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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/21/446 

 

 

BERAADSLAGING NR. 21/226 VAN 7 DECEMBER 2021 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE DE MEDISCHE 

EVALUATIE VAN DE HANDICAP VAN HET KIND EN VAN DE GRAAD VAN 

VERMINDERDE ZELFREDZAAMHEID VAN BEJAARDEN IN HET KADER VAN DE 

AANVULLENDE KINDERBIJSLAG EN DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN 

BEJAARDEN DOOR IRISCARE AAN DIVERSE ORGANISATIES VIA 

VERSCHILLENDE ELEKTRONISCHE DIENSTEN VAN DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID 

 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 

april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 

die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. De Directie-generaal Personen met een handicap (DGPH) van de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid werd door verschillende beraadslagingen van het toenmalig bevoegd 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid gemachtigd om 

persoonsgegevens met betrekking tot de medische evaluatie van kinderen en bejaarden mee 

te delen aan instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun 

opdrachten. Deze beraadslagingen blijven onverkort van toepassing voor zover en zolang de 

Directie-generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid bevoegd blijft voor de medische evaluatie van kinderen en bejaarden in het  kader 

van de aanvullende kinderbijslag en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de 

bestemmelingen de persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. 
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2. Het betreft meer bepaald de volgende beraadslagingen die met toepassing van artikel 15 van 

de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 

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

Gezondheid of het Informatieveiligheidscomité werden verleend. 

 

De beraadslagingen met betrekking tot de aanvullende kinderbijslag 

 

Beraadslaging nr. 18/068 van 15 juni 2018, gewijzigd op 5 februari 2019 en op 4 juni 2019, 

inzake de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid, de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de Federale 

Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan 

het Vlaams agentschap Kind en Gezin, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van 

Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid en de diverse private uitbetalingsactoren met het 

oog op de toepassing van de Vlaamse regelgeving over de gezinsbijslagen, de sociale 

toeslagen en de selectieve participatietoeslagen. 

 

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 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het "Agence wallonne pour l’intégration des 

personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Personen met een 

Handicap) in het kader van zijn wettelijke opdrachten. 

 

Beraadslaging nr. 12/118 van 4 december 2012 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met 

het oog op het uitvoeren van sociale onderzoeken. 

 

Beraadslaging nr. 14/029 van 6 mei 2014 inzake de mededeling van persoonsgegevens door, 

enerzijds, de diverse openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de programmatorische 

overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en, anderzijds, de directie-generaal Personen 

met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de afdeling 

Volwassenenonderwijs van het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs en Studietoelagen voor het bepalen van het inschrijvingsgeld van 

cursisten. 

 

Beraadslaging nr. 14/084 van 7 oktober 2014 inzake de mededeling van persoonsgegevens 

door de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid aan de afdeling Studietoelagen van het Agentschap voor Hoger 

Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen van de Vlaamse overheid, door middel 

van de webservice Handiflux, voor het bepalen van het recht op studietoelagen en het 

berekenen van het bedrag van studietoelagen. 

 

Beraadslaging 17/110 van 5 december 2017 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de “Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben” van de 

Duitstalige Gemeenschap aan de hand van de webservice Handiflux. 
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Beraadslaging nr. 06/015 van 7 maart 2006, gewijzigd op 5 april 2011, op 7 februari 2012, 

op 4 september 2012 en op 6 mei 2014, met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie met 

het oog op de toekenning van een sociaal telefoontarief en een sociaal internettarief. 

 

Beraadslaging nr. 17/087 van 7 november 2017 over de mededeling van persoonsgegevens 

door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid aan de verzekeringsinstellingen, door middel van de diensten Handiflux 

en Handiservice, voor het bepalen van de rechten van hun leden. 

 

Beraadslaging nr. 16/029 van 5 april 2016 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de dienst "Phare" (Personne Handicapée Autonomie 

Recherchée). 

 

Beraadslaging nr. 14/110 van 2 december 2014 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de Rijksdienst voor Pensioenen in het kader van de 

berekening van de bedrijfsvoorheffing op pensioenen. 

 

Beraadslaging nr. 14/089 van 7 oktober 2014 inzake de rechtstreekse mededeling van 

persoonsgegevens over de inkomensvervangende tegemoetkoming door de Directie-

generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan 

de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voor het berekenen van de sociale 

huurprijs.  

 

Beraadslaging nr. 15/046 van 7 juli 2015 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 

in het kader van de verwerking van de dossiers van de kandidaat-huurders en de huurders 

met een handicap.  

 

Beraadslaging nr. 13/043 van 2 april 2013 inzake de mededeling van persoonsgegevens uit 

het netwerk van de sociale zekerheid aan de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie voor het controleren van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en het bestrijden van de sociale fraude. 

 

Beraadslaging nr. 14/007 van 14 januari 2014, gewijzigd op 2 september 2014 en 1 

september 2015, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Directie-

generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan 

de Directie Stadsvernieuwing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van 

de toekenning van huisvestingspremies of -tegemoetkomingen en van subsidies aan de 

sociale verhuurkantoren. 
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Beraadslaging 14/088 van 7 oktober 2014 inzake de mededeling van persoonsgegevens door 

de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de maatschappijen voor 

sociale huisvesting en de kantoren voor sociale verhuur, door middel van de webservice 

Handiflux, voor het verstrekken van sociale leningen en het verhuren en verkopen van 

sociale woningen en kavels. 

 

Beraadslaging nr. 17/067 van 5 september 2017, gewijzigd op 4 december 2018, met 

betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aangaande personen met een handicap 

door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Vlaams Woningfonds aan de 

hand van de toepassing Handiflux met het oog op de toekenning van sociale leningen en 

huurwaarborgleningen en de verhuur van sociale woningen. 

 

Beraadslaging nr. 18/059 van 8 mei 2018 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door verschillende instellingen van sociale zekerheid aan de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit voor de uitvoering van zijn opdrachten met betrekking 

tot de onroerende voorheffing. 

 

Beraadslaging nr. 04/013 van 8 juni 2004 met betrekking tot de mededeling van sociale 

gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de 

Federale overheidsdienst Financiën met het oog op de automatische toepassing van een 

fiscaal voordeel ten voordele van personen met een handicap 

 

Beraadslaging nr. 08/071 van 2 december 2008 betreffende de mededeling van 

persoonsgegevens vervat in “Handichild” (bericht A652) aan het Vlaams Zorgfonds teneinde 

bepaalde rechten automatisch aan personen met een handicap toe te kennen. 

 

Beraadslaging nr. 08/016 van 4 maart 2008 betreffende de mededeling van 

persoonsgegevens vervat in “Handichild” (bericht 652) aan het Nationaal Intermutualistisch 

College en aan de verzekeringsinstellingen teneinde bepaalde rechten aan de gehandicapte 

personen toe te kennen. 

 

Beraadslaging nr. 18/103 van 4 september 2018 over de mededeling van persoonsgegevens 

door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kind en Gezin en de programmatorische 

overheidsdienst Maatschappelijke Integratie aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen voor 

het toekennen van subsidies en premies aan huurders en bewoners die een 

inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap of een leefloon 

ontvangen. 

 

Beraadslagingen betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: 

 

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 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het "Agence wallonne pour l’intégration des 

personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Personen met een 

Handicap) in het kader van zijn wettelijke opdrachten. 
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Beraadslaging nr. 12/118 van 4 december 2012 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met 

het oog op het uitvoeren van sociale onderzoeken. 

 

Beraadslaging 17/110 van 5 december 2017 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de “Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben” van de 

Duitstalige Gemeenschap aan de hand van de webservice Handiflux. 

 

Beraadslaging nr. 06/015 van 7 maart 2006, gewijzigd op 5 april 2011, op 7 februari 2012, 

op 4 september 2012 en op 6 mei 2014, met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie met 

het oog op de toekenning van een sociaal telefoontarief en een sociaal internettarief. 

 

Beraadslaging nr. 14/107 van 2 december 2014 over de mededeling van persoonsgegevens 

inzake de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden door de 

Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid aan het Vlaams Zorgfonds en de diverse zorgkassen voor de toepassing van de 

Vlaamse zorgverzekering. 

 

Beraadslaging nr. 17/087 van 7 november 2017 over de mededeling van persoonsgegevens 

door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid aan de verzekeringsinstellingen, door middel van de diensten Handiflux 

en Handiservice, voor het bepalen van de rechten van hun leden. 

 

Beraadslaging nr. 16/029 van 5 april 2016 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de dienst "Phare" (Personne Handicapée Autonomie 

Recherchée). 

 

Beraadslaging nr. 14/110 van 2 december 2014 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de Rijksdienst voor Pensioenen in het kader van de 

berekening van de bedrijfsvoorheffing op pensioenen. 

 

Beraadslaging nr. 14/089 van 7 oktober 2014 inzake de rechtstreekse mededeling van 

persoonsgegevens over de inkomensvervangende tegemoetkoming door de Directie-

generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan 

de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voor het berekenen van de sociale 

huurprijs.  

 

Beraadslaging nr. 15/046 van 7 juli 2015 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 
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in het kader van de verwerking van de dossiers van de kandidaat-huurders en de huurders 

met een handicap. 

 

Beraadslaging nr. 13/043 van 2 april 2013 inzake de mededeling van persoonsgegevens uit 

het netwerk van de sociale zekerheid aan de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie voor het controleren van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en het bestrijden van de sociale fraude. 

 

Beraadslaging nr. 14/007 van 14 januari 2014, gewijzigd op 2 september 2014 en 1 

september 2015, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Directie-

generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan 

de Directie Stadsvernieuwing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van 

de toekenning van huisvestingspremies of -tegemoetkomingen en van subsidies aan de 

sociale verhuurkantoren. 

 

Beraadslaging nr. 14/107 van 2 december 2014, gewijzigd op 6 april 2021, over de 

mededeling van persoonsgegevens inzake de medische inschaling voor de 

integratietegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het zorgbudget 

voor ouderen met een zorgnood door de directie-generaal Personen met een Handicap van 

de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de instellingen van de andere deelentiteiten 

(de OAW’s in Wallonië, IRISCARE in Brussel en de DSL in de Duitstalige Gemeenschap) 

aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de diverse zorgkassen voor de 

toepassing van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. 

 

Beraadslaging nr. 17/067 van 5 september 2017, gewijzigd op 4 december 2018, met 

betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aangaande personen met een handicap 

door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Vlaams Woningfonds aan de 

hand van de toepassing Handiflux met het oog op de toekenning van sociale leningen en 

huurwaarborgleningen en de verhuur van sociale woningen. 

 

Beraadslaging nr. 18/059 van 8 mei 2018 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door verschillende instellingen van sociale zekerheid aan de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit voor de uitvoering van zijn opdrachten met betrekking 

tot de onroerende voorheffing. 

 

Beraadslaging nr. 20/076 van 7 april 2020 over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen 

diverse instellingen van sociale zekerheid en Iriscare in het kader van de overdracht van de 

bevoegdheid inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar aanleiding 

van de zesde staatshervorming. 

 

Beraadslaging nr. 20/270 van 24 november 2020 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door verschillende instellingen van sociale zekerheid en instellingen van 

de deelentiteiten aan Iriscare, met behulp van de webservice Handiservice, in het kader van 

het beheer van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 
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Beraadslaging nr. 20/276 van 1 december 2020 betreffende de mededeling van 

persoonsgegevens met betrekking tot de erkenning van de handicap, de rechten en de 

betalingen in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden door Iriscare aan 

diverse instanties via Handiservice. 

 

3. Krachtens de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming 

is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) sinds 1 juli 2014 bevoegd voor 

de gezinsbijslag en de hulp aan bejaarden. 

 
4. Wat de gezinsbijslag betreft, staat de GGC sinds 1 januari 2020 in voor het beheer en de 

uitbetaling ervan. Het recht op de gezinsbijslag wordt toegekend op basis van de ordonnantie 

van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag. In artikel 26, 1ste lid, van 

die ordonnantie wordt bepaald dat de basiskinderbijslag wordt toegekend tot de leeftijd van 

21 jaar voor een kind met een aandoening en in artikel 12 wordt bepaald dat de 

basiskinderbijslag wordt aangevuld met een toeslag op basis van de zelfredzaamheidsgraad 

van het kind of de ernst van de gevolgen van de aandoening van het kind, volgens de 

voorwaarden en de praktische regels bepaald door en op grond van artikel 47 van de 

algemene wet van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag. De 

toekenningsvoorwaarden worden steeds geregeld in het koninklijk besluit van 28 maart 2003 

tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten 

betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en in artikel 88 van de programmawet (I) 

van 24 december 2002. 

 

5. Wat de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden betreft, voorzag een protocol die werd 

afgesloten tussen de Federale Staat en de GGC in een overgangsperiode1 waarin de FOD 

Sociale Zekerheid verder instond voor het beheer van de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden, die aan de GGC is overgedragen door de wet van 6 januari 2014 met betrekking 

tot de Zesde staatshervorming. Op 1 januari 2021 heeft de Bicommunautaire Dienst voor 

Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, Iriscare, dit beheer overgenomen en 

de regels ter zake worden vastgelegd in de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende 

de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en in het uitvoeringsbesluit ervan van 28 

januari 20212 en in het ministerieel besluit van 19 juli 2021 tot vaststelling van de 

handleiding voor de evaluatie van de graad van verminderde zelfredzaamheid. 

 

6. Krachtens het protocol3 tussen de Federale Staat en de GGC blijft het Directoraat-generaal 

Personen met een Handicap (DGPH) van de FOD Sociale Zekerheid tijdens een 

                                                            
1 Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Staat en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor de 

overgangsperiode van 1 januari 2019 tot 31 december 2020. 
2 Besluit van 28 januari 2021 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden. 
3 Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Staat en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 

Brussel-Hoofdstad, met betrekking tot de medische evaluaties inzake verhoogde kinderbijslag voor personen 

met een handicap, voor de overgangsperiode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023, en inzake 

tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden, voor de overgangsperiode van 1 januari 2021 tot en met 31 

december 2023. 
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overgangsperiode belast met de medische evaluatie van kinderen jonger dan 21 jaar in het 

kader van de verhoogde kinderbijslag en van bejaarden van 65 jaar of ouder in het kader van 

de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

 

7. Vanaf 1 januari 2022 neemt Iriscare krachtens het voormeld protocol de evaluatie over van 

de handicap van kinderen en van de graad van verminderde zelfredzaamheid voor de 

bejaarden in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor wat de nieuwe dossiers 

betreft. Wat de evaluaties betreft die voortvloeien uit een aanvraag tot herziening of uit een 

ambtshalve herziening voorziet het voormelde protocol in een overgangsperiode waarin de 

DGPH verder de graad van de verminderde zelfredzaamheid/de handicap evalueert. 

 

8. De machtigingen vervat in de beraadslagingen die in punt 2 worden opgesomd, zouden van 

toepassing worden verklaard op Iriscare die voortaan instaat voor de medische evaluatie van 

het kind en van de bejaarden, doch enkel voor zover die instantie dezelfde gegevens verwerkt 

als haar federale voorganger DGPH en voor zover de bestemmelingen of hun opvolgers in 

rechte die gegevens nog steeds nodig hebben om hun opdrachten te kunnen uitvoeren. 

 

9. Iriscare zou de INSZ tevens willen kunnen gebruiken voor de unieke identificatie van de 

personen met een handicap teneinde de opzoekingen in Handiservice te kunnen verrichten 

om zijn opdrachten als gegevensleverancier van de webservice Handiservice tot een goed 

einde te brengen. 

 

10. Krachtens artikel 15 , § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid is het Informatieveiligheidscomité 

bevoegd voor het verlenen van een beraadslaging voor “elke mededeling van 

persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of een instelling van 

sociale zekerheid aan een andere instelling van sociale zekerheid of een andere instantie 

dan een federale overheidsdienst, een programmatorische overheidsdienst of een federale 

instelling van openbaar nut”. De sociale persoonsgegevens uit deze stroom zijn afkomstig 

van een instelling van sociale zekerheid (Iriscare); het Informatieveiligheidscomité is dus 

bevoegd om een beraadslaging over deze uitwisselingen te verlenen. Het Comité houdt 

bovendien toezicht over alle uitwisselingen, ook die buiten het netwerk. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

 Bevoegdheid van het Informatieveiligheidscomité 

 

11. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, van de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité vereist. Deze machtiging heeft betrekking op de mededeling 

van sociale persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid aan verschillende 

instellingen. 
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12. Iriscare behoort tot het netwerk van de sociale zekerheid ingevolge een beslissing van het 

Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, na advies van het vroegere 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, met toepassing van het 

koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale 

zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen 

en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

Rechtmatigheid van de verwerking 

 

13. Krachtens artikel 6 van de GDPR is de verwerking van persoonsgegevens enkel rechtmatig 

indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is vervuld. 

 

14. Voormelde verwerking is rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk zijn voor de naleving van 

een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, 

overeenkomstig artikel 6 1, c), van de AVG, namelijk de bijzondere wet van 6 januari 2014 

met betrekking tot de zesde staatshervorming, de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling 

van de toekenning van gezinsbijslag, de algemene wet van 19 december 1939 betreffende de 

kinderbijslag, het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 

56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders, de programmawet (I) van 24 december 2002, de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het 

uitvoeringsbesluit ervan van 28 januari 2021 en het ministerieel besluit van 19 juli 2021 tot 

vaststelling van de handleiding voor de evaluatie van de graad van verminderde 

zelfredzaamheid. 

 

Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

15. Volgens de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (doelbinding), 

moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (minimale gegevensverwerking), moeten 

ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te 

identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is (opslagbeperking) en moeten 

ze door middel van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige 

manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij onder 

meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 
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16. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de doeltreffende uitvoering 

van de respectievelijke opdrachten van de bestemmelingen bedoeld in punt 2. Deze instanties 

werden reeds allemaal door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid of het Informatieveiligheidscomité gemachtigd om persoonsgegevens te 

verwerken met betrekking tot de medische evaluatie van de handicap van het kind en van de 

graad van verminderde zelfredzaamheid van bejaarden in het kader van de aanvullende 

kinderbijslag en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, dit voor verschillende 

doeleinden die door het Sectoraal Comité of het Informatieveiligheidscomité als wettig 

worden beschouwd. In het verleden werden deze gegevens door de Directie-generaal 

Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid meegedeeld. 

Deze gegevens worden voortaan door Iriscare aan de hand van verschillende elektronische 

diensten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geleverd. 

 

17. Het Informatieveiligheidscomité merkt op dat voor zover Iriscare bevoegd wordt voor de 

medische evaluatie van de handicap van het kind en van de graad van verminderde 

zelfredzaamheid van bejaarden, de machtigingen die aan de Directie-generaal Personen met 

een handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid werden verleend, ophouden 

uitwerking te hebben voor wat betreft de mededelingen van persoonsgegevens met 

betrekking tot de medische evaluatie van diezelfde personen in het kader van de aanvullende 

kinderbijslag en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

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

 

19. De voormelde gemachtigde instanties konden deze persoonsgegevens in het verleden krijgen 

bij de Directie-generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid. Voortaan zullen ze echter die gegevens van Iriscare ontvangen via de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, voor zover ze betrekking hebben op kinderen en 

bejaarden. 

 

 Opslagbeperking 

 

20. Wat de bewaarduur van de persoonsgegevens betreft, verwijst de kamer sociale zekerheid 

en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité naar de bepalingen ter zake die 

opgenomen zijn in de in punt 2 vermelde beraadslagingen van het Sectoraal Comité van de 

Sociale Zekerheid en van de Gezondheid en van het Informatieveiligheidscomité. 

 

21. Deze persoonsgegevens mogen in ieder geval slechts worden bijgehouden zolang dat 

noodzakelijk is om het vooropgestelde doeleinde te verwezenlijken. De gegevens moeten 

daarna worden vernietigd. 

 

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

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschiedt de mededeling van 

persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

23. Bij de verwerking van de persoonsgegevens wordt rekening gehouden met de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in 

het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 

24. Ze moeten bovendien rekening houden met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk 

van de sociale zekerheid die werden vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

25. Deze beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité doet geenszins afbreuk aan de 

andere maatregelen die werden opgelegd, in voorkomend geval door het Sectoraal Comité 

in de voormelde beraadslagingen die bijgevolg integraal van toepassing blijven. 

 

26. De persoonsgegevens mogen uitsluitend betrekking hebben op personen die een dossier 

bezitten bij Iriscare.  Voor elk INSZ waarvoor Iriscare effectief een actief dossier beheert, 

verricht hij een integratie in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid (KSZ). De KSZ zal bij het uitwisselen van een elektronisch bericht met Iriscare 

een blokkerende integratiecontrole verrichten en in voorkomend geval – indien zij vaststelt 

dat de betrokkene door één of meerdere van de betrokken sectoren van de sociale zekerheid 

niet vooraf in haar verwijzingsrepertorium werd geïntegreerd – het elektronisch bericht 

tegenhouden.   



12 

 

Om deze redenen,  

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

besluit dat de mededelingen van persoonsgegevens opgenomen in punt 2 van deze beraadslaging 

met betrekking tot de medische erkenning van de handicap van het kind en van de graad van 

verminderde zelfredzaamheid van bejaarden in het kader van de verhoogde kinderbijslag en de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, door Iriscare aan de voormelde instanties, zijn 

toegestaan mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging vastgestelde maatregelen ter 

waarborging van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de 

kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38, 1000 Brussel 


