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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/20/340 

 

 

BERAADSLAGING NR. 20/184 VAN 1 SEPTEMBER 2020 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIVERSE OPENBARE 

CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN DE PROGRAMMATORISCHE 

OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE AAN HET VLAAMS 

RAMPENFONDS (DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR VAN DE VLAAMSE 

OVERHEID) VOOR HET BEPALEN EN UITBETALEN VAN TEGEMOETKOMINGEN 

IN GEVAL VAN RAMPEN 

 

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 de aanvraag van het departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het Vlaams Rampenfonds wil bij het uitoefenen van zijn opdrachten kunnen nagaan of een 

persoon op een specifieke datum recht had op of in aanmerking kwam voor een leefloon of 

een gelijkwaardige financiële hulp van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

(ja/neen). Het betreft de personen die bij de organisatie een aanvraag tot tegemoetkoming 

indienen in toepassing van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor 

schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest (voor schadelijke feiten 

die zich hebben voorgedaan in 2018 of 2019) of het decreet van 5 april 2019 houdende de 

tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest (voor 

schadelijke feiten die zich hebben voorgedaan sinds 1 januari 2020). 

 



2 

 

 

2. Over een persoon die door zijn moeilijke financiële situatie geen brandpolis heeft afgesloten, 

moet kunnen worden nagegaan of hij als schadelijder op het ogenblik van de schade recht 

had op of in aanmerking kwam voor een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp van 

een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Artikel 6 van het decreet van 5 april 

2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het 

Vlaamse Gewest stelt dat bepaalde schade niet wordt vergoed, waaronder de “schade aan 

private goederen die verzekerbaar zijn met toepassing van artikel 123 tot en met 132 van de 

wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, of die vallen onder de toepassing van 

artikel 1 tot en met 15 van het koninklijk besluit van 24 december 1992 betreffende de 

verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft, of die 

verzekerbaar zijn tegen dezelfde risico's op basis van buitenlands recht”, dat diezelfde 

uitzondering echter niet geldt voor de goederen die niet verzekerd zijn door de financiële 

toestand van de houder van het verzekeringsbelang en dat de schadelijder die geen 

zelfstandige is als vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 

houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met een getuigschrift van het 

bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet bewijzen dat hij op de dag 

van de ramp recht had op of in aanmerking kwam voor een leefloon of een gelijkwaardige 

financiële hulp. Artikel 7 van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming 

voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest bevatte reeds een 

gelijkaardige bepaling. 

 

3. De mededeling, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de 

Vlaamse Dienstenintegrator, zou beperkt blijven tot de loutere aanduiding van het wel of niet 

beschikken over het voormelde statuut op een bepaalde datum. Er zouden dus geen verdere 

details (zoals het bedrag van het leefloon of de gelijkwaardige financiële hulp van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn) ter beschikking worden gesteld van het 

Rampenfonds. In het e-loket van het Vlaams Rampenfonds, waarop aanvragen tot 

tegemoetkoming voor schade, geleden naar aanleiding van een door de Vlaamse Regering 

erkende ramp, kunnen worden ingediend, wordt de vraag naar het recht op een leefloon of 

een gelijkwaardige financiële hulp van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

reeds gesteld. De controle zou slechts in uitzonderlijke gevallen gebeuren, namelijk indien 

de schadelijder de voormelde vraag positief beantwoordt of indien bij de behandeling van 

het papieren aanvraagformulier het vermoeden rijst dat de schadelijder in aanmerking komt 

voor een gunstiger behandeling op basis van diens recht op een leefloon of een 

gelijkwaardige financiële hulp. 

 

4. Met zijn beslissing nr. 028/2019 van 11 juli 2019 verleende de minister van Binnenlandse 

Zaken aan het Vlaams Rampenfonds toegang tot het Rijksregister voor het vergoeden van 

schadelijders van algemene rampen. Het gaat om een toegang tot het rijksregisternummer, 

de naam, de voornaam, de geboortedatum, de hoofdverblijfplaats, de burgerlijke staat en de 

gezinssamenstelling. Ook de wijzigingen die aangebracht worden (de zogenaamde mutaties) 

mogen ter beschikking worden gesteld. De organisatie krijgt echter ook te maken met 

personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister of van wie niet alle persoonsgegevens 

systematisch worden bijgewerkt in het Rijksregister en vraagt bijgevolg om voor hetzelfde 

doeleinde toegang te hebben tot dezelfde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters, 

bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, voor zover ze beschikbaar zijn. 
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5. De persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid zijn uitsluitend toegankelijk 

voor de bevoegde medewerkers van de dienst Vlaams Rampenfonds van het departement 

Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid. Het gaat om de personeelsleden van het 

Vlaams Rampenfonds en de experten aangesteld door het Vlaams rampenfonds, aan wie het 

dossier ter behandeling is toegewezen, en de IT-ondersteunende diensten. Zij moeten de 

aanvragen tot een tegemoetkoming voor schade, geleden ingevolge een erkende ramp, 

kunnen behandelen. Derden hebben geen toegang tot de gevraagde persoonsgegevens. 

 

6. Het Vlaams Rampenfonds zou de persoonsgegevens tot tien jaar na de afhandeling van het 

schadedossier bijhouden. De vorderingen met betrekking tot de rampenschade zijn 

persoonlijke rechtsvorderingen, waarvoor een verjaringstermijn van tien jaar geldt, conform 

artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

7. Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens waarvoor krachtens 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 is. 

 

8. Volgens 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 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 (beginsel van 

doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van 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 

(beginsel van opslagbeperking) en moeten ze met passende technische of organisatorische 

maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat 

ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van integriteit en 

vertrouwelijkheid). 

 

 doelbinding 

 

9. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het bepalen en uitbetalen 

van tegemoetkomingen in geval van rampen, overeenkomstig de bepalingen van het decreet 

van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene 

rampen in het Vlaamse Gewest en het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming 

in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest. De persoonsgegevens 

bieden de mogelijkheid een tegemoetkoming toe te kennen indien de schadelijder omwille 

van zijn moeilijke financiële toestand geen brandverzekering heeft afgesloten. 
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 minimale gegevensverwerking 

 

10. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, relevant 

en niet overmatig. De mededeling blijft beperkt tot de loutere aanduiding dat de betrokkene, 

aanvrager van een tegemoetkoming volgens het decreet van 3 juni 2016 betreffende de 

tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest 

(voor schadelijke feiten die zich hebben voorgedaan in 2018 of 2019) of het decreet van 5 

april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het 

Vlaamse Gewest (voor schadelijke feiten die zich hebben voorgedaan sinds 1 januari 2020), 

op de datum van de erkende ramp recht wel of niet recht had op of in aanmerking kwam voor 

een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp van een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn. Het Vlaams Rampenfonds zou de betrokkenen telkens vooraf 

vermelden in het verwijzingsrepertorium van de Vlaamse Dienstenintegrator (dat wil zeggen 

dat het uitdrukkelijk zou verklaren dat het in het kader van de uitvoering van zijn 

werkzaamheden over die personen een dossier bijhoudt) en die vermeldingen ook steeds up-

to-date houden. Zo kan worden gewaarborgd dat het Vlaams Rampenfonds uitsluitend 

persoonsgegevens ontvangt van sociaal verzekerden die (nog) bij hem gekend zijn. 

 

11. Wat betreft de gevraagde toegang tot de Kruispuntbankregisters: in zijn beraadslaging nr. 

12/13 van 6 maart 2012 heeft het destijds bevoegde sectoraal comité van de sociale zekerheid 

en van de gezondheid geoordeeld dat het gerechtvaardigd en aangewezen is dat instanties 

gemachtigd worden om toegang tot de Kruispuntbankregisters te hebben, voor zover en voor 

zolang zij voldoen aan de voorwaarden om toegang tot het Rijksregister te hebben, en heeft 

het ook het algemeen kader voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters door instanties 

met toegang tot het Rijksregister gecreëerd. De toegang tot de Kruispuntbankregisters door 

het Vlaams Rampenfonds, voor het vergoeden van schadelijders van algemene rampen, is 

toegestaan mits eerbiediging van de bepalingen van de hogervermelde beraadslaging. 

 

 opslagbeperking 

 

12. Het Vlaams Rampenfonds houdt de persoonsgegevens bij gedurende een periode van 

maximaal tien jaar. Voor de vorderingen ter zake geldt een verjaringstermijn van tien jaar, 

overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

13. Volgens artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de beschreven mededeling van 

persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

14. Elke betrokkene wordt van tevoren geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium van de 

Vlaamse Dienstenintegrator. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt met strikte 

eerbiediging van de bepalingen van de beraadslaging nr. 18/184 van 4 december 2018 van 

het informatieveiligheidscomité over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen actoren 

van het netwerk van de sociale zekerheid en organisaties van de Gemeenschappen en 

Gewesten met de tussenkomst van hun dienstenintegratoren. 

 



5 

 

 

15. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houdt het Vlaams Rampenfonds rekening met 

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

de Sociale Zekerheid en elke andere bepaling 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. Het houdt tevens rekening met de minimale veiligheidsnormen van het 

netwerk van de sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

 

Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de diverse openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid aan het Vlaams Rampenfonds (departement Kanselarij en Bestuur van 

de Vlaamse overheid) voor het bepalen en uitbetalen van tegemoetkomingen in geval van rampen, 

zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde 

maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het 

vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

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. 


