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BERAADSLAGING NR. 20/282 VAN 1 DECEMBER 2020 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN IRISCARE IN HET KADER 

VAN HET BEHEER VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN 

BEJAARDEN 
 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1, eerste lid; 

 

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 afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In het kader van de zesde staatshervorming werd voorzien in een 

bevoegdheidsoverdracht inzake hulp aan ouderen (“THAB”) van het federale niveau 

naar de gewesten. Meer bepaald vindt deze bevoegdheidsoverdracht plaats tussen de 

federale overheidsdienst (“FOD”) Sociale Zekerheid en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (“GGC”). Het beheer zal op het 

niveau van de GGC worden verzekerd door Iriscare vanaf 1 januari 2021. Tijdens 

een overgangsperiode zal de FOD Sociale Zekerheid echter de medische evaluaties 

blijven verzekeren op basis van een samenwerkingsprotocol tussen de Federale Staat 

en de GGC. De bestanden van de voorheen bevoegde federale instantie moeten aldus 

worden overgedragen. Na deze periode zal de FOD Sociale Zekerheid geen enkel 

dossier meer bezitten en zullen de migraties stoppen. De bestandsoverdracht zal op 
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een veilige manier worden verricht via een SFTP-server, waarbij voorzien wordt in 

een vercijfering door de verzender en een ontcijfering door de ontvanger. 

 

2. In het kader hiervan zijn verschillende migraties van gegevens en documenten 

noodzakelijk : 

 

Algemeen: 

 

- Een algemene overdracht van gegevens en documenten met betrekking tot de 

Brusselse THAB-dossiers, zodat Iriscare vanaf 1 januari 2021 zou kunnen instaan 

voor de permanente uitbetaling van de THAB op basis van de beslissingen die 

genomen zijn door de FOD Sociale Zekerheid. 

- De verplichting voor de FOD Sociale Zekerheid om de aanvrager die - ondanks 

de overname door Iriscare - na 1 januari 2021 via het portaal MyHandicap van 

de FOD Sociale Zekerheid een aanvraag indient voor een THAB-

tegemoetkoming of een herziening van een eerdere beslissing door te verwijzen 

naar de informaticatoepassing van Iriscare (MyIriscare). 

- De verplichting voor Iriscare om de FOD Sociale Zekerheid op de hoogte te 

brengen van de aanvragen (tot herziening) die aanleiding geven tot de toekenning 

van de THAB terwijl de betrokkene reeds een integratietegemoetkoming of een 

inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangt. Een cumul tussen de THAB 

en deze uitkeringen, die nog steeds federaal blijven, is immers niet toegestaan 

krachtens de THAB-reglementering van de GGC. Vanuit sociaal oogpunt is het 

beter om “achter de schermen” na te gaan welke uitkering het voordeligst is voor 

de betrokkene, zodat Iriscare enkel de THAB zou toekennen voor zover die hoger 

is dan de federale uitkeringen die de betrokkene reeds ontvangt. 

 

Tijdens een overgangsfase: 

 

- De toegang van Iriscare tot de informaticatoepassing van de FOD Sociale 

Zekerheid, met inbegrip van de Brusselse THAB-dossiers die hierin beschikbaar 

zijn, met het oog op een efficiënt beheer. 

- De overdracht van gegevens op basis waarvan de lopende Brusselse THAB-

dossiers kunnen worden behandeld, met name de dossiers waarvoor een aanvraag 

(tot herziening) werd ingediend vóór 1 januari 2021 of de dossiers waarbij er zich 

een feit heeft voorgedaan dat aanleiding geeft tot de ambtshalve herziening van 

de beslissing, maar die op die datum nog niet verwerkt zijn. 

- De overdracht van de gegevens op basis waarvan de medische evaluatie kan 

worden uitgevoerd waartoe de FOD Sociale Zekerheid zich verbonden heeft, 

krachtens het 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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- De behandeling van de beroepen tegen administratieve beslissingen, medisch-

administratieve beslissingen en medische beslissingen, met inbegrip van de 

nodige uitwisselingen voor deze behandeling, zoals de uitwisseling van 

documenten voor de samenstelling van de dossiers ten behoeve van de 

arbeidsgerechten.  

 

3. Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die sinds eind 

2017 verantwoordelijk is voor het beheer van de bevoegdheden die overgedragen 

werden in het kader van de 6de Staatshervorming. Iriscare werd opgericht bij de 

ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire 

Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. Tussen de FOD 

Sociale Zekerheid en Iriscare zal een samenwerkingsprotocol worden afgesloten 

voor wat de THAB betreft. 

 

4.  De ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire 

Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag en het ontwerp van 

ordonnantie betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden bepalen dat 

Iriscare zal instaan voor het beheer van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

waarvoor de GGC bevoegd is sinds 1 juli 2014. Deze tegemoetkoming, waaraan 

leeftijds- en inkomensvoorwaarden verbonden zijn, geeft de rechthebbende een 

financiële tussenkomst in de kosten voor deelname aan het maatschappelijk leven. 

Deze tegemoetkoming komt momenteel overeen met de tegemoetkoming voor hulp 

aan bejaarden zoals gedefinieerd in de wet van 27 februari 1987 en zijn 

uitvoeringsbesluiten. De uitoefening van de THAB-bevoegdheid door de GGC houdt 

rekening met de geest en de bepalingen van enerzijds de wet van 27 februari 1987 

betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en anderzijds de 

wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, 

dat van toepassing is op de verzekeringsinstellingen. Er werden echter aanpassingen 

doorgevoerd teneinde het systeem te verbeteren en in overeenstemming te brengen 

met de nieuwe actoren inzake THAB.  

 

5.  Deze aanvraag heeft betrekking op de overdracht van gegevens en stukken voor het 

THAB-beheer die in principe tot de bevoegdheid van de GGC behoren, maar die nog 

steeds beheerd, verwerkt en bewaard worden door de DGPH van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid. De betrokken persoonsgegevens en stukken 

zullen door Iriscare worden gebruikt tijdens en na de voormelde overgangsperiodes 

voor operationele doeleinden, met name het beheer van de THAB, waarvan het 

bedrag varieert naargelang de graad van verlies van zelfredzaamheid en naargelang 

de categorie 1 tot 5 waartoe de betrokkene behoort. 

 

6. Iriscare zal vanaf 1 januari 2021 instaan voor het THAB-beheer. Tijdens een 

overgangsperiode zal de FOD Sociale Zekerheid echter de medische evaluaties 

blijven verzekeren op basis van een samenwerkingsprotocol tussen de Federale Staat 

en de GGC. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 15, § 

1, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële beraadslaging van de 

kamer sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité vereist. 

 

8.  Krachtens 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 (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter 

zake dienend zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden 

waarvoor ze worden verwerkt (principe 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 (principe van 

opslagbeperking) en moeten ze worden verwerkt met behulp van passende technische 

of organisatorische maatregelen zodat 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 (principe van 

integriteit en vertrouwelijkheid) 

 

Principe van doelbinding 

 

9. De in deze beraadslaging beoogde uitwisseling van persoonsgegevens streeft een 

wettig doeleinde na, met name de toepassing van de nieuwe Brusselse wetgeving 

inzake hulp aan ouderen, in het bijzonder het ontwerp van ordonnantie betreffende 

de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Dit ontwerp van ordonnantie 

concretiseert het wettelijk kader op basis waarvan Iriscare de opdrachten van de 

DGPH zal overnemen vanaf 1 januari 2021, terwijl de medische evaluaties tijdens 

een overgangsperiode nog verzekerd zullen blijven door de FOD Sociale Zekerheid. 

 

Principe van minimale gegevensverwerking 

 

10.  De mededeling van persoonsgegevens en stukken door de FOD Sociale Zekerheid 

aan Iriscare is beperkt tot de gegevens en stukken die bewaard worden door de FOD 

Sociale Zekerheid maar die voortaan onder de bevoegdheid van de GGC vallen 

ingevolge de 6de Staatshervorming en die door Iriscare zullen worden beheerd. 

 

 Principe van opslagbeperking 

 

11.  Iriscare zal de door de FOD Sociale Zekerheid meegedeelde gegevens en stukken 

bewaren zolang als noodzakelijk is voor de implementatie van de THAB-

reglementering van de GGC. Aangezien de GGC voortaan officieel en wettig 
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bevoegd is voor deze bestanden, dient de GGC zelf de bewaarduur van de 

persoonsgegevens te bepalen, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving 

inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Principe van integriteit en vertrouwelijkheid 

 

12. De mededeling van de persoonsgegevens door de FOD Sociale Zekerheid aan 

Iriscare gebeurt zonder tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

met toepassing van artikel 14, § 4, van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De 

persoonsgegevens worden niet op gestructureerde wijze ter beschikking gesteld op 

basis van specifieke elektronische berichten, maar zijn vervat in documenten die in 

elektronisch formaat worden omgezet. Het Informatieveiligheidscomité is van 

oordeel dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geen toegevoegde waarde 

kan bieden bij de mededeling van elektronische documenten. 

 

13.  De partijen wisselen de gegevens uit via een SFTP-server die voldoende veiligheid 

biedt met een “White list IP”, een gebruikersnaam, een paswoord en een specifiek 

certificaat. De persoonsgegevens worden ook vercijferd door de verzender en 

ontcijferd door de ontvanger. 

 

14. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient er rekening te worden 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. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid aan Iriscare in het kader van het beheer van de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden, zoals beschreven in deze beraadslaging, toegestaan is 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. 

 

Deze beraadslaging houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2022. 

 

 

 

 

 

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  (tel. 32-2-741 83 11). 


