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SCSZ/06/005 
 
 
BERAADSLAGING NR. 06/001 VAN 17 JANUARI 2006 M.B.T. DE MEDEDELING 
VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET KADASTER VAN DE GEZINSBIJSLAGEN 
AAN DE DIRECTIE-GENERAAL “PERSONEN MET EEN HANDICAP” VAN DE 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID MET HET OOG OP 
HET TOEKENNEN VAN TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN 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 het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 16 december 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Het Kadaster van de Gezinsbijslagen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 

Werknemers bevat vooreerst voor elk kinderbijslagdossier identificatiegegevens met 
betrekking tot de diverse actoren, met name de persoon die het recht op kinderbijslag 
opent (de rechthebbende), de persoon aan wie de kinderbijslag wordt uitgekeerd (de 
bijslagtrekkende, van type 1 of 2), de persoon die door zijn band met de rechthebbende 
in hoofde van die laatste een recht op kinderbijslag opent (het rechtgevend kind) en 
anderen (derden, van type 1 of 2). Per sociaal verzekerde voor wie een raadpleging 
wordt verricht, wordt de eigen hoedanigheid aangeduid, evenals de verbanden met 
andere sociaal verzekerden (met vermelding van hun INSZ en hoedanigheid). 

 
Het behelst tevens een overzicht van de periodes (begin- en einddatum) tijdens dewelke 
het recht op kinderbijslag wordt uitgeoefend (met andere woorden tijdens dewelke 
kinderbijslag wordt betaald) alsook de datum van betaling van het kraamgeld of de 
adoptiepremie en (enkel voor het kraamgeld) de rang (er geldt een verschillend bedrag 
naargelang het gaat om een eerstgeboren kind, een kind van tweede rang of een kind 
van een andere rang). 

 
Ten slotte zijn in het Kadaster van de Gezinsbijslagen ook het identificatienummer van 
het bevoegde kinderbijslagfonds, het identificatienummer van het bureau van het 
bevoegde kinderbijslagfonds, het interne dossiernummer bij het bevoegde 
kinderbijslagfonds en de datum van de laatste aanpassing van het dossier terug te 
vinden. 

 
2.1. De directie-generaal “Personen met een Handicap” van de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid wenst door het sectoraal comité van de sociale zekerheid te worden 
gemachtigd om het Kadaster van de Gezinsbijslagen te raadplegen, met het oog op het 
toekennen van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Meer bepaald wenst 
de directie-generaal “Personen met een Handicap” voor elke aanvrager van een 
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tegemoetkoming aan personen met een handicap te achterhalen, enerzijds, of hij (of de 
persoon met wie hij een huishouden vormt) kinderbijslag ontvangt en, anderzijds, of 
hijzelf een verlengde kinderbijslag krijgt toegekend. 
 
Gedurende de volledige behandeling van het dossier met betrekking tot de 
tegemoetkoming voor personen met een handicap dient de directie-generaal “Personen 
met een Handicap” op de hoogte te worden gebracht van eventuele wijzigingen terzake. 

 
2.2. Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap varieert het bedrag van de 
inkomensvervangende tegemoetkoming naargelang de categorie waartoe de persoon 
met een handicap behoort. Krachtens artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 
betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, 
dat aanduidt welke personen tot de onderscheiden categorieën A, B en C behoren, dient 
onder categorie C te worden verstaan de personen met een handicap die ofwel een 
huishouden vormen ofwel één of meerdere kinderen ten laste hebben. Als kind ten laste 
wordt, overeenkomstig artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit van 6 juli 1987, onder 
meer beschouwd de persoon jonger dan vijfentwintig jaar voor wie de persoon met een 
handicap of de persoon met wie hij een huishouden vormt kinderbijslag ontvangt. 

 
Overeenkomstig artikel 8bis van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 wordt de 
kinderbijslag die wordt uitbetaald ten gunste van de persoon met een handicap zelf met 
toepassing van artikel 47bis van de samengeordende wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders (verlengde kinderbijslag) als inkomen in aanmerking 
genomen voor de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming. 

 
Voor het toekennen van de diverse tegemoetkomingen aan personen met een handicap 
dient de directie-generaal “Personen met een Handicap” dus te weten hetzij dat de 
aanvrager van een tegemoetkoming voor personen met een handicap (of de persoon met 
wie hij een huishouden vormt) kinderbijslag ontvangt voor een kind, hetzij dat ten 
gunste van de persoon met een handicap zelf kinderbijslag wordt toegekend. 

 
2.3. De directie-generaal “Personen met een Handicap” zou voortaan enkel nog bij de 

aanvrager van een tegemoetkoming voor personen met een handicap informeren of hij 
kinderbijslag ontvangt of gerechtigd is op kinderbijslag uit hoofde van een 
tewerkstelling in een overheidsdienst of uit hoofde van een tewerkstelling als 
zelfstandige. In de andere gevallen zouden de nodige persoonsgegevens uit het 
Kadaster van de Gezinsbijslagen worden gehaald, hetzij volledig (voor het achterhalen 
van de kinderen ten laste), hetzij bij wijze van tussenstap (bij verlengde kinderbijslag, 
in welk geval bij het betrokken kinderbijslagfonds het juiste bedrag van de verlengde 
kinderbijslag zou worden opgevraagd). 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15 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 vereist is. 

 
4.1. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name het toekennen van 

tegemoetkomingen voor personen met een handicap. 
 
4.2.  De gevraagde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 

overmatig. 
 
4.3.  Voor elke aanvrager van een tegemoetkoming aan personen met een handicap van wie de 

identiteit vooraf aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt meegedeeld, zou 
de directie-generaal “Personen met een Handicap” kunnen beschikken over een aanduiding 
dat de betrokkene of de persoon met wie hij een huishouden vormt kinderbijslag ontvangt 
(in voorkomend geval aangevuld met de begin- en einddatum) of dat de betrokkene zelf 
verlengde kinderbijslag geniet (in voorkomend geval aangevuld met de naam en het adres 
van het bevoegde kinderbijslagfonds). 

 
 Door middel van de raadpleging van het Kadaster van de Gezinsbijslagen kan de directie-

generaal “Personen met een Handicap” voor elk kinderbijslagdossier de diverse actoren 
achterhalen, evenals een overzicht van de periodes (begin- en einddatum) tijdens dewelke 
de kinderbijslag wordt betaald en de identiteit van het bevoegde kinderbijslagfonds. 

 
4.4. De mededeling van persoonsgegevens uit het Kadaster van de Gezinsbijslagen van de 

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers zal verlopen met tussenkomst van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, waardoor kan worden gegarandeerd dat ze 
enkel betrekking zal hebben op sociaal verzekerden die daadwerkelijk bij de directie-
generaal “Personen met een Handicap” gekend zijn (filterfunctie van het 
verwijzingsrepertorium). 
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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, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 
mededeling te bekomen van de persoonsgegevens uit het Kadaster van de Gezinsbijslagen, 
met het oog op het toekennen van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


