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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 
 

 

SCSZG/15/220 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/083 VAN 1 DECEMBER 2015 INZAKE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT 

VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN AAN DE 

DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID IN HET KADER VAN DE 

HERZIENING VAN DE TEGEMOETKOMINGEN 
 

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 4 september 2015; 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 8 september 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid, die instaat voor het toekennen van de inkomensvervangende 

tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, beiden bedoeld in de wet van 27 

februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, gaat 

ingevolge het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de 

behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap 

over tot een ambtshalve herziening van het recht op een tegemoetkoming op 31 

december van het kalenderjaar waarin de belastbare inkomsten van de rechthebbende 

(de persoon met een handicap) en zijn partner (de persoon met wie de persoon met een 

handicap een gezin vormt) met minstens twintig procent zijn gestegen ten opzichte van 

het voorafgaand kalenderjaar. 
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2. Momenteel vraagt de directie-generaal Personen met een Handicap de nadere 

inlichtingen over de beroepsinkomsten als zelfstandige nog aan de betrokkenen zelf. Zij 

wil het inwinnen van inlichtingen bij de betrokkenen zelf voortaan echter tot een 

minimum beperken. Zij zou zich nog enkel tot de betrokkenen wenden indien al 

vaststaat dat zij belastbare inkomsten uit een zelfstandige activiteit hebben. 

 

3. De directie-generaal Personen met een Handicap zou bijgevolg voor de dossiers die 

aanleiding geven tot een herberekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming 

en de integratietegemoetkoming (bijvoorbeeld indien de betrokkenen zelf laten weten 

dat hun belastbare inkomsten met minstens twintig procent zijn gestegen ten opzichte 

van het voorafgaand kalenderjaar) via het netwerk van de sociale zekerheid te weten 

willen komen of er belastbare inkomsten uit een zelfstandige activiteit zijn. Zij zou 

jaarlijks het overzicht van de betrokkenen van een bepaald jaar aan het Rijksinstituut 

voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen overmaken met de vraag of zij tijdens 

datzelfde jaar bijdrageplichtig waren in de sector van de zelfstandigen. 

 

4. De directie-generaal Personen met een Handicap zou per dossier dat aanleiding geeft 

tot een herziening van een tegemoetkoming het identificatienummer van de sociale 

zekerheid van de betrokkenen (de rechthebbende en zijn partner) overmaken aan het 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, dat vervolgens per 

betrokkene zou laten weten of deze al dan niet socialezekerheidsbijdragen in het regime 

van de zelfstandigen verschuldigd is voor het jaar in kwestie. Enkel de personen die 

socialezekerheidsbijdragen in het regime van de zelfstandigen verschuldigd zijn voor 

het jaar in kwestie zouden door de directie-generaal Personen met een Handicap 

worden gecontacteerd voor het verschaffen van bijkomende inlichtingen over hun 

activiteit als zelfstandige (deze bijkomende inlichtingen blijken vooralsnog niet 

beschikbaar via het netwerk van de sociale zekerheid en moeten dus nog steeds bij de 

betrokkenen zelf worden opgevraagd). 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. 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. 

 

6. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het controleren van de 

eventuele zelfstandigenactiviteit van de persoon die omwille van zijn handicap recht 

heeft op een tegemoetkoming vanwege de directie-generaal Personen met een Handicap 

en zijn partner, indien hun belastbare inkomsten met minstens twintig procent zijn 

gestegen ten opzichte van het voorafgaand kalenderjaar. 

 

7. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. De 

directie-generaal Personen met een Handicap komt per betrokkene enkel te weten of hij 

al dan niet als zelfstandige actief is geweest tijdens het jaar in kwestie. 
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8. Het sectoraal comité vindt het wenselijk dat inspanningen worden geleverd opdat de 

betrokkenen zelf niet meer gecontacteerd zouden moeten worden. Voor zover mogelijk, 

zou de directie-generaal Personen met een Handicap de nodige persoonsgegevens met 

betrekking tot de zelfstandigenactiviteit van de betrokkenen – mits machtiging van de 

afdeling sociale zekerheid – moeten kunnen betrekken in het netwerk van de sociale 

zekerheid. 

 

9. 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 

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 
 

het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen om de hogervermelde 

persoonsgegevens op de hogervermelde wijze mee te delen aan de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid, uitsluitend voor het controleren van de eventuele zelfstandigenactiviteit 

van de persoon die omwille van zijn handicap recht heeft op een tegemoetkoming vanwege 

de directie-generaal Personen met een Handicap en zijn partner, indien hun belastbare 

inkomsten met minstens twintig procent zijn gestegen ten opzichte van het vorige 

kalenderjaar, overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de 

procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met 

een handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


