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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

 

SCSZG/15/072 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/030 VAN 5 MEI 2015 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE DFMA-

GEGEVENSBANK AAN HET WAALS AGENTSCHAP VOOR DE INTEGRATIE 

VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP (AWIPH) VIA DE BCED (BANQUE 

CARREFOUR D'ÉCHANGE DE DONNÉES) VOOR HET VERVULLEN VAN 

ZIJN OPDRACHTEN INZAKE DE TOEKENNING VAN PREMIES OF 

SUBSIDIES EN DE TERUGBETALING VAN VERPLAATSINGSKOSTEN 

 

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 het Waals Agentschap voor de Integratie van Personen met een 

Handicap (AWIPH) van 9 april 2015; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 13 april 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De opdrachten van het Waals Agentschap voor Personen met een Handicap  met 

betrekking tot de toekenning van premies of subsidies en de terugbetaling van 

verplaatsingskosten worden beschreven in het reglementaire deel van het Waals 

Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid. 

 

2. Het AWIPH heeft de gegevens uit de DmfA-gegevensbank nodig voor de volgende 

opdrachten: 

 

Beroepsaanpassingscontract 
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3. De bedoeling van dit contract is een opleiding in een vormingsbedrijf waar de 

persoon met een handicap voorbereid wordt om in normale arbeidsomstandigheden 

te werken. In dit kader kunnen de vormingsbedrijven die aan de voorwaarden 

voldoen 70% van de onkosten terugbetaald krijgen door het AWIPH op vertoon 

van de bewijsstukken. 

 

Inschakelingspremie 

 

4. Indien de gehandicapte werknemer geen beroepsactiviteit heeft uitgeoefend 

gedurende een langere periode kan het AWIPH een tegemoetkoming verlenen met 

als doel zijn inschakeling bij een werkgever. De tegemoetkoming stemt overeen 

met een percentage van de loonkost en is betaalbaar op vertoon van de 

bewijsstukken. 

 

Compensatiepremie 

 

5. De onderneming die een persoon met een handicap tewerkstelt, kan een 

tegemoetkoming in de loonkosten krijgen ter compensatie van de eventuele 

bijkomende kostprijs van de maatregelen die het bedrijf treft opdat de gehandicapte 

werknemer zijn functies zou kunnen vervullen op voorwaarde dat die bijkomende 

kostprijs betrekking heeft op de handicap. Het is noodzakelijk om de loonkost te 

kennen voor de berekening van de tegemoetkoming en voor de controle 

voorafgaand aan de terugbetaling. 

 

Verplaatsingskosten 

 

6. Het AWIPH komt tussen in de kosten van de personen met een handicap voor de 

verplaatsingen van en naar het werk of de opleiding. 

 

Bedrijven voor aangepast werk 

 

7. De bedrijven voor aangepast werk worden door het AWIPH erkend. Ze worden 

bovendien gesubsidieerd in functie van de prestaties van de personen met een 

handicap die voor productie zijn aangesteld en van het tewerkgestelde 

begeleidingspersoneel. Het is dus nodig om het bedrag van de toegekende 

bezoldigingen te kennen. 

 

8. Op dit ogenblik vraagt het AWIPH de informatie die het nodig heeft aan de 

bedrijven die bij voormelde maatregelen zijn betrokken, hoewel deze informatie 

reeds beschikbaar is in het netwerk van de sociale zekerheid. Dit geldt ook voor de 

controle op de terugbetaling van de verplaatsingskosten van de personen met een 

handicap. Om onnodige administratieve formaliteiten te vermijden, wenst het 

AWIPH aldus toegang te krijgen tot de DmfA-gegevensbank. 

 

9. De volgende gegevens zouden worden uitgewisseld: blok 'werkgeversaangifte', 

blok 'natuurlijk persoon', blok 'werknemerslijn', blok 'tewerkstelling van de 
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werknemerslijn', blok 'bezoldiging van de tewerkstelling werknemerslijn', blok 

'maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd', blok 'bijdrage verschuldigd voor 

de werknemerslijn', blok 'lijn werknemer-student', blok 'detailgegevens 

vermindering werknemerslijn', blok 'detailgegevens vermindering tewerkstelling', 

blok 'vermindering tewerkstelling' en blok 'vermindering werknemerslijn'. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

10. 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. 

 

11. De mededeling beoogt wettige doeleinden, met name het vervullen door het Waals 

Agentschap voor de Integratie van Personen met een Handicap (AWIPH) van zijn 

opdrachten, o.a. de toekenning van premies of subsidies en de terugbetaling van de 

verplaatsingskosten van personen met een handicap. 

 

12. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op de personen met 

een handicap die door de betrokken bedrijven worden tewerkgesteld en die bij het 

AWIPH zijn gekend. 

 

13. Het Sectoraal Comité verwijst voorts naar zijn beraadslaging nr. 13/126 van 3 

december 2013 waarbij het besliste om de machtigingen voor de mededeling van 

DmfA-persoonsgegevens voortaan op het niveau van de gegevensblokken te 

verlenen. In het kader van de voormelde doeleinden heeft het AWIPH bijgevolg 

toegang tot de voormelde DmfA-persoonsgegevensblokken, zowel in hun huidige 

samenstelling als in hun toekomstige samenstelling, voor zover er voldaan wordt 

aan de voorwaarden vermeld in beraadslaging nr. 13/126 van 13 december 2013. 

 

14. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid moet de mededeling 

van persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschieden. 

De bestemmeling zal zijn dossiers op voorhand opnemen in het 

verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bedoeld in 

artikel 6 van dezelfde wet van 15 januari 1990. 

 

15. 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. 
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Om deze redenen, 

 

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

van de Gezondheid 
 

verleent de machtiging aan het Waals Gewest voor de Integratie van Personen met een 

Handicap waarbij het toegang krijgt tot de DmfA-gegevensbank via de BCED (Banque 

Carrefour d'échange de données) in het kader van zijn opdrachten met betrekking tot de 

toekenning van premies of subsidies en de terugbetaling van verplaatsingskosten. 
 

 

 

 

 

 

 

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). 


