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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 
 

 

 

SCSZG/15/151 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/055 VAN 1  SEPTEMBER 2015 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE AGENCE WALLONNE POUR 

L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES (AWIPH) VIA DE 

BANQUE CARREFOUR D'ÉCHANGE DE DONNÉES (BCED) IN HET KADER 

VAN DE TOEKENNING VAN MATERIËLE HULP 

 

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 Agence wallonne pour l'intégration des personnes 

handicapées (AWIPH) van 17 augustus 2015; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 augustus 

2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Artikel 785 van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid 

beschrijft de opdrachten van de Agence wallonne pour l'intégration des personnes 

handicapées (AWIPH, het Waals agentschap voor de integratie van personen met 

een handicap) met betrekking tot de toekenning van materiële hulp. Deze hulp 

bestaat uit een eenmalige of recurrente financiële tegemoetkoming. Deze 

tegemoetkoming bedraagt normaal gezien 90 %, maar loopt op tot 98 % voor de 

rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming. 
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2. De rol van het AWIPH bestaat er dus in na te gaan of de aanvrager recht heeft op 

de verhoogde tegemoetkoming (RVV-statuut) teneinde hier rekening mee te 

houden bij de berekening van het bedrag van de hulp. Daartoe heeft het AWIPH 

behoefte aan toegang tot een aantal gegevens afkomstig van de 

verzekeringsinstellingen, met name: 

 

- controle van het RVV-statuut op de datum van de aanvraag voor aanvragen 

ingediend vanaf 23 juli 2015; 

- controle van de periode van toekenning van dit statuut. 

 

3. De gegevens zouden worden uitgewisseld via de Banque Carrefour d'échange de 

données, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Nationaal 

Intermutualistisch College.  

 

 

B. BEHANDELING 

 

4. 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. 

 

5. De mededeling beoogt gerechtvaardigde doeleinden, namelijk het vervullen van de 

opdracht van de Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées 

(AWIPH) inzake toekenning van individuele integratiehulp, onder meer via 

materiële hulp. 

 

6. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op 

informatie over het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming 

voor personen met een handicap die een aanvraag voor materiële hulp indienen bij 

het AWIPH. 

 

7. 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 voorafgaandelijk integreren in het 

verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bedoeld in 

artikel 6 van dezelfde wet van 15 januari 1990. 

 

8. 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 
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persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

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

van de Gezondheid 
 

een machtiging aan de Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées 

voor het verkrijgen van de informatie over het statuut van rechthebbende op de 

verhoogde tegemoetkoming vanwege de verzekeringsinstellingen via de Banque 

Carrefour d'échange de données (BCED) in het kader van de toekenning van materiële 

hulp. 
 

 

 

 

 

 

 

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). 


