en om de betrokkene desgevallend te informeren over
diens situatie en over het cumulverbod. Met de toepasselijke regelgeving, ten slotte, kan
worden vastgesteld of het gaat om een uitbetaling die gebeurt in het kader van een IVT/IT,
in welk geval er een principieel cumulverbod met het BOB geldt.
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15.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming vraagt de persoonsgegevens voor elke
persoon die beschikt over een geldig BOB-attest, ten behoeve van zijn dossierbeheerders.
De zorgkassen vragen dezelfde persoonsgegevens uitsluitend voor elk eigen lid, ook ten
behoeve van de dossierbeheerders.

16.

De persoonsgegevens zouden worden bijgehouden tot vijf jaar na het einde van het BOB,
overeenkomstig artikel 72 van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 betreffende de
uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de gemeenschappelijke
basisbepalingen en de zorgbudgetten betreft.
Mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
en de zorgkassen

17.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming zou maandelijks een bestand van
personen tussen 18 en 21 jaar met een BOB in uitbetaling (met uitzondering van degenen
die vrijwillig zijn overgestapt van de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp naar het BOB
want zij behouden hun BOB) op een sftp-server bij een verwerker plaatsen. De directiegeneraal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
zou dat bestand vervolgens op een andere sftp-server bij dezelfde verwerker raadplegen.
De beide voormelde servers zouden door de aangeduide verwerker op een afdoende wijze
worden beveiligd1. Met behulp van de beschikbare informatie kan de directie-generaal
Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid het dan
zo regelen dat de IVT/IT enkel toegekend wordt als deze daadwerkelijk voordeliger blijkt
dan de combinatie van de zorgtoeslag en het BOB. Ze stelt de aanvrager in dat geval voor
om vrijwillig aan zijn aanvraag te verzaken, om zo financiële nadelen te vermijden.

18.

De directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid zou de volgende – door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de
verschillende zorgkassen ter beschikking te stellen – persoonsgegevens van de personen
tussen 18 en 21 jaar met een BOB in uitbetaling verwerken: het identificatienummer van
de sociale zekerheid en de startdatum en de einddatum van de BOB-uitbetalingsperiodes.
Zij moet het inkomen uit het BOB (een vast bedrag van 300 euro per maand) kennen op
het ogenblik van haar beslissing over de toekenning van de IVT/IT. Zo kan zij immers
vooraf nagaan of die al dan niet voordeliger is dan de combinatie van de zorgtoeslag en
het BOB. Ook kan zij de zorgbehoevende nog vóór het nemen van de beslissing gericht
informeren als deze een aanvraag voor een IVT/IT wil indienen.

19.

Ingevolge artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek verjaren alle persoonlijke
rechtsvorderingen door verloop van tien jaar. Voor zover er daadwerkelijk een recht
wordt toegekend, worden de dossiers inzake de aanvragen van een IVT/IT bewaard tot
tien jaar na het overlijden van de betrokkene, na de uitbetaling van de achterstallen, na de
beslissing ter beëindiging van de rechten of na het vonnis in geval van beroep. Indien de
betrokken persoon met een handicap wordt geïnformeerd over zijn rechten en negatief
antwoordt, worden zijn persoonsgegevens nog één jaar bijgehouden, om eventuele
betwistingen te behandelen.

1

De verbinding met de sftp-server (secure file transfer protocol) is end-to-end versleuteld (alleen de zender
en de ontvanger zijn in staat om de versleutelde informatie te lezen). De authenticatie gebeurt op basis van
een 2048-bit-RSA-sleutelpaar, de gangbare standaard, in de lijn met de aanbevelingen van het National
Institute of Standards and Technology (NIST). Alle effectieve toegangen en alle pogingen tot het verkrijgen
van toegang worden gelogd en gedurende negentig dagen bijgehouden.
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20.

Het betreft de termijnen opgenomen in de archiefselectielijst van de directie-generaal
Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, die een
systematisch overzicht biedt van de types gearchiveerde documenten, met de aanduiding
van de administratieve bewaartermijn en de definitieve bestemming na het verstrijken van
hun administratief nut. Er worden uiteindelijk slechts enkele tientallen dossiers volgens
de geldende regelgeving aan het Rijksarchief overgemaakt, ter illustratie van de geldende
procedure, met toepassing van de Archiefwet van 24 juni 1955 (documenten van minder
dan dertig jaar oud die geen nut meer hebben voor de administratie, kunnen naar het
Rijksarchief worden overgebracht op verzoek van de openbare overheid aan wie ze
toebehoren) en haar uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder het koninklijk besluit van 18
augustus 2020 tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955
en het koninklijk besluit van 18 augustus 2020 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van
de archiefwet van 24 juni 1955.

C.

BEHANDELING
Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité

21.

De directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid is een instelling van sociale zekerheid in de zin van artikel 2, eerste lid, 2°, a),
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid, ingevolge een beslissing van het
beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, na een gunstig advies van
het destijds daartoe bevoegde sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid, 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.

22.

Zowel de mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een
Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid als de mededeling van
persoonsgegevens door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming vergen bijgevolg
met toepassing van 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.
Rechtmatigheid van de verwerking

23.

Krachtens artikel 6 van 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 is de verwerking van
persoonsgegevens enkel rechtmatig indien en voor zover minstens één van de vermelde
voorwaarden is vervuld. De beschreven verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig
in die zin dat ze noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijken rust, in de zin van artikel 6, 1, eerste lid, c).
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24.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming verwijst in het bijzonder naar het besluit
van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden
van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden
voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele
participatietoeslagen, artikel 237 en 238 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30
november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de
Vlaamse sociale bescherming en artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van
7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag,
dat in diverse andere regelgeving een verbod van cumulatie van het BOB en de IVT/IT
creëert, met uitwerking vanaf 1 augustus 2020, gelet op de leeftijdsverlaging van 21 jaar
naar 18 jaar voor de toekenning van de IVT/IT. Het informatieveiligheidscomité stelt de
inwerkingtreding van deze beraadslaging uitdrukkelijk afhankelijk van de publicatie en
de inwerkingtreding van het voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021.

25.

Voor de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid geldt de regelgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap, waaronder de wet van 7 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap, het koninklijk besluit van 6 juli 1987
betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming
en het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling
van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Zij moet bij
de behandeling van dossiers onder meer nagaan of de IVT/IT voor de betrokken personen
met een handicap al dan niet voordeliger2 is dan de combinatie van de zorgtoeslag en het
BOB.
Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

26.

Met toepassing van artikel 5 van 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 (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 de opslagbeperking) en moeten ze zodanig worden verwerkt, met passende
technische of organisatorische maatregelen, 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 (beginsel van de integriteit en
de vertrouwelijkheid).

2

Indien de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
vaststelt dat de aanvrager van een IVT/IT ook een zorgtoeslag/BOB geniet, gaat zij na welke uitkering (op
het federaal niveau of op het Vlaams niveau) het voordeligst is. Als blijkt dat een IVT/IT minder voordelig
is dan een zorgtoeslag/BOB stelt zij de aanvrager voor om aan diens aanvraag te verzaken, zodat hij geen
nadeel heeft door de toekenning van de federale tegemoetkoming. Het blijft de beslissing van de aanvrager
om daar al dan niet op in te gaan.
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Doelbinding
27.

De verwerking van de persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk
de uitvoering van de voormelde bepalingen inzake het principieel verbod op het
cumuleren van het (Vlaams) BOB en de (federale) IVT/IT in hoofde van jongeren van 18
tot 21 jaar oud.

28.

Enerzijds betaalt de zorgkas het BOB aan personen van de voormelde leeftijdscategorie
niet uit indien zij een IVT/IT uitbetaald krijgen (uitgezonderd de personen van 18 tot 21
jaar oud die vrijwillig zijn overgestapt van de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp naar
het BOB).

29.

Anderzijds betaalt de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid de IVT/IT in voorkomend geval alleen uit als deze
voor de betrokkene voordeliger is dan de combinatie van de zorgtoeslag en het BOB op
het Vlaams niveau.
Minimale gegevensverwerking

30.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming verwerkt per betrokkene (jongere van 18
tot 21 jaar oud met een geldig BOB-getuigschrift) voor een periode van maximaal drie
jaar het identificatienummer van de sociale zekerheid, de periode van het IVT/IT-recht,
het totaal maandelijks bedrag en de toepasselijke regelgeving. Zo kan het nagaan vanaf
wanneer de betrokkene de IVT/IT ontvangt (en zijn BOB moet stopgezet worden) en
vanaf wanneer de betrokkene niet langer de IVT/IT ontvangt (en zijn BOB eventueel
moet hervat worden). Met het IVT/IT-bedrag en de toepasselijke regelgeving kan worden
bepaald of het verbod inzake het cumuleren van het BOB en de IVT-IT wel of niet van
toepassing is. De persoonsgegevens zijn voorts van belang met het oog op het afdoende
informeren van de betrokkenen over hun situatie.

31.

De directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid verwerkt per betrokkene (jongere van 18 tot 21 jaar oud met een BOB in
uitbetaling, voor zover hij niet op vrijwillige basis is overgestapt van een niet-rechtstreeks
toegankelijke hulp naar een BOB) het identificatienummer van de sociale zekerheid, de
startdatum en de einddatum van de uitbetalingsperiodes en het inkomen dat uit het BOB
gehaald wordt (dat is een vaststaand bedrag van 300 euro per maand). Aldus kan zij bij
het nemen van een beslissing over de IVT/IT nagaan of deze voor de betrokken persoon
met een handicap voordeliger is dan de combinatie van de zorgtoeslag en het BOB en kan
zij de zorgbehoevende vóór het nemen van haar beslissing ter zake gericht informeren
indien deze een aanvraag tot het bekomen van IVT/IT wenst in te dienen.

32.

De persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de aangeduide dossierbeheerders
van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming, de zorgkassen en de directie-generaal
Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Derden
hebben geen toegang tot de persoonsgegevens.
Opslagbeperking

33.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen houden de
persoonsgegevens bij tot vijf jaar na het einde van het BOB, volgens artikel 72 van het
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ministerieel besluit van 26 maart 2019 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale
bescherming, wat de gemeenschappelijke basisbepalingen en de zorgbudgetten betreft.
34.

De directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid houdt de persoonsgegevens uit de dossiers inzake de aanvragen van een
erkenning van een handicap en inzake de aanvragen van een IVT/IT bij tot tien jaar na
het overlijden van de betrokkene, na het uitbetalen van de achterstallen, na de beslissing
ter beëindiging van de rechten of na het vonnis in geval van beroep (de verjaringstermijn
voor persoonlijke rechtsvorderingen, vermeld in artikel 2262bis van het Burgerlijk
Wetboek). Als de betrokkene na te zijn geïnformeerd over diens rechten een negatief
antwoord verschaft, worden zijn persoonsgegevens nog gedurende één jaar bewaard voor
het behandelen van eventuele betwistingen.
Integriteit en vertrouwelijkheid

35.

De hoger beschreven uitwisseling van persoonsgegevens geschiedt met de tussenkomst
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met toepassing van artikel 14 van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.

36.

Deze beraadslaging treedt pas in werking na de publicatie en inwerkingtreding van het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot wijziging van artikel 14 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse
hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de
toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie
en de universele participatietoeslagen, artikel 237 en 238 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018
houdende de Vlaamse sociale bescherming en artikel 8 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een
zorgtoeslag.

37.

De partijen houden bij de verwerking van de persoonsgegevens in elk geval rekening met
de door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
vastgestelde maatregelen met betrekking tot de informatieveiligheid (de zogenaamde
“minimale veiligheidsnormen”).

38.

De partijen houden voor het overige rekening 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.
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Gelet op het voorgaande besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Vlaamse Sociale
Bescherming, de zorgkassen en de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid met het oog op het vermijden van de cumulatie van het
basisondersteuningsbudget (BOB) en de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of de
integratietegemoetkoming (IT), zoals beschreven in deze beraadslaging, is toegestaan mits er
wordt voldaan aan de 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 volgend adres: Willebroekkaai 38– 1000 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11).

