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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 
 

 

SCSZ/14/157 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/082 VAN 7 OKTOBER 2014 INZAKE HET EENMALIG 

UITWISSELEN VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE DIRECTIE-GENERAAL 

PERSONEN MET EEN HANDICAP EN DE DIVERSE DIENSTEN VOOR 

ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 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 het verzoek van de Directie-Generaal Personen met een Handicap en de diverse 

diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van 19 september 2014; 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 22 september 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 overschrijden. 

 

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 veel personen de inschakelingsuitkering verliezen, vermits 

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

personen met een handicap geldt dan 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. 

 

5. Gelet op het voorgaande zou de Directie-Generaal Personen met een Handicap aan de 

diverse diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van de Gewesten en de 

Duitstalige Gemeenschap (VDAB, FOREM, ACTIRIS en ADG) een lijst overmaken 

van elke bij hen gekende persoon beschikkend over een beslissing betreffende een 

gehandicaptentegemoetkoming van wie, in uitvoering van de beraadslaging nr. 14/66 

van 2 september 2014 van het sectoraal comité (mededeling van persoonsgegevens 

onder meer door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de Directie-Generaal 

Personen met een Handicap), is gebleken dat zij op 1 januari 2015 de 

inschakelingsuitkering zouden verliezen. 

 

6. Het kruisen van die lijst met hun eigen persoonsgegevens zou de voormelde diensten 

voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding in staat stellen om zelf, tegen midden 

november 2014, een lijst op te stellen van de personen beschikkend over een beslissing 

betreffende een gehandicaptentegemoetkoming die, behoudens een eventuele 

(overigens eerder uitzonderlijke) wijziging van hun persoonlijke situatie, op 1 januari 

2015 de inschakelingsuitkering zouden verliezen. Situatiewijzigingen die zich zouden 

voordoen tussen midden november 2014 en 1 januari 2015 zouden door de Directie-

Generaal Personen met een Handicap achteraf worden verbeterd. 

 

7. De Directie-Generaal Personen met een Handicap wenst vervolgens vanwege de 

diverse diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding een lijst te ontvangen 

van de personen die aan de hogervermelde voorwaarden beantwoorden, opdat zij voor 

die gevallen het proces van een nieuwe aanvraag tot het bekomen van een 

gehandicaptentegemoetkoming onverwijld zou kunnen afwerken. 
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8. De persoonsgegevens zouden rechtstreeks tussen de Directie-Generaal Personen met 

een Handicap en de diverse diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding 

worden uitgewisseld, zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

9. Het betreft 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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 

beschikt over een beslissing betreffende een gehandicaptentegemoetkoming en als 

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

op 31 december 2014 al drie jaar zal hebben ontvangen). 

 

12. Bij beraadslaging nr. 14/66 van 2 september 2014 werden de diverse diensten voor 

arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

door het sectoraal comité gemachtigd om voor hetzelfde doeleinde persoonsgegevens 

mee te delen aan de Directie-Generaal Personen met een Handicap. De uitwisseling van 

persoonsgegevens waarvan sprake in de voorliggende beraadslaging vormt een logisch 

vervolg van de gemachtigde mededeling. De betrokken partijen – de Directie-Generaal 

Personen met een Handicap, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de diverse 

diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB, FOREM, ACTIRIS en 

ADG) – kunnen aldus samenwerken om op een efficiënte wijze de rechten van de 

betrokken personen met een handicap te vrijwaren. Voor zover personen met een 

handicap op 1 januari 2015 hun inschakelingsuitkering zullen verliezen, zal hun dossier 

door de Directie-Generaal Personen met een Handicap worden herzien. Daartoe zijn 

enkele ad hoc uitwisselingen van persoonsgegevens tussen de betrokken partijen 

noodzakelijk. 

 

13. 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. 

 

14. 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 
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van de verwerking van persoonsgegevens, haar uitvoeringsbesluiten en elke andere 

regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Gelet op het voorgaande machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van 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 personeelsgegevens op de hogervermelde wijze, zonder de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, uit te wisselen met de diverse 

diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van de Gewesten en de Duitstalige 

Gemeenschap (VDAB, FOREM, ACTIRIS en ADG), 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). 

 


