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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/22/172 

 

 

BERAADSLAGING NR. 22/084 VAN 5 APRIL 2022 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS - NOTIFICATIES INZAKE 

HANDICAP DIE DOOR DE VERSCHILLENDE BEVOEGDE PARTNERS 

ONDERLING WORDEN UITGEWISSELD OM ELKAARS RESPECTIEVELIJKE 

BESLISSINGEN OF STAPPEN MEE TE DELEN 

 

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

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op 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 rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. De bevoegdheden met betrekking tot de erkenning van de handicap van het kind en de 

hulp aan bejaarden werden geregionaliseerd naar aanleiding van de zesde 

Staatshervorming. Dit houdt in dat er nieuwe authentieke bronnen met persoonsgegevens 

bijkomen en optreden als gegevensleverancier. 

 

2. Deze evolutie is niet zonder gevolgen voor de elektronische uitwisselingen op dat vlak. 

Op het vlak van de raadplegingen komen er geleidelijk aan authentieke bronnen bij en de 

toegang tot de webservice Handiservice door elk van die bronnen gebeurt in functie van 

de machtigingen die worden verleend voor de geleidelijke overname van de 

bevoegdheden die oorspronkelijk toekwamen aan de Directie-generaal Personen met een 

Handicap (DGPH) van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

 

3. Wat de mutaties betreft, deze bestaan maar wel in een weinig adequaat formaat. Om deze 

situatie te verhelpen, heeft de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) een 

“notificatie handicap” voorgesteld aan de verschillende partners gegevensleveranciers 

waarmee alle betrokken en gemachtigde sectoren en instellingen over de beslissingen 

inzake handicap worden ingelicht. 
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4. De notificatie zoals ze werd opgevat voor de handicap werd als dusdanig uitgerold dat de 

instelling afzender enkel een minimaal aantal gegevens moet invoeren. Wanneer een 

leverancier een notificatie wenst over te maken, zal hij in een eerste fase de parameters 

overmaken waarmee de KSZ de beslissing kan identificeren waarvan de inhoud moet 

worden overgemaakt. Wanneer de KSZ de aanduidingen van de leverancier ontvangt, 

zoekt de KSZ via Handiservice de gepaste beslissing op in de gegevensbank van de 

authentieke bron, bewerkt die tot een notificatie die aan de bestemmeling wordt 

overgemaakt. 

 

5. Deze aanvraag heeft betrekking op de volgende notificaties: 

 

- de uitwisseling van beslissingen tussen de instellingen bevoegd voor de erkenning 

van de handicap van het kind; 

- de uitwisselingen van beslissingen tussen de instellingen bevoegd voor de hulp aan 

bejaarden; 

- de mededeling van gegevens waarbij over de opening van een dossier wordt 

geïnformeerd; 

- de overmaking van gegevens met betrekking tot de erkenning van de handicap van 

het kind voor wat het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming 

(RVV) in de ziekteverzekering betreft, de sociale franchise en de maximumfactuur, 

het recht op de verhoogde kinderbijslag, de informatie die werd overgemaakt aan de 

Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) in het kader van het basisondersteuningsbudget 

en het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. 

- de overmaking van gegevens betreffende het recht op de tegemoetkoming voor hulp 

aan bejaarden (THAB), de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de 

integratietegemoetkoming (IT) in het kader van de verhoogde tegemoetkoming in de 

ziekteverzekering; 

- de overmaking van gegevens betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden, de IVT en de IT in het kader van chronische ziekten. 

 

De uitwisseling van beslissingen tussen de bevoegde instellingen voor de erkenning van 

de handicap van het kind 

 

6. Worden bedoeld de beslissingen die worden genomen door een instelling die bevoegd is 

voor de erkenning van de handicap van het kind en die aan de tegenhanger in een ander 

gewest worden overgemaakt.  

 

7. De volgende partners zijn betrokken: Opgroeien/Kind en Gezin in Vlaanderen, het 

Agence pour une vie de qualité (AVIQ) in het Waals Gewest, Iriscare in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)1 in de 

Duitstalige Gemeenschap en de DGPH. 

 

8. Voor deze uitwisseling gebruiken de voormelde instellingen twee verschillende 

protocollen: 

 

- Het AVIQ, Irisicare en de DSL gebruiken de nieuwe notificatie inzake handicap 

waarin ze verwijzingsgegevens opnemen. Op basis van die verwijzingen zal de KSZ 

                                                 
1 Nog een paar maanden de tijd die nodig is om residuaire maatregelen te nemen. 
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de juiste beslissing in de webservice Handiservice raadplegen en vervolgens een 

notificatie van het nieuwe type aan de bestemmeling overmaken. 

 

- Opgroeien/Kind en Gezin en de DGPH zullen het oude bericht A652 nog een paar 

jaar gebruiken. 

 

De KSZ zal zorgen voor de omzetting tussen beide protocollen zodat de verschillende 

partners onderling kunnen communiceren. 

 

9. Door deze beslissing informeert een partner die bevoegd is voor de erkenning van de 

handicap van het kind de vroegere partner die dezelfde bevoegdheid heeft over een 

beslissing die hij genomen heeft. Deze partner kan er bijgevolg rekening mee houden en 

elke actieve uitoefening van eender welke bevoegdheid over het dossier voor de nieuwe 

periode stopzetten. De nieuwe partner zal bovendien de beslissing als dusdanig 

overnemen van de vroegere partner behalve indien hij oordeelt dat de situatie inzake de 

handicap is geëvolueerd. In dat geval zal hij een herzieningsprocedure opstarten. 

 

10. De door de betrokkene meegedeelde gegevens zijn de volgende: 

 

- het INSZ; 

- de gegevens met betrekking tot de evolutie van het verzoek (de wetgeving van de 

aanvraag, de datum van de aanvraag, een melding dat het administratief dossier 

lopend is, een melding dat de medische erkenning lopend is, een melding dat een 

eventueel beroep lopend is); 

- de gegevens betreffende de status van de erkenning (datum waarop de beslissing werd 

genomen, begindatum van erkenning en einddatum van erkenning); 

- de wetgeving op basis waarvan de erkenning heeft plaatsgevonden; 

- de gegevens van de erkenning (de vermelding dat de betrokkene de lessen mag 

volgen, de punten van de verschillende pijlers en het totaal aantal punten en de 

vermelding van een pathologie die het recht opent op de verhoogde tegemoetkoming 

(RVV) in de ziekteverzekering); 

- de status, de reden of de context van de erkenning. 

 

11. Op technisch vlak zal de uitwisseling als volgt verlopen. Na zijn beslissing te hebben 

genomen zal de partner zijn beslissing overmaken, in voorkomend geval via zijn regionale 

dienstenintegrator. De KSZ zal de haar toekomende routeringscontroles verrichten 

(structuur van het verzoek, veiligheid, machtiging van de stroom, integratie). Indien de 

afzender van het verzoek de nieuwe notificaties inzake handicap gebruikt, zoekt de KSZ 

de businessgegevens via Handiservice in de gegevensbank van de afzender op en stelt het 

outputbericht samen. De notificatie kan bijgevolg aan de bestemmeling worden 

overgemaakt. Indien de bestemmeling niet hetzelfde protocol gebruikt als de afzender, 

moet er een omzetting plaatsvinden. In het andere geval zal de notificatie rechtstreeks 

worden overgemaakt aan de bestemmeling. Na de omzetting zal de omgezette notificatie 

worden overgemaakt aan de bestemmeling. Overeenkomstig het finaliteitsprincipe zal de 

notificatie enkel worden overgemaakt op voorwaarde dat de bestemmeling het INSZ van 

de verzekerde geldig heeft geïntegreerd, het bewijs dat hij diens dossier inzake handicap 

beheert. 

 

Uitwisseling van beslissingen tussen instellingen bevoegd voor de hulp aan bejaarden  
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12. Worden hier bedoeld de beslissingen genomen door een instelling bevoegd voor de hulp 

aan bejaarden die aan de tegenhanger in een ander gewest worden overgemaakt. 

 

13. Deze functionaliteit heeft betrekking op de volgende partners: 

 

- de Vlaamse sociale bescherming (VSB) voor de rechten en de DGPH voor de 

erkenning in Vlaanderen; 

- de Waalse verzekeringsinstellingen (WVI) in het Waals Gewest; 

- Iriscare in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- de DSL in de Duitstalige Gemeenschap voor de erkenning en het Ministerie van de 

Duitstalige Gemeenschap voor de rechten en de betalingen; 

- de DGPH nog gedurende een paar maanden voor de Duitstalige Gemeenschap2 

 

14. Er worden twee verschillende protocollen gebruikt: 

 

- De WVI, Iriscare, het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en de DSL zullen 

de nieuwe notificatie inzake handicap gebruiken waarin ze verwijzingsgegevens 

zullen opnemen. Op basis van deze verwijzingen zal de KSZ de juiste beslissing in de 

webservice Handiservice raadplegen en een notificatie van het nieuwe type 

overmaken aan de bestemmeling; 

 

- De VSB zal het oude bericht A300 nog een paar jaar gebruiken. 

 

De KSZ zal zorgen voor de omzetting tussen beide protocollen zodat de verschillende 

partners onderling kunnen communiceren. 

 

15. Door deze beslissing informeert een partner die bevoegd is voor de tegemoetkoming voor 

hulp aan bejaarden de vroegere partner die dezelfde bevoegdheid heeft over een beslissing 

die hij genomen heeft. Deze partner kan er bijgevolg rekening mee houden en elke actieve 

uitoefening van eender welke bevoegdheid over het dossier voor de nieuwe periode 

stopzetten. Wat de eigenlijke beslissingen betreft, verklaart het feit dat bepaalde partners 

andere evaluatiecriteria gebruiken dan die op dit ogenblik van kracht zijn gedeeltelijk het 

feit dat de overmaking van een gewest naar een ander een nieuwe aanvraag vereist. 

Niettemin moet er rekening worden gehouden met de voorschriften van de “only once”-

wet3 en moet men zich bijgevolg maximaal schikken naar de informatie uit de vorige 

beslissing. 

 

16. De volgende gegevens zullen per betrokkene worden overgemaakt: 

 

- het INSZ; 

- de gegevens met betrekking tot de evolutie van het verzoek (de wetgeving van de 

aanvraag, de datum van de aanvraag, een melding dat het administratief dossier 

lopend is, een melding dat de medische erkenning lopend is, een melding dat een 

eventueel beroep lopend is); 

- gegevens over de status van de erkenning (datum waarop de beslissing werd genomen, 

begindatum van erkenning, einddatum van erkenning); 

                                                 
2 De tijd die nodig is totdat elke partner zijn bevoegdheden volledig uitoefent. 
3 Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking 

van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en 

gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren. 
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- de wetgeving op basis waarvan de erkenning heeft plaatsgevonden; 

- de gegevens met betrekking tot de erkenning (de punten van de 6 domeinen die de 

zelfredzaamheid meten, het totaal aantal punten);  

- de status, de reden of de context van de erkenning; 

- de rechten (de periode van het recht, de wetgeving, het maandelijks totaalbedrag van 

de THAB en de context waarin het recht wordt toegekend). 

 

17. Op technisch vlak zal de uitwisseling als volgt verlopen. Na zijn beslissing te hebben 

genomen zal de partner zijn beslissing overmaken, in voorkomend geval via zijn regionale 

dienstenintegrator. De KSZ zal de haar toekomende routeringscontroles verrichten 

(structuur van het verzoek, veiligheid, machtiging van de stroom, integratie). Indien de 

afzender van het verzoek de nieuwe notificaties inzake handicap gebruikt, zoekt de KSZ 

de businessgegevens via Handiservice in de gegevensbank van de afzender op en stelt het 

outputbericht samen. De notificatie kan bijgevolg aan de bestemmeling worden 

overgemaakt. Indien de bestemmeling niet hetzelfde protocol gebruikt als de afzender, 

moet er een omzetting plaatsvinden. In het andere geval zal de notificatie rechtstreeks 

worden overgemaakt aan de bestemmeling. Na de omzetting zal de omgezette notificatie 

worden overgemaakt aan de bestemmeling. Overeenkomstig het finaliteitsprincipe zal de 

notificatie enkel worden overgemaakt op voorwaarde dat de bestemmeling het INSZ van 

de verzekerde geldig heeft geïntegreerd, het bewijs dat hij diens dossier inzake handicap 

beheert. 

 

Mededeling van gegevens over de opening van een dossier 

 

18. Het betreft een beknopte notificatie over de opening van een dossier bij een partner. 

Bepaalde stappen van het opmaken van het dossier worden teruggevonden. Die worden 

beschreven aan de hand van de indicatoren van de blok ‘evolutie van het verzoek’. Het is 

de enige blok die in dit geval worden gebruikt. 

 

19. Alle bevoegde partners inzake handicap zijn betrokken maar enkel zij die de notificatie 

handicap gebruiken, kunnen dit type notificatie versturen en krijgen. Zijn aldus 

betrokken: het AVIQ, de WVI, de DSL, het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 

en de DGPH eind 2022. 

 

20. Via die beslissing informeert een partner die bevoegd is inzake handicap andere partners 

uit de sector over het feit dat een verzoek inzake handicap werd ingediend. De 

bestemmeling kan aldus de evolutie van dit verzoek opvolgen en eventueel hiermee 

rekening houden voor het beheer van zijn dossier. 

 

21. De volgende gegevens worden per betrokken persoon overgemaakt: het INSZ, de 

wetgeving aan de basis van de aanvraag, de datum van de aanvraag, een melding dat het 

administratief dossier lopend is, een melding dat de medische erkenning lopend is, een 

melding dat een eventueel beroep lopend is. 

 

22. Op technisch vlak zal de uitwisseling als volgt verlopen. Na de opening van het dossier 

en naargelang het onderzoek maakt de partner zijn notificatie over om over de reeds 

gezette stappen te informeren. De KSZ zal de haar toekomende routeringscontroles 

verrichten (structuur van het verzoek, veiligheid, machtiging van de stroom, integratie). 

De KSZ zoekt de businessgegevens via Handiservice in de gegevensbank van de afzender 
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op en stelt het outputbericht samen. De notificatie kan bijgevolg aan de bestemmeling 

worden overgemaakt.  

 

Overmaking van gegevens betreffende de erkenning van de handicap van het kind voor 

wat betreft het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming (RVV), de 

sociale franchise en de maximumfactuur, het recht op verhoogde kinderbijslag, de 

informatie overgemaakt aan de Vlaamse Sociale Bescherming in het kader van het 

basisondersteuningsbudget en het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 

 

23. Worden hier bedoeld de attesten afgeleverd na de evaluatie van de handicap van een kind 

in de volgende context en ten behoeve van de volgende bestemmelingen: 

 

- Aan het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) en aan de ziekenfondsen in het 

kader van de toekenning van het RVV-statuut4; 

- aan het NIC en aan de ziekenfondsen in het kader van de sociale franchise en de 

maximumfactuur5; 

- aan het ORINT en aan de sector van de kinderbijslag in het kader van de toekenning 

van verhoogde kinderbijslag6; 

 

- aan de Vlaamse Sociale Bescherming in het kader van het 

basisondersteuningsbudget7; 

 

- aan de Vlaamse Sociale Bescherming in het kader van het zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden8. 

 

24. De verzoeken worden hier overgemaakt door de partners die bevoegd zijn voor de 

erkenning van de handicap van het kind; de gegenereerde berichten worden aan de 

voormelde bestemmelingen overgemaakt mits de ad hoc controles. 

 

25. De volgende gegevens zullen per betrokkene worden overgemaakt: 

 

- het INSZ; 

- de evolutie van het verzoek; 

- de gegevens betreffende de status van de erkenning (datum waarop de beslissing werd 

genomen, begindatum van erkenning, einddatum van erkenning); 

- de wetgeving op basis waarvan de erkenning heeft plaatsgevonden; 

- de gegevens van de erkenning (de vermelding dat de betrokkene de lessen mag 

volgen, de punten van de verschillende pijlers en het totaal aantal punten en de 

vermelding van een pathologie die het recht opent op de verhoogde tegemoetkoming 

(RVV) in de ziekteverzekering); 

- de status, de reden of de context van de erkenning. 

                                                 
4 Gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen en programmawet van 29 maart 2012, artikelen 3 tot 15. 
5 Koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis en van Titel III van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 
6 Wet houdende wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. 
7 Decreet 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming. 
8 Decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot 

hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap en 

decreet van 18 mei 2018 betreffende Vlaamse sociale bescherming. 
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26. Op technisch vlak zal de uitwisseling als volgt verlopen. Na zijn beslissing te hebben 

genomen zal de partner die bevoegd is voor de erkenning van de handicap van het kind 

die beslissing overmaken aan de KSZ voor verdeling. De KSZ zal de notificatie 

ontvangen en de routeringscontroles verrichten (structuur, veiligheid, machtiging van 

stromen, integratie). Indien deze controles positief zijn, zal de KSZ de notificatie van 

handicap verrijken aan de hand van Handiservice. Indien de afzender van het verzoek het 

oude bericht (A652) gebruikt, zal deze fase niet plaatsvinden aangezien alle vereiste 

gegevens in het gegevensgedeelte van het bericht beschikbaar zijn. Vervolgens worden 

de bestemmelingen geselecteerd. Overeenkomstig het finaliteitsprincipe zal de notificatie 

enkel worden overgemaakt op voorwaarde dat de bestemmeling het INSZ van de 

verzekerde geldig heeft geïntegreerd, het bewijs dat hij diens dossier inzake handicap 

beheert. 

 

Het NIC dat deze notificatie vervolgens naar het bevoegde ziekenfonds zal routeren, het 

ORINT en de bevoegde instelling voor de kinderbijslag zullen de notificatie ontvangen 

indien het INSZ van de sociaal verzekerde voor deze instellingen gedurende minstens een 

dag in de erkenningsperiode is opgenomen. 

 

Wanneer de Vlaamse Sociale Bescherming de bestemmeling is, zal er bij de routering 

van de gegevens met de volgende elementen rekening worden gehouden: 

 

- Wat het basisondersteuningsbudget betreft, wordt de notificatie enerzijds 

overgemaakt indien het totaal van de pijlers gelijk of hoger is dan 18 punten en 

indien de verzekerde in  Brussel of Vlaanderen woont of anderzijds indien het 

INSZ geldig voor die instelling is opgenomen tijdens één dag van de 

erkenningsperiode; 

 

- Wat het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden betreft, wordt de notificatie 

enerzijds overgemaakt indien het totaal van de pijlers gelijk of hoger is dan 12 

punten en indien de verzekerde in  Brussel of Vlaanderen woont of anderzijds 

indien het INSZ geldig voor die instelling is opgenomen tijdens één dag van de 

erkenningsperiode. 

 

Overmaking van gegevens betreffende het recht op de THAB en de IVT/IT in het kader 

van de verhoogde tegemoetkoming. 

 

27. Worden hier bedoeld attesten uitgereikt door de instellingen bevoegd voor het bepalen 

van de rechten op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden zodat de gerechtigde recht 

kan hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Deze uitwisseling 

vindt bovendien plaats in het kader van de sociale franchise en de maximumfactuur. 

 

28. De verzoeken worden in dit geval overgemaakt door de partners inzake handicap bevoegd 

voor het recht op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of de IVT/IT; de 

gegenereerde berichten worden aan het NIC overgemaakt. Het betreft de VSB, de DSL, 

Iriscare, de Waalse verzekeringsinstellingen en de DGPH. 

 

29. De volgende gegevens worden per betrokkene overgemaakt: 

 

- het INSZ; 
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- de gegevens over de rechten (begindatum van de periode van de rechten, einddatum 

van de periode van de rechten); 

- de wetgeving op basis waarvan de erkenning heeft plaatsgevonden; 

- de status, de reden of de context van de erkenning. 

 

30. Op technisch vlak zal de uitwisseling als volgt verlopen. De partner bevoegd voor de 

rechten op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of de THAB/IT neemt zijn 

beslissing en maakt die over aan de KSZ voor verspreiding naar het NIC en naar het 

ziekenfonds. De KSZ zal de haar toekomende routeringscontroles verrichten (structuur, 

veiligheid, uitwisselingsmachtiging, integratie van het INSZ). De KSZ zal Handiservice 

raadplegen enkel indien het verzoek afkomstig is van de DGPH, het op wetgeving 3 

(IVT/IT) betrekking heeft en de DGPH Handicap notification zal gebruiken. Alle 

gegevens die de output vormen voor het NIC zijn immers aanwezig in het verzoek. De 

KSZ gaat vervolgens na of omzetting van het bericht vereist is. Indien het verzoek 

afkomstig is van de VSB of van de DGPH, is er momenteel geen omzetting vereist. De 

berichten op basis van de oude structuur vereisen geen omzetting. De berichten op basis 

van de input van de andere partners maken daarentegen het voorwerp uit van een 

omzetting naar het bericht A003. Overeenkomstig het finaliteitsprincipe zal de notificatie 

enkel worden overgemaakt op voorwaarde dat de bestemmeling het INSZ van de 

verzekerde geldig heeft geïntegreerd, het bewijs dat hij diens dossier inzake handicap 

beheert. 

 

Overmaking van gegevens over de erkenning van de IVT en van THAB/IT in het kader 

van de chronisch zieken. 

 

31. Worden hier bedoeld attesten uitgereikt als gevolg van de evaluatie van de handicap van 

de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de IVT/IT in het kader van chronische 

ziekten. Deze gegevens worden eveneens overgemaakt aan de VSB maar die overmaking 

wordt gedekt door de beraadslaging nr. 14/107 van 2 december 2014. 

 

32. De verzoeken worden in dit geval overgemaakt door de partners bevoegd voor de 

erkenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de IVT/TI, namelijk de 

DGPH, de Waalse verzekeringsinstellingen (WVI), de DSL en Iriscare. 

 

33. De volgende gegevens zullen per betrokkenen worden overgemaakt: 

 

- het INSZ; 

- de gegevens betreffende de status van de erkenning (datum waarop de beslissing werd 

genomen, begindatum van erkenning, einddatum van erkenning); 

- de wetgeving op basis waarvan de erkenning heeft plaatsgevonden; 

- de status, de reden of de context van de erkenning. 

 

34. Op technisch vlak zal de uitwisseling als volgt verlopen. De bevoegde partner voor de 

erkenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of de IVT/TI zal zijn 

beslissing nemen en die overmaken aan de KSZ voor verspreiding naar het NIC en het 

ziekenfonds. De KSZ zal de haar toekomende routeringen verrichten (structuur, 

veiligheid, uitwisselingsmachtiging, integratie van het INSZ). Indien de afzender van het 

verzoek Handicap Notitification gebruikt, zal de KSZ Handiservice raadplegen om de 

businessgegevens te krijgen. De KSZ zal nagaan of een omzetting van het bericht vereist 

is. Indien de afzender de vroegere versie van het bericht gebruikt, is op dit ogenblik geen 
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enkele omzetting vereist. Overeenkomstig het finaliteitsprincipe zal de notificatie enkel 

worden overgemaakt op voorwaarde dat de bestemmeling het INSZ van de verzekerde 

geldig heeft geïntegreerd, het bewijs dat hij diens dossier inzake handicap beheert. 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

 Bevoegdheid van het Informatieveiligheidscomité 

 

35.  Het betreft een uitwisseling 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 beraadslaging van de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité vereist. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

36. 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. 

 

37. Voormelde verwerking is rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk is voor de naleving 

van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijken onderworpen 

zijn, namelijk de wettelijke basis die de zesde Staatshervorming regelt, onder meer de wet 

van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde Staatshervorming. 

 

38. Wat de erkenning van de handicap van het kind betreft, gaat het om de volgende 

regelgevende teksten. Voor het Vlaams Gewest gaat het om het decreet van 27 april 2018 

tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het besluit van de 

Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen 

van een zorgtoeslag. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om de 

ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag en om 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 artikel 

88 van de programmawet (I) van 24 december 2002. Voor het Waals Gewest gaat het om 

het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 tot bepaling van de voorwaarden 

voor de toekenning van de toeslag op de kinderbijslag ten gunste van een kind met een 

handicap ter uitvoering van artikel 16 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende 

het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen en om het besluit van de Waalse regering 

van 14 mei 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 

tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de toeslag op de kinderbijslag 

ten gunste van een kind met een handicap ter uitvoering van artikel 16 van het decreet 

van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen. Voor 

de Duitstalige Gemeenschap gaat het ten slotte om “das Dekret von 13 Dezember 2016 

zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für 

selbstbestimmtes Leben”. 

 

39. Wat de hulp aan bejaarden betreft, gaat het om de volgende wettelijke basis. Voor het 

Vlaams Gewest gaat het om het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale 

bescherming en om het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 

houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale 

bescherming. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om de bijzondere wet van 

12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Voor het Waals Gewest gaat 
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het om het Waalse decreet van 8 november 2018 betreffende de verzekeringsinstellingen 

en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, het 

decreet van 1 oktober 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en 

houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en het 

besluit van de Waalse regering van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden en tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en 

Gezondheid. Voor de Duitstalige Gemeenschap gaat het ten slotte om “das Dekret von 13 

Dezember 2016 zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

für selbstbestimmtes Leben”. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

40. 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). 

 

 Doelbinding 

 

41. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk elke bevoegde partner in de 

mogelijkheid stellen om de evolutie van het dossier op te volgen en juiste beslissingen te 

nemen om aldus dubbele uitbetalingen en de terugbetaling van onterecht uitbetaalde 

bedragen bij financieel kwetsbare personen te vermijden. Door op de hoogte te worden 

gebracht van de opening van een dossier in een ander gewest en de beslissing van dat 

gewest kunnen de noodzakelijke acties worden ondernomen, namelijk zijn eigen 

beslissing neutraliseren. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

42. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het beheer van de beslissing van de bestemmeling. 

Het gaat hier niet om informatiegegevens die de bestemmeling in zijn toepassing zal 

bewaren. Hij zal die gebruiken om zijn beslissing te bepalen, en het vaakst om die af te 

sluiten. 

 

43. Uitgaande van het hogervermelde doeleinde zijn de mee te delen persoonsgegevens aldus 

toereikend, ter zake dienend en niet overmatig. 

 

 Opslagbeperking 
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44. De gegevens worden enkel gedurende de verwerkingstijd bewaard, namelijk de tijd die 

nodig is om actie te ondernemen ten opzichte van zijn eigen beslissing. Het is niet nodig 

om die te bewaren aangezien de beslissingen van de andere partners voor zover nodig 

beschikbaar zijn via Handiservice. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

45. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de verschillende partners van de 

handicap rekening houden 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. Ze moeten tevens 

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. 

 

 

Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens ‘notificaties inzake handicap’ die door de 

verschillende ter zake bevoegde partners worden uitgewisseld om elkaars beslissingen of 

stappen mee te delen, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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: Quai de Willebroeck 38 - 1000 

Bruxelles. 


