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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/14/150 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/078 VAN 7 OKTOBER 2014 MET BETREKKING TOT 

DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-

GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN HET COMMUNICATIE- EN 

INFORMATIE-CENTRUM OOST-VLAANDEREN VAN DE FEDERALE POLITIE 

MET HET OOG OP EEN DOELGERICHTE CONTROLE VAN HET GEBRUIK 

VAN PARKEERKAARTEN VOOR 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, § 1; 

 

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

overheidsdienst Sociale Zekerheid van 15 september 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 september 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Bij beraadslaging nr. 12/85 van 2 oktober 2012 en bij beraadslaging nr. 13/70 van 2 juli 

2013 werd de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid door het sectoraal comité van de sociale zekerheid 

en van de gezondheid gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens gedurende een 

bepaalde periode (respectievelijk van 15 november 2012 tot en met 15 december 2012 

en van 15 november 2013 tot en met 15 december 2013) mee te delen aan het 

Communicatie- en Informatiecentrum Oost-Vlaanderen (CICOV) voor de efficiënte 

controle op het gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap door de 

bevoegde politiediensten van de provincie Oost-Vlaanderen.  
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2. Ook in 2014 zou gedurende een beperkte periode een verscherpt toezicht worden 

gehouden op het gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap. Met het 

oog op een doelgerichte controle wil het CICOV, ten behoeve van de verschillende 

politiezones van de provincie, opnieuw – en grotendeels op dezelfde wijze (aan de hand 

van een tekstbestand, zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid) – kunnen beschikken over bepaalde persoonsgegevens die worden beheerd 

door de directie-generaal Personen met een Handicap. 

 

3. Er zou gebruik worden gemaakt van persoonsgegevens aangaande alle houders van een 

parkeerkaart, zonder geografische beperking. Net als in 2012 en 2013 zouden per 

betrokkene diens identificatienummer van de sociale zekerheid, naam, voornaam en 

(eventuele) datum van overlijden, aangevuld met het nummer van de parkeerkaart en de 

vervaldatum van de parkeerkaart, ter beschikking worden gesteld. 

 

4. De persoonsgegevens zouden wekelijks door de directie-generaal Personen met een 

Handicap aan het CICOV worden meegedeeld in de vorm van een tekstbestand, tijdens 

een beperkte periode (vanaf 15 november 2014 tot en met 15 december 2014), in het 

kader van controleacties die samenhangen met de internationale dag van mensen met 

een beperking, op 3 december 2014. Het CICOV zou vervolgens instaan voor de 

verdere verspreiding van de persoonsgegevens aan de verschillende politiezones van de 

provincie Oost-Vlaanderen. 

 

5. De inbreuken inzake het gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap 

zijn geregeld in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Overeenkomstig artikel 25 is het verboden om voertuigen te parkeren op een 

parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap, behalve voertuigen 

gebruikt door personen met een handicap in het bezit van een speciale kaart. 

Overeenkomstig artikel 27 gelden de beperkingen van de parkeertijd niet voor de 

voertuigen gebruikt door personen met een handicap in het bezit van een speciale kaart. 

In beide gevallen dient de speciale kaart te worden aangebracht op de binnenkant van 

de voorruit of op het voorste gedeelte van het geparkeerde voertuig. Misbruik van de 

speciale kaart kan in voorkomend geval worden gekwalificeerd als valsheid in 

geschrifte en gebruik van valse stukken. De personen bevoegd om toezicht uit te 

oefenen op de naleving van de regelgeving in kwestie zijn (onder meer) het personeel 

van het operationele kader van de politie. 

 

6. Overeenkomstig artikel 5 van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de 

parkeerkaart voor mensen met een handicap is de speciale kaart strikt persoonlijk en 

mag zij enkel gebruikt worden wanneer de titularis vervoerd wordt in het voertuig dat 

geparkeerd wordt of wanneer de titularis zelf dat voertuig bestuurt. Bij misbruik kan de 

speciale kaart door een bevoegde agent worden ingehouden en teruggestuurd naar de 

directie-generaal Personen met een Handicap. Bij overlijden van de titularis dient de 

speciale kaart binnen een termijn van dertig dagen door de nabestaanden terugbezorgd 

te worden. 
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7. Meer algemeen zien de politiediensten, overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van de 

wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, toe op het handhaven van de openbare orde 

(met inbegrip van de naleving van de politieregelgeving) en op het opsporen van 

misdrijven. Het behoort aldus tot de opdracht van de politie om het correct gebruik van 

de parkeerkaarten voor personen met een handicap te controleren. 

 

8. Zowel het CICOV als de verschillende politiezones van de provincie Oost-Vlaanderen 

zouden er zich toe verbinden om bij elke nieuwe (wekelijke) mededeling van 

persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap (in de 

betrokken periode) de voorheen meegedeelde persoonsgegevens te vernietigen en om 

de laatst meegedeelde persoonsgegevens te vernietigen op 21 december 2014. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die ingevolge 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. 

 

10. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de efficiënte controle 

op het gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap door de bevoegde 

politiediensten van de provincie Oost-Vlaanderen. Het sectoraal comité stelde dat 

eerder vast in beraadslaging nr. 12/85 van 2 oktober 2012 en in beraadslaging nr. 13/70 

van 2 juli 2013. 

 

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

overmatig. Ze hebben enkel betrekking op de houders van parkeerkaarten en blijven 

beperkt tot hun identiteit en het nummer en de vervaldatum van hun parkeerkaart. Ze 

blijken strikt noodzakelijk voor het verwezenlijken van de controletaak van de politie. 

Het gaat voorts om persoonsgegevens aangaande alle houders van een parkeerkaart, 

hetgeen de doeltreffendheid van de acties moet verhogen (niet elk in de provincie Oost-

Vlaanderen geparkeerd voertuig behoort immers toe aan een inwoner van de provincie 

Oost-Vlaanderen). 

 

12. Het betreft vooralsnog een machtiging met betrekking tot de tijdelijke mededeling van 

persoonsgegevens aan de politiediensten van één provincie. Op termijn kan een 

structurele oplossing worden uitgewerkt voor de beveiligde toegang tot de 

persoonsgegevens in hoofde van alle politiediensten, mits voorafgaande machtiging van 

de afdeling sociale zekerheid. 

 

13. Overeenkomstig 14, vierde lid, van de hogervermelde wet van 15 januari 1990 dient de 

mededeling van persoonsgegevens niet met de tussenkomst van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid te geschieden vermits zij dienaangaande geen toegevoegde 

waarde kan bieden. 
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14. De persoonsgegevens dienen door het CICOV en door de verschillende politiezones 

van de provincie Oost-Vlaanderen te worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen 

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

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder overeenkomstig het 

artikel 16, dat de implementatie van maatregelen inzake de vertrouwelijkheid en de 

beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens oplegt. 

 

15. Het sectoraal comité neemt er kennis van dat de de persoonsgegevens wekelijks en voor 

het laatst op 21 december 2014 zouden worden vernietigd en dat zowel het CICOV als 

de verschillende politiezones van de provincie Oost-Vlaanderen zich daar uitdrukkelijk 

toe zouden verbinden ten aanzien van de directie-generaal Personen met een Handicap. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid om de hogervermelde persoonsgegevens op de hogervermelde wijze mee te delen 

aan het Communicatie- en Informatiecentrum Oost-Vlaanderen, met het oog op de efficiënte 

controle op het gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap door de 

bevoegde politiediensten van de provincie Oost-Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


