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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 
 

 

SCSZ/14/126 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/066 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE 

EENMALIGE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

GEWESTELIJKE DIENSTEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN 

BEROEPSOPLEIDING OF DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

ARBEIDSVOORZIENING AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE 

ZEKERHEID VOOR HET TREFFEN VAN MAATREGELEN NAAR AANLEIDING 

VAN HET STOPZETTEN VAN DE INSCHAKELINGSUITKERING 
 

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 federale overheidsdienst Sociale Zekerheid van 8 augustus 2014; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 augustus 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Ingevolge artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen 

aan personen met een handicap kunnen de inkomensvervangende tegemoetkoming en 

de integratietegemoetkoming enkel toegekend worden als het bedrag van het inkomen 

van de persoon met een handicap en het bedrag van het inkomen van de persoon met 

wie hij een huishouden vormt een bepaald bedrag niet overschrijdt. 

 

2. Een inschakelingsuitkering wordt onder bepaalde voorwaarden door de 

werkloosheidssector toegekend aan personen die hun studies hebben beëindigd en na de 

vastgestelde beroepsinschakelingstijd nog steeds werkzoekend zijn. Het bedrag van de 

inschakelingsuitkering is afhankelijk van de leeftijd en de gezinssituatie van de 

betrokkenen en is beperkt in de tijd. 
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3. De Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid moet bij het bepalen van de rechten van personen met een handicap 

ook rekening houden met het bedrag van hun inschakelingsuitkering. Vermits het 

bedrag van de inschakelingsuitkering kleiner is dan het basisbedrag van de 

inkomensvervangende tegemoetkoming, kunnen personen met een handicap evenwel 

de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming cumuleren 

met de inschakelingsuitkering. 

 

4. Vanaf 1 januari 2015 zullen echter veel personen de inschakelingsuitkering verliezen, 

vermits deze maatregel sinds 1 januari 2012 in de tijd beperkt is, met name tot drie jaar. 

 

5. In dat geval geldt voor personen met een handicap artikel 9 van het koninklijk besluit 

van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 

integratietegemoetkoming: wanneer vaststaat dat een inkomen dat als basis heeft 

gediend voor het bepalen van het inkomen van het huishouden niet meer bestaat en 

door geen enkel ander inkomen werd vervangen, dan wordt het inkomen dat niet meer 

bestaat niet meer in aanmerking genomen om het recht op tegemoetkomingen te 

bepalen. Personen die de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 

integratietegemoetkoming nu nog cumuleren met de inschakelingsuitkering maar deze 

laatste zullen verliezen, hebben aldus met ingang van 1 januari 2015 recht op een 

verhoogd bedrag van de voormelde tegemoetkomingen. 

 

6. Gelet op het voorgaande wenst de Directie-Generaal Personen met een Handicap van 

de diverse gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB, 

FOREM, ACTIRIS en ADG) of van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een lijst te 

bekomen van de bij hen gekende werkzoekenden, geïdentificeerd aan de hand van hun 

identificatienummer van de sociale zekerheid, die vanaf 1 januari 2015 de 

inschakelingsuitkering zouden verliezen. 

 

7. Enerzijds zou deze lijst haar in staat stellen om na te gaan welke personen met een 

handicap vanaf 1 januari 2015 aanspraak kunnen maken op een verhoogd bedrag van de 

inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. De 

betrokkenen kunnen dan tijdig worden ingelicht en de nodige maatregelen kunnen dan 

worden getroffen opdat zo spoedig mogelijk een nieuwe beslissing over hun recht op 

een tegemoetkoming zou worden getroffen en zij zich niet nodeloos voor een voorschot 

moeten wenden tot hun openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

 

8. Anderzijds zou de Directie-Generaal Personen met een Handicap de lijst aanwenden 

voor het informeren van de personen die nog niet door haar erkend zijn om aanspraak te 

kunnen maken op de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 

integratietegemoetkoming. Laatstgenoemden zouden op de hoogte worden gebracht van 

de geldende erkenningsvoorwaarden opdat zij, voor zover ze nog niet eerder een 

initiatief tot het aanvragen van een tegemoetkoming hebben genomen hoewel ze 

daarvoor in aanmerking komen, alsnog tijdig hun aanvraag zouden kunnen indienen. 

 

9. De Directie-Generaal Personen met een Handicap merkt op dat door haar interventie 

ook een overbelasting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kan worden 
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vermeden. Deze zullen immers reeds veelvuldig worden aangesproken door personen 

die hun inschakelingsuitkering hebben verloren maar geen recht op een 

tegemoetkoming voor personen met een handicap (kunnen) hebben. 

 

10. De persoonsgegevens zouden rechtstreeks door de diverse gewestelijke diensten voor 

arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of door de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening aan de Directie-Generaal Personen met een Handicap worden 

overgemaakt, zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

11. De diverse gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding maken 

deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid, ingevolge een beslissing daaromtrent 

door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 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. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening behoort tot het netwerk van de 

sociale zekerheid overeenkomstig artikel 2 van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

12. Het betreft aldus een mededeling van persoonsgegevens die, overeenkomstig 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 vergt. 

 

13. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het treffen van de 

nodige maatregelen naar aanleiding van het stopzetten van de inschakelingsuitkering, in 

het bijzonder ten behoeve van personen met een handicap. 

 

14. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 

overmatig. Ze blijven per betrokkene immers beperkt tot de loutere aanduiding dat hij 

als werkzoekende op 1 januari 2015 de inschakelingsuitkering zal verliezen (omdat hij 

ze op 31 december 2014 reeds drie jaar zal hebben ontvangen). 

 

15. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990, moet de mededeling van 

persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

geschieden, behalve indien het sectoraal comité vaststelt dat deze laatste geen 

toegevoegde waarde kan bieden. Dat laatste is hier het geval. 

 

16. De verwerking van de persoonsgegevens moet voorts gebeuren met naleving van de 

wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens, haar uitvoeringsbesluiten en elke andere 

regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Gelet op het voorgaande machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de diverse gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB, 

FOREM, ACTIRIS en ADG) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de 

hogervermelde persoonsgegevens op de hogervermelde wijze, zonder de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, mee te delen aan de Directie-Generaal Personen 

met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, uitsluitend voor het 

treffen van de nodige maatregelen naar aanleiding van het stopzetten van de 

inschakelingsuitkering. 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-

2-741 83 11). 

 


