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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/23/050 

 

 

BERAADSLAGING NR. 21/252 VAN 22 DECEMBER 2021, GEWIJZIGD OP 7 

FEBRUARI 2023, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS 

DOOR DE DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID, HET AGENTSCHAP 

VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING, DE DIENSTSTELLE FÜR 

SELBSTBESTIMMTES LEBEN, DE WAALSE VERZEKERINGSINSTELLINGEN, DE 

AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITÉ EN HET AGENTSCHAP OPGROEIEN 

REGIE AAN IRISCARE VIA HANDISERVICE VOOR HET UITOEFENEN VAN ZIJN 

BEVOEGDHEID BETREFFENDE DE MEDISCHE EVALUATIE IN HET KADER 

VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN MET EEN AANDOENING EN DE 

TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 

 

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 de aanvraag van Iriscare; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Voor de uitvoering van de medische evaluaties voor kinderen jonger dan 21 jaar in het 

kader van de basiskinderbijslag en de toeslagen voor kinderen met een aandoening (hierna 

de  “kinderbijslag voor kinderen met een aandoening”) en voor personen ouder dan 65 

jaar in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, doet Iriscare een beroep 

op een nieuwe dienst, het “Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap”.  

 

2. Vanaf 1 januari 2022 moet het Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap 

de medische evaluaties uitvoeren zowel voor de kinderbijslag voor kinderen met een 

aandoening als voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 
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3. Elke nieuwe aanvraag vanaf 1 januari 2022 moet concreet onderzocht worden door de 

voormelde dienst van Iriscare. Bij dat onderzoek zal de raadpleging van de webservice 

Handiservice noodzakelijk zijn om na te gaan of het dossier reeds door een andere 

instantie werd onderzocht. In voorkomend geval zal Iriscare door deze raadpleging de 

rechthebbende op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of de bijslagtrekkende van 

de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening kunnen doorverwijzen naar de 

bevoegde instanties. 

 

4. Deze aanvraag heeft tot doel om Iriscare in de mogelijkheid te stellen Handiservice te 

raadplegen voor het uitoefenen van zijn bevoegdheid betreffende de medische evaluatie 

in het kader van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening en van de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

 

5. Iriscare wenst per betrokkene in Handiservice de persoonsgegevens te raadplegen die 

afkomstig zijn van de Directie-generaal Personen met een Handicap (DGPH) van de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het Agentschap Vlaamse sociale 

bescherming (VSB), de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL), de Waalse 

verzekeringsinstellingen (WVI), de Agence pour une vie de qualité (AVIQ) en van het 

Agentschap Opgroeien Regie. 

 

Voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden moet Iriscare de volgende gegevens 

kunnen raadplegen: 

 

- de evolutie van het verzoek (wetgeving van de aanvraag, datum van het verzoek, 

aanduiding lopend administratief dossier, aanduiding erkenning in uitvoering, 

aanduiding datum waarop het dossier volledig is en aanduiding lopend beroep); 

- de status van de erkenning van de handicap (datum waarop de beslissing werd 

genomen, begindatum van erkenning en einddatum van erkenning); 

- de details van de erkenning van de handicap (invaliditeit van de onderste ledematen 

groter of gelijk aan 50%, volledige blindheid, amputatie van de bovenste ledematen, 

verlamming van de bovenste ledematen); 

- het resultaat van de erkenning van de handicap bij de volwassene (verlies aan 

zelfredzaamheid, vermindering van het verdienvermogen en ongeschiktheid); 

- de toekenning van de sociale kaart (datum van uitgifte, einddatum, kaartnummer en 

soort sociale kaart). 

 

Voor de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening moet Iriscare de volgende 

gegevens kunnen raadplegen: 

 

- de evolutie van het verzoek (wetgeving van de aanvraag, datum van het verzoek, 

aanduiding lopend administratief dossier, aanduiding erkenning in uitvoering, 

aanduiding datum waarop het dossier volledig is en aanduiding lopend beroep); 

- de status van de erkenning van de handicap (datum waarop de beslissing werd 

genomen, begindatum van erkenning en einddatum van erkenning); 

- de details van de erkenning van de handicap (invaliditeit van de onderste ledematen 

groter of gelijk aan 50%, volledige blindheid, amputatie van de bovenste ledematen, 

verlamming van de bovenste ledematen); 

- het resultaat van de erkenning van de handicap bij de volwassene (verlies aan 

zelfredzaamheid, vermindering van het verdienvermogen en ongeschiktheid); 
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- het resultaat van de erkenning van de handicap bij het kind (onmogelijkheid om de 

lessen te volgen, pijler 1, pijler 2, pijler 3, totaal van de drie pijlers en ziektebeeld dat 

recht geeft op de verhoogde tegemoetkoming voor de gezondheidszorg voor de 

kinderen die geen 4 punten behalen in pijler 1); 

- de toekenning van de sociale kaart (datum van uitgifte, einddatum, kaartnummer en 

soort sociale kaart). 

 

5.1. Volgens de regel inzake cumul wordt de betaling van de toeslag op de kinderbijslag 

opgeschort voor elke maand waarin de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of 

de integratietegemoetkoming (IT) wordt toegekend1. 

 

 Voor de toepassing van deze cumulregel, ingevoerd bij de ordonnantie van 24 december 

2021 betreffende de invoering van een samenloopregeling in de ordonnantie van 25 april 

2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag met betrekking tot de betaling van 

de toeslag voor kinderen met een aandoening, moet Iriscare de volgende gegevens 

kunnen raadplegen: het resultaat van de erkenning van de handicap door de Directie-

generaal Personen met een Handicap (DGPH), de rechten met betrekking tot deze 

erkenning en de categorieën van inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en 

integratietegemoetkoming (IT). 

 

6. Iriscare zou de INSZ tevens willen kunnen gebruiken voor de unieke identificatie van de 

personen met een handicap teneinde de opzoekingen in Handiservice te kunnen 

verrichten, om zijn opdrachten als klant van de webservice Handiservice tot een goed 

einde te brengen. 

 

7. De volgende wettelijke grondslagen liggen aan de basis van de raadpleging van 

Handiservice door Iriscare: de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting 

van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en 

Gezinsbijslag, de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden (artikel 4, 3de lid), de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling 

van de toekenning van gezinsbijslag (artikelen 7, 12, 26 en 392), het besluit van 28 januari 

2021 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot 

uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden (artikelen 2-3 en 55), het ministerieel besluit van 19 juli 2021 

tot vaststelling van de handleiding voor de evaluatie van de graad van verminderde 

zelfredzaamheid en het ontwerp van besluit van het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de evaluatie van de 

aandoening van het kind dat recht heeft op kinderbijslag (artikelen 1 en 2). 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

 Bevoegdheid van het Informatieveiligheidscomité 

 

8.  Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 15, § 1, 

van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

                                                 
1 Het is niet toegestaan om de toeslag op de kinderbijslag te cumuleren met de IVT of IT. 
2 Zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 24 december 2021 betreffende de invoering van een samenloopregeling 

in de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag met betrekking tot de 

betaling van de toeslag voor kinderen met een aandoening. 
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Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité vereist. 

 

9. Iriscare behoort tot het netwerk van de sociale zekerheid ingevolge een beslissing van het 

Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, na advies van het 

vroegere 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. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

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

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

 

11. De voormelde verwerking is rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk is voor de naleving 

van een wettelijke verplichting waartoe de verwerkingsverantwoordelijke krachtens 

artikel 6, 1, c) van de AVG gehouden is, namelijk de ordonnantie van 23 maart 2017 

houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan 

Personen en Gezinsbijslag, de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (artikel 4, 3de lid), de ordonnantie van 25 april 

2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag (artikelen 12, 26 en 39), het besluit 

van 28 januari 2021 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 

betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (artikelen 2-3 en 55), het 

ministerieel besluit van 19 juli 2021 tot vaststelling van de handleiding voor de evaluatie 

van de graad van verminderde zelfredzaamheid, het ontwerp van besluit van het Verenigd 

College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de evaluatie 

van de aandoening van het kind dat recht heeft op kinderbijslag (artikelen 1 en 2) en de 

ordonnantie van 24 december 2021 betreffende de invoering van een samenloopregeling 

in de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag met 

betrekking tot de betaling van de toeslag voor kinderen met een aandoening. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

12. Krachtens 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 (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend 

zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden 

verwerkt (principe van minimale gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in 

een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 

geldende doeleinden noodzakelijk is (principe van opslagbeperking) en moeten ze 

worden verwerkt met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen 

zodat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd 
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zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, 

vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

13. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk Iriscare in de mogelijkheid stellen 

om zijn bevoegdheid betreffende de medische evaluatie uit te oefenen in het kader van de 

toekenning van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening en de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, overeenkomstig de wettelijke grondslagen 

opgesomd in punt 11 van deze beraadslaging. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

14. De raadpleging van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de 

gezondheidsprofessionals die voor het Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de 

Handicap werken in de mogelijkheid te stellen om toegang te krijgen tot alle 

noodzakelijke stukken, teneinde de graad van de handicap of de vermindering van 

zelfredzaamheid van het kind (kinderbijslag voor kinderen met een aandoening) of van 

de volwassene (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) te bepalen. 

 

15. Iriscare wenst de evolutie van het verzoek te kunnen raadplegen om na te gaan of er geen 

ander dossier bestaat bij een andere instantie die belast is met de erkenningen van de 

handicap. Voor de toekenning van zowel de kinderbijslag voor kinderen met een 

aandoening als de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden blijkt een eerste raadpleging 

van dit gegeven steeds noodzakelijk teneinde te vermijden dat er een dossier wordt 

opgestart bij Iriscare terwijl er reeds een dossier in onderzoek is bij een instantie. De status 

van de erkenning van de handicap is noodzakelijk om de datum waarop de erkenning 

werd beslist en de (nog lopende) geldigheidsperiode van de erkenning te weten te komen. 

Dankzij de details over de erkenning van de handicap kan Iriscare kennis nemen van de 

criteria voor de hulp aan bejaarden en van de pijlers voor de kinderbijslag voor kinderen 

met een aandoening die werden toegekend bij de erkenning van de handicap door een 

andere instantie belast met de evaluatie van de handicap. 

 

16. Op basis van het resultaat van de erkenning van de handicap van de volwassene neemt 

Iriscare kennis van de informatie betreffende de erkenning van de handicap van de 

volwassene, onder meer in het kader van de toekenning van de hulp aan bejaarden. De 

raadpleging van de erkenning van de handicap van het kind is noodzakelijk voor Iriscare 

om kennis te kunnen nemen van de informatie met betrekking tot de erkenning van de 

handicap van het kind in het kader van de toekenning van de kinderbijslag voor kinderen 

met een aandoening. 

 

17. Dankzij de toekenning van de sociale kaart komt Iriscare ten slotte te weten of een dossier 

met betrekking tot de handicap reeds werd onderzocht bij de instantie die is belast met de 

toekenning van de sociale kaarten in verband met de erkenning van de handicap. 

 

17.1 Het resultaat van de erkenning van de handicap door de Directie-generaal Personen met 

een Handicap, de rechten met betrekking tot deze erkenning en de categorieën van 

inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) zijn 

noodzakelijk met het oog op de toepassing van de cumulregel. 
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18. Uitgaande van het hogervermelde doeleinde zijn de mee te delen persoonsgegevens aldus 

toereikend, ter zake dienend en niet overmatig. 

 

 Opslagbeperking 

 

19. Wat de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden betreft, moeten de gegevens uit de 

dossiers betreffende de tegemoetkomingsaanvragen die niet tot minstens één betaling 

hebben geleid, gedurende drie jaar worden bewaard te rekenen vanaf de datum van 

ontvangst van de aanvraag3. Wordt als datum van ontvangst beschouwd de datum waarop 

de aanvraag een tijdstempel krijgt voor ontvangst door Iriscare of de datum waarop 

Iriscare de aanvraag heeft ontvangen die door middel van de informaticatoepassing die 

hiertoe werd ontwikkeld, werd ingediend. De gegevens uit de afgesloten dossiers 

betreffende de aanvragen van uitkeringen die tot minstens één betaling hebben geleid, de 

gegevens uit de lopende dossiers, de boekhouddocumenten en de gelijkgestelde 

documenten moeten gedurende vijf jaar vanaf de datum van de laatste betaling worden 

bewaard4. 

 

20. Wat de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening betreft, moeten de gegevens 

zichtbaar blijven gedurende de periode die overeenstemt met de bewaartermijnen, ofwel 

vijf jaar voor de afgesloten dossiers die geen aanleiding hebben gegeven tot een betaling 

van gezinsbijslagen, ofwel zeven jaar voor de afgesloten dossiers die aanleiding hebben 

gegeven tot minstens een betaling en die geen aanleiding meer geven tot andere 

betalingen. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

21. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet Iriscare rekening houden 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. Hij moet tevens rekening houden met de minimale 

veiligheidsnormen van het netwerk van de sociale zekerheid, die vastgesteld werden door 

het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

22. In de praktijk zal dit proces als volgt verlopen: Iriscare zal zijn verzoek aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) overmaken. De KSZ verricht 

routeringscontroles en stuurt het verzoek door naar de juiste gegevensleverancier. In het 

kader van de routering verricht de KSZ een blokkerende integratiecontrole zowel ten 

opzichte van Iriscare als van de eventuele leverancier. De KSZ maakt vervolgens het 

verzoek aan de volgende schakel in de uitwisseling over. Dit is ofwel de regionale 

                                                 
3 Voor zover de verjaring zoals bedoeld in artikel 18, 4de lid, van de ordonnantie van 10 december 2020 

betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden niet werd gestuit. 
4 Voor zover de verjaring zoals bedoeld in artikel 18, 4de lid, van de ordonnantie van 10 december 2020 

betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden niet werd gestuit. 
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dienstenintegrator5, ofwel de gegevensleverancier. De regionale dienstenleverancier 

maakt het verzoek aan de gegevensleverancier over. 

 

23. Enkel het Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap kan toegang krijgen 

tot de persoonsgegevens voor de toekenning van de kinderbijslag voor kinderen met een 

aandoening en van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

 

 

Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van de persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een 

Handicap (DGPH) van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het Agentschap Vlaamse 

Sociale Bescherming (VSB), de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL), de Waalse 

verzekeringsinstellingen (WVI), de Agence pour une vie de qualité (AVIQ) en het Agentschap 

Opgroeien Regie aan Iriscare voor het uitoefenen van zijn bevoegdheid betreffende de medische 

evaluatie in het kader van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening en 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38 - 1000 

Brussel. 

                                                 
5 De BCED (Banque Carrefour d’Echanges de Données) voor Wallonië en de VDI (Vlaamse Dienstenintegrator) 

voor Vlaanderen. 


