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SCSZ/05/99 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/035 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE 
ZEKERHEID (DIRECTIE-GENERAAL “PERSONEN MET EEN HANDICAP”) AAN 
DE DIENST VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VOOR DE PERSONEN 
MET EEN HANDICAP, MET HET OOG OP HET NEMEN VAN PREVENTIEVE 
MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN KINDEREN MET EEN HANDICAP 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Bij het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 19 juni 1990 werd een 

“Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung” 
(Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap) 
opgericht. 

 
De betrokken dienst heeft onder meer tot opdracht het bevorderen van de voorlichting, 
de oriëntering en de begeleiding van personen met een handicap en hun gezinsleden, 
het aanbieden van adequate hulp- en aanpassingsmaatregelen aan personen met een 
handicap, hun gezinsleden en de personen die hen verzorgen, het zorgen voor de 
vroegtijdige hulp voor kleine kinderen met een handicap en hun gezin en het 
bevorderen van de informatie over de voorkoming, de herkenning en de diagnose van 
handicaps. 

 
2.1. In het kader van deze opdrachten wenst de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap 

voor de personen met een handicap de ouders van kinderen met een handicap te 
contacteren teneinde hen zo vroeg mogelijk bij te staan met preventieve maatregelen. 

 
2.2. Aldus verzoekt hij de directie-generaal “personen met een handicap” van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid om mededeling van een lijst van de kinderen 
woonachtig in de Duitstalige Gemeenschap die zijn opgeroepen door een geneesheer 
van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.  
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Het betreft aldus niet louter de kinderen die door de federale overheidsdienst Sociale 
Zekerheid zijn erkend als rechthebbende op een verhoogde kinderbijslag. Er wordt op 
gewezen dat sommige kinderen immers niet in aanmerking komen voor de verhoogde 
kinderbijslag maar niettemin een beroep kunnen doen op de diensten van de Dienst van 
de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap. 

 
2.3. Het betreft persoonsgegevens waarover de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 

beschikt in uitvoering van de samengeordende wetten van 19 december 1939 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, meer bepaald de artikelen 47 
(verhoging van de kinderbijslag in functie van de graad van zelfredzaamheid van het 
kind of de ernst van de gevolgen van de aandoening van het kind), 56septies 
(toekenning van het statuut van rechthebbende op kinderbijslag aan het kind dat 
getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% of 
dat een aandoening heeft met gevolgen voor zichzelf, op het vlak van de lichamelijke 
of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor 
zijn familiale omgeving) en 63 (toekenning van de kinderbijslag), en artikel 20 van het 
koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 
van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van 
artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002. 

 
Ingevolge dat laatste artikel worden de voormelde voorwaarden vastgesteld door een 
geneesheer van de directie-generaal “Personen met een Handicap” van de federale 
overheidsdienst Sociale Zekerheid of door een geneesheer aangewezen door de 
Minister van Sociale Zaken. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk, die ingevolge 

artikel 15, tweede lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële 
machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid vergt. 

 
4. Het Sectoraal Comité is van oordeel dat een onderscheid dient te worden gemaakt 

tussen enerzijds de gevallen waarin voor het betrokken kind met een handicap reeds 
een verzoek tot verhoogde kinderbijslag werd ingediend (bestaande dossiers van de 
federale overheidsdienst Sociale Zekerheid) en anderzijds de gevallen waarin voor het 
betrokken kind met een handicap vooralsnog geen verzoek tot verhoogde kinderbijslag 
werd ingediend (toekomstige dossiers van de federale overheidsdienst Sociale 
Zekerheid). 

 
 Bestaande dossiers bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 
 
5.1. Indien voor het betrokken kind met een handicap reeds een verzoek tot verhoogde 

kinderbijslag werd ingediend bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, lijkt 
het aangewezen dat de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid zelf instaat voor het 
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verzenden aan de betrokkenen van een brief over de dienstverlening van de Dienst van 
de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap.  
 
Aldus zou er geen mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst 
Sociale Zekerheid aan de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met 
een handicap dienen te worden verricht en zou laatstgenoemde slechts kennis krijgen 
van de identiteit van betrokkenen voor zover zij daar zelf uitdrukkelijk voor kiezen, 
met name door het contacteren van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de 
personen met een handicap. 

 
Door deze werkwijze kan rekening worden gehouden met het feit dat de ouders van de 
kinderen met een handicap vooraf niet werden geïnformeerd over de mogelijkheid dat 
de persoonsgegevens aangaande henzelf en hun kind aan andere instanties worden 
meegedeeld en zij dat derhalve ook niet redelijkerwijze konden verwachten.  
 

5.2. Een mededeling door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de Dienst van 
de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap zou eventueel 
overwogen kunnen worden indien eerstgenoemde vooraf een brief stuurde aan 
betrokkenen en hen informeerde over de door laatstgenoemde gewenste mededeling en 
over de mogelijkheid om daarmee in te stemmen. De formule van opting-in dringt zich 
op gelet op het medisch gegeven (de handicap) dat wordt meegedeeld door de FOD 
Sociale Zekerheid aan de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap.  
 
Deze laatste optie lijkt evenwel omslachtig. 
 
Een dergelijke brief zou in elk geval enkel gericht dienen te worden aan enerzijds de 
ouders van kinderen die door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn erkend 
als rechthebbende op een verhoogde kinderbijslag en anderzijds de ouders van kinderen 
die, hoewel ze niet in aanmerking komen voor de verhoogde kinderbijslag, 
redelijkerwijs toch in aanmerking komen voor dienstverlening door de Dienst van de 
Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap. 
 
Er dient immers te worden vermeden dat ouders onnodig worden aangeschreven indien 
het toch reeds duidelijk is dat ze geen beroep zullen kunnen doen op de diensten van de 
Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap. 

 
5.3. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de Dienst van de Duitstalige 

Gemeenschap voor de personen met een handicap dienen na te gaan welke criteria er 
kunnen worden aangewend om te bepalen of een kind dat niet in aanmerking komt voor 
de verhoogde kinderbijslag redelijkerwijs toch in aanmerking kan komen voor 
dienstverlening door de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met 
een handicap. 

 
 Toekomstige dossiers van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 
 
6. Zoals hoger reeds opgemerkt, is een mededeling van persoonsgegevens door de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de Dienst van de Duitstalige 
Gemeenschap voor de personen met een handicap enkel mogelijk indien de ouders 
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duidelijk vooraf door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid geïnformeerd 
werden over de mogelijkheid dat de hen betreffende persoonsgegevens kunnen worden 
overgemaakt aan bepaalde instanties die voordelen aanbieden ten behoeve van 
personen met een handicap. 

 
Gelet op de aard van de betrokken gegevens moeten de ouders in kwestie instemmen 
met dergelijke mededeling (art.7, § 2, a, wet van 8 december 1992).  
 
De voormelde kennisgeving en het verlenen van deze instemming kunnen worden 
geïntegreerd in de formulieren die de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 
gebruikt in het kader van de toekenning van de verhoogde kinderbijslag. Op deze 
formulieren dient te worden voorzien in de mogelijkheid dat de betrokkene zijn 
toestemming verleent voor de verdere mededeling van diens persoonsgegevens: 
- hetzij aan alle op het formulier vermelde instanties; 
- hetzij enkel aan sommige van deze instanties, die hij dan uitdrukkelijk moet 

aanduiden. 
 

7. Gelet op de aard van de betrokken gegevens en op de voorwaarden om deze in te 
zamelen moet worden voldaan aan artikel 7, § 3 tot 5 van voormelde wet. 

 
8. Het Auditoraat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vestigde de aandacht 

op het feit dat de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een 
handicap over de mogelijkheid beschikt om, 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, toe te treden 
tot het netwerk van de sociale zekerheid, hetgeen waarborgen kan bieden bij eventuele 
andere uitwisselingen van persoonsgegevens. 

 
9. De hoger beschreven procedure lijkt een evenwicht te garanderen tussen enerzijds het 

recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van kinderen met een handicap 
en hun ouders en anderzijds het belang van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap 
voor de personen met een handicap om zijn opdrachten op een efficiënte en pro-actieve 
wijze uit te voeren, ten gunste van voormelde kinderen met een handicap. 

 
 De aanvraag kan derhalve ingewilligd worden. 
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Om deze redenen,  
 
- verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de machtiging aan de directie-

generaal “Personen met een Handicap” van de federale overheidsdienst Sociale 
Zekerheid om de hogervermelde persoonsgegevens mee te delen aan de Dienst van de 
Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap, met het oog op het nemen 
van preventieve maatregelen ten behoeve van kinderen met een handicap. 

 
- stelt het Sectoraal comité van de sociale zekerheid deze machtiging afhankelijk van de 

uitdrukkelijke voorwaarde dat de betrokkenen daarvan vooraf door de federale 
overheidsdienst Sociale Zekerheid in kennis werden gesteld en hiermee hebben 
ingestemd.  

 
- merkt het Sectoraal comité van de sociale zekerheid op dat deze kennisgeving kan 

worden verricht door het versturen van een specifieke brief aan de betrokkenen (voor de 
bestaande dossiers van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid) of door het 
opnemen van de vereiste informatie in het formulier dat wordt gebruikt in het kader van 
de toekenning van de verhoogde kinderbijslag (voor de toekomstige dossiers van de 
federale overheidsdienst Sociale Zekerheid). 

 
- wijst het Sectoraal comité van de sociale zekerheid erop dat, indien voormelde 

voorwaarde niet vervuld is, geen mededeling van persoonsgegevens tot stand mag 
worden gebracht maar dat de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid wel zelf – in 
opdracht van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een 
handicap – mag overgaan tot het aanschrijven van de betrokkenen om hen te informeren 
over de dienstverlening door de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de 
personen met een handicap. Er dient echter over te worden gewaakt dat enkel ouders van 
kinderen die redelijkerwijs in aanmerking kunnen komen voor deze dienstverlening 
worden aangeschreven. 

 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


