
 

  
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/09/090 
 

 
BERAADSLAGING NR 09/050 VAN 1 SEPTEMBER 2009 BETREFFENDE DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OPGENOMEN IN HET KADASTER 
VAN DE KINDERBIJSLAG AAN DE DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET 
EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE 
ZEKERHEID, MET HET OOG OP HET BEHEER VAN DE MACHTIGINGEN VAN 
DE BIJSLAGTREKKENDEN EN RECHTHEBBENDEN DIE TOEGANG WENSEN 
TE KRIJGEN TOT DE GEGEVENS VAN EEN KIND MET EEN HANDICAP VIA DE 
TOEPASSING HANDIWEB 
 
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 aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid van 7 juli 2009; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 17 juli 2009; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 
 

1. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1.1. Het Kadaster van de kinderbijslag van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 
Werknemers bevat vooreerst voor elk kinderbijslagdossier identificatiegegevens m.b.t. 
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, 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, type 1 of 2). Per sociaal verzekerde voor wie een raadpleging wordt 
verricht, wordt de eigen hoedanigheid aangeduid, evenals de banden met andere sociaal 
verzekerden (met vermelding van hun INSZ en hoedanigheid). 
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Dit kadaster behelst tevens een overzicht van de periodes (begin- en einddatum) waarin 
het recht op kinderbijslag wordt uitgeoefend (met andere woorden waarin kinderbijslag 
wordt betaald), alsook de datum van betaling van de geboortepremie of de 
adoptiepremie en (enkel voor de geboortepremie) 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 kinderbijslag ook het identificatienummer van het 
bevoegde kinderbijslagfonds, het identificatienummer van het bureau van het bevoegde 
kinderbijslagfonds en de datum van de laatste aanpassing van het dossier terug te 
vinden. 

 
1.2. De Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst 

Sociale Zekerheid is belast met de opstelling, de interpretatie en de toepassing in de 
praktijk van de reglementering inzake de uitkeringen aan personen met een handicap. 
Ze levert attesten af aan personen met een handicap opdat zij hun rechten op sociale en 
fiscale voordelen kunnen laten gelden. De Directie-generaal levert eveneens 
parkeerkaarten en verminderingskaarten voor het openbaar vervoer af. Ze voert 
medische onderzoeken uit om de handicap vast te stellen met het oog op de toekenning 
van verhoogde kinderbijslag. 

 
De toepassing HANDIWEB is een webtoepassing op het portaal van de sociale 
zekerheid aan de hand waarvan personen met een handicap hun dossier bij de Directie-
generaal Personen met een handicap kunnen raadplegen en aanvragen voor uitkeringen, 
attesten enz. kunnen indienen. Personen met een handicap of hun mandatarissen zullen 
met behulp van hun elektronische identiteitskaart rechtstreeks van bij hen thuis in eigen 
naam toegang krijgen tot de toepassing HANDIWEB. 

 
Wat betreft de raadpleging van de dossiers van kinderen met een handicap, zal de 
Directie-generaal Personen met een handicap op voorhand de wettelijk bevoegde 
vertegenwoordigers en de ouders (die niet uit hun rechten ontzet zijn) die mogelijk 
toegang zullen hebben tot de toepassing HANDIWEB, moeten kunnen identificeren. 

 
1.3. De Directie-generaal Personen met een handicap wenst door de afdeling sociale 

zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid te 
worden gemachtigd om via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid het Kadaster 
van de kinderbijslag te raadplegen, om zo de machtigingen te kunnen verifiëren van de 
bijslagtrekkenden en rechthebbenden die via de toepassing HANDIWEB toegang 
wensen te krijgen tot de gegevens van een kind met een handicap.  
 
De bijslagtrekkenden en rechthebbenden zullen via de toepassing HANDIWEB enkel 
toegang krijgen tot de gegevens van de kinderen met een handicap indien het dossier 
van het kind met een handicap waarop de aanvraag betrekking heeft op dat moment 
actief is op het gebied van kinderbijslag. 

 
De Directie-generaal Personen met een handicap wenst meer bepaald te weten, voor 
elke persoon die zich met behulp van zijn elektronische identiteitskaart op het portaal 
van de sociale zekerheid identificeert, of hij wel degelijk de 
bijslagtrekkende/rechthebbende is van het kind met een handicap waarvoor hij toegang 
tot de toepassing wenst te krijgen.  
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De rechthebbende is de persoon die het recht op kinderbijslag opent door zijn band met 
het rechtgevend kind en op grond van zijn arbeidsprestaties of met arbeid gelijkgestelde 
activiteit. 
 
De bijslagtrekkende is de persoon die de kinderbijslag ontvangt. 
 
De Directie-generaal Personen met een handicap zal in geen geval rechtstreeks toegang 
hebben tot de gegevens van het Kadaster van de kinderbijslag. Ze zal enkel van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een antwoord op de volgende vraag krijgen: is 
de aanvrager de bijslagtrekkende/rechthebbende van het kind met een handicap 
waarvoor hij toegang tot de toepassing wenst te krijgen? 

 
1.4. Concreet identificeert en authentificeert de persoon die toegang wenst te krijgen tot de 

dossiers van een kind met een handicap of die een aanvraag in zijn naam wenst in te 
dienen, zich op het portaal van de sociale zekerheid aan de hand van zijn elektronische 
identiteitskaart. 

 
In de toepassing HANDIWEB kiest hij het menu “de gegevens van een kind met een 
handicap raadplegen” en voert hij het INSZ van het kind met een handicap in. 
 
De Directie-generaal Personen met een handicap controleert dan of het INSZ gekend is. 
Als het INSZ van het kind met een handicap gekend is, zal de toepassing HANDIWEB 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ondervragen over de relatie op het gebied 
van kinderbijslag tussen het INSZ van het rechtgevend kind en het INSZ van de 
aangelogde persoon. 
 
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal vervolgens een controle uitvoeren in 
het Kadaster van de kinderbijslag. Hiervoor zal ze het INSZ van het kind invoeren om 
na te gaan of het kind wel degelijk kinderbijslag geniet, en het INSZ van de aangelogde 
persoon om na te gaan of deze wel degelijk de rechthebbende/bijslagtrekkende is voor 
het kind met een handicap in kwestie. Daarna zal ze het antwoord aan de toepassing 
HANDIWEB overmaken. 
 
Als het antwoord van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid positief is, verleent 
de toepassing HANDIWEB toegang tot de gegevens van het kind met een handicap. Bij 
een negatief antwoord verleent ze geen toegang.  

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. 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. 

 
2.2. De mededeling beantwoordt aan een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het verifiëren 

van de machtigingen van de bijslagtrekkenden en rechthebbenden die via de toepassing 
HANDIWEB toegang wensen te hebben tot de gegevens van een kind met een 
handicap. 
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2.3. De gevraagde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dit doeleinde, relevant en niet 
overmatig. 
 

 Voor elke persoon die zich met behulp van zijn elektronische identiteitskaart op het 
portaal van de sociale zekerheid identificeert om toegang te hebben tot de gegevens van 
een kind met een handicap, zou de Directie-generaal Personen met een handicap van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid al dan niet bevestiging krijgen of deze persoon 
de bijslagtrekkende/rechthebbende is van het kind met een handicap waarvoor hij 
toegang tot de toepassing wenst te hebben.   

 
Doordat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid het Kadaster van de kinderbijslag 
raadpleegt, kan de Directie-generaal Personen met een handicap de personen die instaan 
voor de zorg van een gehandicapt kind toegang verlenen tot de toepassing 
HANDIWEB, opdat ze het dossier van het kind bij de Directie-generaal Personen met 
een handicap zouden kunnen raadplegen en aanvragen voor uitkeringen, attesten enz. 
kunnen indienen. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid 
 
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 ontvangen van de voormelde persoonsgegevens die in het Kadaster van de 
kinderbijslag zijn opgenomen, teneinde de personen die instaan voor de zorg van een 
gehandicapt kind toegang te verlenen tot de toepassing HANDIWEB en ze in staat te stellen 
deze te gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11)  
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