
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/103 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/055 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK 

VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN 

MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE 

ZEKERHEID IN HET KADER VAN DE BEHANDELING VAN DE 

AANVRAGEN TOT ERKENNING VAN 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, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van de directie-generaal Personen met een Handicap van 17 juni 

2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 

juni 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In uitvoering van de reglementaire verplichtingen
1
 waaraan de directie-generaal 

Personen met een Handicap (DGPH) van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid onderworpen is bij de toekenning van uitkeringen aan personen met een 

handicap, wint de DGPH inlichtingen in over de activiteiten en inkomsten van de 

                                                 
1
  Zie artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met 

een handicap, artikel 8 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de 

inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming en artikel 6 van het 

koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 



 

 

2 

sociaal verzekerde die een aanvraag tot erkenning van zijn handicap heeft 

ingediend. De DGPH voert aldus een maatschappelijk onderzoek uit. 

 

2. Tot nu toe werd het bewijs van activiteiten en inkomsten aan de aanvrager zelf 

gevraagd, maar met het oog op een administratieve vereenvoudiging is het de 

bedoeling om vanaf 2016 de procedure te automatiseren via de toepassing 

"Handicare". Via deze toepassing zal worden nagegaan bij welke instelling(en) de 

aanvrager gekend is en zullen nadien de verschillende gegevensbanken worden 

geraadpleegd.
2
  

 

3. In afwachting van de definitieve implementatie van de toepassing "Handicare" 

wenst de DGPH nu reeds toegang te krijgen tot het verwijzingsrepertorium van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de instellingen te kennen die een 

dossier bezitten voor de aanvrager. 

 

4. De gegevens die meegedeeld zouden worden betreffen aldus de openbare 

instellingen van sociale zekerheid bij wie een sociaal verzekerde gekend is, alsook 

een aantal hoedanigheidscodes. Een hoedanigheidscode is een code die in het 

verwijzingsrepertorium aanduidt welk type dossier een bepaalde instelling bijhoudt 

met betrekking tot een persoon. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de 

sociale zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist is. 

 

6. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de realisatie van 

het maatschappelijk onderzoek door de directie-generaal Personen met een 

Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in het kader van de 

behandeling van een aanvraag tot erkenning van een handicap. 

 

7. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op 

personen die een aanvraag tot erkenning van een handicap hebben ingediend. De 

meegedeelde gegevens hebben enkel betrekking op de naam van de instellingen 

waarbij de aanvrager gekend is, alsook een aantal hoedanigheidscodes. 

 

                                                 
2
 Aan de hand van deze toepassing kunnen er op termijn gegevensuitwisselingen geïmplementeerd worden 

met niet enkel openbare instellingen van sociale zekerheid, maar ook met het eHealth-platform of met 

andere toepassingen zoals ‘Handiweb’ of ‘Communit-e’. 
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8. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

9. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening worden gehouden 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Om deze redenen, verleent 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid 
 

een machtiging aan de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid om de voormelde persoonsgegevens te verkrijgen van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de behandeling van de 

aanvragen tot erkenning van een handicap. 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


