
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/164 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/087 VAN 7 OKTOBER 2014 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-

GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE OVER-

HEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN HET "AGENCE WALLONNE 

POUR L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES" (WAALS 

AGENTSCHAP VOOR DE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDI-

CAP) IN HET KADER VAN ZIJN WETTELIJKE OPDRACHTEN 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruis-

puntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Waals Agentschap voor de Integratie van Personen met een 

Handicap van 12 september 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 

september 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het Waals Agentschap voor de Integratie van Personen met een Handicap 

(AWIPH) is ermee belast om in de naam van en in samenwerking met een persoon 

met een handicap, een dossier op te stellen met een aantal gegevens, wanneer deze 

persoon zich bij het AWIPH meldt
1
. Het AWIPH dient tevens na te gaan of de per-

                                                 
1
  Zie artikel 279 van de "Code wallon de l’Action sociale et de la santé" (Waals wetboek van Sociale 

actie en Gezondheid). 
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soon wel degelijk het statuut van een persoon met een handicap heeft, wanneer er 

een aanvraag tot tegemoetkoming ingediend wordt en voor de behoefteanalyse. 

 

2. Bovendien legt het Waalse wetboek van Sociale actie en Gezondheid aan het 

AWIPH op om een aantal types van handicap te erkennen en de dossiers van stagi-

aires met een handicap onder een omscholingsovereenkomst of een overeenkomst 

voor beroepsopleiding op te volgen. In het kader van het onderzoek en de opvol-

ging van deze dossiers wenst het AWIPH tevens toegang tot de toepassing Han-

diservice. 

 

3. Het AWIPH heeft dus in het kader van het onderzoek van voormelde dossiers toe-

gang nodig tot de gegevens met betrekking tot de erkenning van een handicap in de 

toepassing Handiservice. Deze gegevens worden beheerd door de Directie-generaal 

Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

 

4. Aan de hand van deze gegevens kan het AWIPH vermijden dat de persoon met een 

handicap een bewijs van handicap moet voorleggen, maar het kan zo ook bijko-

mende gegevens verkrijgen, zodat het de erkenningscriteria voor een handicap kent, 

alsook de mobiliteit van de persoon, de ontvangen toeslag op de kinderbijslag en de 

inkomensbronnen. De mededeling van de gegevens geschiedt op basis van het iden-

tificatienummer van de sociale zekerheid. 

 

5. Het AWIPH zal haar aanvraag versturen via de "Banque carrefour d’échange de 

données" (BCED) die de informatie verwerkt, alvorens ze de correcte aanvragen 

doorstuurt naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De informatie die door 

de Directie-Generaal Personen met een handicap wordt meegedeeld, wordt op de-

zelfde manier meegedeeld aan het AWIPH. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

6. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de socia-

le zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zeker-

heid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal 

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

 

7. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de verwerking van 

de dossiers van alle personen die zich tot het Waals Agentschap voor de Integratie 

van Personen met een Handicap (AWIPH) richten, alsook de verwerking van de 

dossiers van stagiaires met een handicap onder een omscholingsovereenkomst of 

een overeenkomst voor beroepsopleiding. 

 

8. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doelein-

de, ter zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op de personen 
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die zich richten tot het AWIPH en die bovendien gekend zijn bij de Directie-

generaal Personen met een handicap. 

 

9. 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. 

 

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

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

puntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege-

vens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of reglementaire bepa-

ling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Om deze redenen, 

verleent de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Ze-

kerheid en van de Gezondheid 
 

een machtiging aan het Waals Agentschap voor de Integratie van Personen met een Han-

dicap om van de Directie-generaal Personen met een handicap voormelde persoonsgege-

vens te ontvangen in het kader van zijn wettelijke opdrachten. 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kan-

toren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel 

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


