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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/20/002 

 

 

BERAADSLAGING NR. 20/002 VAN 14 JANUARI 2020 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE PERSONEN MET EEN HANDICAP DOOR 

DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID, HET AGENTSCHAP 

VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING EN HET AGENTSCHAP KIND EN GEZIN AAN 

HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VAN DE VLAAMSE 

OVERHEID VOOR DE TOEPASSING VAN DE REGELGEVING MET BETREKKING 

TOT DE DIENSTENCHEQUES 

 

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 Werk en Sociale Economie 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. Ingevolge de zesde staatshervorming is het Vlaams Gewest sinds 1 juli 2014 bevoegd voor 

het stelsel van de tewerkstelling met dienstencheques. Bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 18 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 

2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het 

opleidingsfonds dienstencheques werd de federale regelgeving aangepast en werd het beheer 

toegekend aan het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid. Het 

werd eerder al door het destijds bevoegde sectoraal comité van de sociale zekerheid en van 

de gezondheid gemachtigd om voor het uitvoeren van die opdracht persoonsgegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid te verwerken (zie beraadslaging nr. 15/001 van 13 januari 

2015 en beraadslaging nr. 15/081 van 1 december 2015). 
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2. Het Departement Werk en Sociale Economie wil nu voor de toepassing van de regelgeving 

over de dienstencheques bijkomend beschikken over persoonsgegevens uit de bestanden van 

de aanvragen en erkenningen omwille van een handicap, beheerd door de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid, het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en het 

agentschap Kind en Gezin. Die persoonsgegevens zouden de mogelijkheid bieden om 

mindervalide gebruikers en/of gebruikers met een mindervalide persoon ten laste te ontslaan 

van de verplichting om het uitgiftebedrijf de nodige getuigschriften te bezorgen waaruit blijkt 

dat ze in aanmerking komen om tweeduizend dienstencheques aan te schaffen tegen de prijs 

van negen euro. Gebruikers van dienstencheques kunnen per kalenderjaar slechts vijfhonderd 

dienstencheques aanvragen, de eerste vierhonderd aan negen euro per stuk, de laatste honderd 

aan tien euro per stuk. Mindervalide gebruikers en/of gebruikers met mindervalide kinderen 

ten laste kunnen echter per kalenderjaar tweeduizend dienstencheques aanschaffen aan negen 

euro per stuk en moeten daartoe in voorkomend geval aan het uitgiftebedrijf een getuigschrift 

van een bevoegde organisatie vermeld in het koninklijk besluit van 12 december 2001 

betreffende de dienstencheques overmaken om aan te tonen dat ze wel degelijk aan de 

geldende voorwaarden voldoen. 

 

3. Om de lasten voor de gebruikers te verminderen, wil het Departement Werk en Sociale 

Economie de bestaande procedure met de papieren getuigschriften vanaf 2020 afschaffen. 

De betrokken gebruikers zouden dan enkel nog aan de uitgiftemaatschappij moeten melden 

dat zij behoren tot een categorie van personen die recht hebben op een verhoogd plafond. 

Vervolgens zou het Departement Werk en Sociale Economie in het netwerk van de sociale 

zekerheid nagaan of zij kunnen worden beschouwd als mindervalide gebruiker en/of 

gebruiker met een mindervalide persoon ten laste en feedback daarover verschaffen aan de 

uitgiftemaatschappij. De verwerking van de persoonsgegevens zou telkens gebeuren door 

een online raadpleging van de authentieke bronnen in het kader van het project 

“geharmoniseerde sociale statuten” (zie beraadslaging nr. 18/046 van 3 april 2018, inmiddels 

meermaals gewijzigd), met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

en de Vlaamse Dienstenintegrator. 

 

4. De gevraagde persoonsgegevens hebben betrekking op de personen bedoeld in artikel 1, 

eerste lid, 7° en 8°, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de 

dienstenscheques. Het betreft de mindervaliden1 en de mindervalide kinderen2. 

                                                           
1 Worden beschouwd als mindervalide: de personen die als dusdanig zijn ingeschreven bij het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), de 

Brusselse dienst Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE) of de Dienstselle für Selbstbestimmtes 

Leben der Deutschprachigen Gemeinschaft Belgiens (DSL), de personen die een inkomensvervangende 

tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming krijgen op basis van de wet van 27 februari 1987 betreffende 

de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de personen die een zorgbudget voor ouderen met een 

zorgnood krijgen op basis van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en de 

personen die minstens zeven punten op de schaal van zelfredzaamheid kregen toegekend en ter zake beschikken 

over een getuigschrift van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. 
2 Worden beschouwd als mindervalide kind: de kinderen die een verhoogde kinderbijslag genieten of aan een 

zware ziekte lijden, de personen jonger dan eenentwintig jaar oud die als mindervalide erkend zijn door de 

voormelde bevoegde organisaties en de personen jonger dan eenentwintig jaar oud die minstens zeven punten 

op de schaal van zelfredzaamheid kregen toegekend en ter zake beschikken over een getuigschrift van de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. 
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5. Indien een persoon aan de uitgiftemaatschappij laat weten dat hij in aanmerking komt voor 

het hogervermelde voordeel zou het Departement Werk en Sociale Economie door middel 

van diens identificatienummer van de sociale zekerheid nagaan of die bewering klopt. De 

mededeling zou aldus beperkt worden tot de aanduiding dat de persoon al dan niet recht heeft 

op tweeduizend dienstencheques tegen de prijs van negen euro omwille van zijn statuut van 

mindervalide gebruiker of gebruiker met een mindervalide persoon ten laste. 

 

6. Het Departement Werk en Sociale Economie vraagt om een beraadslaging van onbepaalde 

duur vermits de regelgeving over de dienstencheques niet beperkt is in de tijd. Het zou de 

persoonsgegevens bijhouden gedurende een periode van maximaal vijf jaar, onder meer met 

het oog op fraudebestrijding en sanctionering (in geval van herhaalde inbreuken binnen de 

vijf jaar kan de maximale straf op het dubbele worden gebracht). 

 

7. De persoonsgegevens zouden binnen het Departement Werk en Sociale Economie uitsluitend 

worden aangewend door de dossierbehandelaars van de dienst Dienstencheques (de 

personeelsleden belast met de opvolging van het stelsel van de dienstencheques), de sociale 

inspecteurs van de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie (de personeelsleden belast met de 

controle en de handhaving van de regelgeving met betrekking tot de dienstencheques) en de 

dossierbehandelaars van het team Administratieve Geldboetes (de personeelsleden belast met 

de behandeling en de opvolging van de administratieve geldboetes). 

 

8. De persoonsgegevens zouden enkel worden verwerkt door het Departement Werk en Sociale 

Economie en door de uitgiftemaatschappij aangewezen volgens de regels inzake de gunning 

van de overheidsopdrachten. Derden zouden geen toegang tot de persoonsgegevens hebben. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

9. 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. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 

behoort als instelling van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, a), van de wet 

van 15 januari 1990 tot het netwerk van de sociale zekerheid. Het agentschap Vlaamse 

Sociale Bescherming en het agentschap Kind en Gezin zijn beiden tot het netwerk van de 

sociale zekerheid toegetreden 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. Een mededeling van persoonsgegevens tussen instanties van 

eenzelfde Gemeenschap of Gewest (zoals in dit geval tussen enerzijds de genoemde Vlaamse 

agentschappen en anderzijds het Departement Werk en Sociale Economie) vergt in beginsel 

geen voorafgaande beraadslaging van het informatieveiligheidscomité, voor zover ze niet 

gebeurt met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het 

Departement Werk en Sociale Economie heeft er echter uitdrukkelijk voor gekozen om de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te laten tussenkomen (zie artikel 14, vijfde lid, van 

de wet van 15 januari 1990). 
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10. 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 (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 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 (integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 doelbinding 

 

11. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de toepassing van de 

regelgeving over de dienstencheques en in het bijzonder de toekenning van een aanvullend 

voordeel ter zake aan mindervalide gebruikers en gebruikers met een mindervalide persoon 

ten laste. Volgens artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de 

dienstencheques kunnen zij per kalenderjaar tweeduizend dienstencheques aanschaffen tegen 

de prijs van negen euro terwijl andere gebruikers slechts vijfhonderd dienstencheques kunnen 

aanschaffen tegen de prijs van negen euro (de eerste vierhonderd) of tien euro (de laatste 

honderd). 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

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

en niet overmatig. Ze worden uitsluitend opgevraagd voor zover een gebruiker uitdrukkelijk 

aangeeft dat hij wegens een bijzonder statuut recht heeft op tweeduizend dienstencheques 

tegen de prijs van negen euro (de gebruiker van de dienstencheques is zelf mindervalide of 

heeft een mindervalide persoon ten laste). 

 

13. Zowel het Departement Werk en Sociale Economie als de uitgiftemaatschappij komen per 

betrokkene slechts te weten of hij al dan niet aan de geldende voorwaarden voldoet (ja/neen). 

Bijkomende persoonsgegevens over het statuut zijn niet noodzakelijk en worden dan ook niet 

overgemaakt. 

 

14. Het Departement Werk en Sociale Economie is, als opvolger van de voorheen ter zake 

bevoegde federale organisaties (de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening), gemachtigd om voor de 

toepassing van de regelgeving met betrekking tot de dienstencheques gebruik te maken van 

het rijksregisternummer. 

 

15. Wat betreft het gebruik van het rijksregisternummer door de uitgiftemaatschappij kan worden 

verwezen naar artikel 15 van de voormelde wet van 15 januari 1990, ingevolge hetwelk de 
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kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité bij het verlenen 

van een beraadslaging voor de mededeling van persoonsgegevens in voorkomend geval ook 

een beraadslaging kan verlenen voor het gebruik van het rijksregisternummer door de 

betrokken organisaties indien dat noodzakelijk is in het kader van de beoogde mededeling. 

Het informatieveiligheidscomité stemt ermee in dat de uitwisseling van de persoonsgegevens 

tussen het Departement Werk en Sociale Economie en de uitgiftemaatschappij geschiedt door 

middel van het rijksregisternummer van de betrokkenen. De uitgiftemaatschappij mag aldus 

gebruik maken van het rijksregisternummer, doch enkel voor zover dat nodig is om haar 

opdrachten ten opzichte van de mindervalide gebruikers en de gebruikers met mindervalide 

kinderen ten laste te realiseren. 

 

 opslagbeperking 

 

16. Het Departement Werk en Sociale Economie houdt de persoonsgegevens bij gedurende een 

periode van maximaal vijf jaar, onder meer voor fraudebestrijding en sanctionering. Daarna 

worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

17. 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. De 

mededeling geschiedt tevens met de tussenkomst van de Vlaamse Dienstenintegrator. 

 

18. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet het Departement Werk en Sociale 

Economie rekening houden 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. 

 

19. Het moet tevens rekening houden met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van 

de sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

20. De voormelde verwerking van persoonsgegevens moet voor het overige geschieden 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. 
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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, het 

agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en het agentschap Kind en Gezin aan het Departement 

Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid met het oog op de toepassing van de 

regelgeving over de dienstencheques, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 

12 december 2001 betreffende de dienstencheques, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


