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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/204 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/108 VAN 2 DECEMBER 2014 BETREFFENDE DE 

EENMALIGE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST 

VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET 

EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

MET HET OOG OP HET TREFFEN VAN MAATREGELEN BIJ DE STOPZETTING 

VAN DE INSCHAKELINGSUITKERINGEN  
 

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 aanvraag van de federale overheidsdienst Financiën van 7 november 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 november 

2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen 

met een handicap bepaalt dat de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 

integratietegemoetkoming enkel kunnen worden toegekend indien het bedrag van het 

inkomen van de persoon met een handicap en van de persoon met wie hij een huishouden 

vormt een bepaald bedrag niet overschrijdt. 

 

2. De inschakelingsuitkeringen worden onder bepaalde voorwaarden toegekend aan personen 

die hun studies beëindigd hebben en die nog steeds werkzoekend zijn na afloop van de 

beroepsinschakelingstijd. De toekenning van inschakelingsuitkeringen is een bevoegdheid 

van de werkloosheidssector en het bedrag ervan hangt af van de leeftijd van de persoon en 

van de gezinssituatie. Deze uitkering is beperkt in de tijd. 
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3. De directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid, die bevoegd is voor personen met een handicap, moet bij de vaststelling van de 

rechten van personen met een handicap rekening houden met het bedrag van de 

inschakelingsuitkeringen bij de berekening van de inkomsten van het gezin. Aangezien het 

bedrag van de inschakelingsuitkeringen lager is dan het basisbedrag van de 

inkomensvervangende tegemoetkomingen, kunnen personen met een handicap de 

verschillende uitkeringen cumuleren. 

 

4. Vanaf 1 januari 2015 zullen heel wat personen echter het recht op een 

inschakelingsuitkering verliezen aangezien deze uitkeringen sinds 1 januari 2012 beperkt 

zijn tot drie jaar 

 

5. Bijgevolg is artikel 9 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de 

inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming van toepassing op 

personen met een handicap. Dit artikel bepaalt dat wanneer het vaststaat dat een inkomen 

dat als basis heeft gediend voor het bepalen van het inkomen van het huishouden niet meer 

bestaat en door geen enkel ander inkomen werd vervangen, het inkomen dat niet meer 

bestaat niet meer in aanmerking wordt genomen om het recht op tegemoetkomingen te 

bepalen. De personen die momenteel inkomensvervangende tegemoetkomingen en 

integratietegemoetkomingen cumuleren met inschakelingsuitkeringen en die deze laatste 

uitkeringen niet meer zullen ontvangen vanaf 1 januari, hebben dus recht op een verhoging 

van de inkomensvervangende tegemoetkomingen en integratietegemoetkomingen. 

 

6. Bij beraadslaging nr. 14/066 van 2 september 2014 en nr. 14/082 van 7 oktober 2014 

betreffende de eenmalige uitwisseling van gegevens tussen de gewestelijke 

arbeidsbemiddelingsdiensten en de directie-generaal Personen met een Handicap, heeft het 

Sectoraal Comité reeds een machtiging verleend voor de mededeling van de 

identificatienummers van de personen met een handicap die vanaf 1 januari 2015 het recht 

op inschakelingsuitkeringen verliezen. Deze gegevensuitwisseling zal de directie-generaal 

Personen met een Handicap in staat stellen de dossiers van deze personen te behandelen 

zonder dat deze laatsten het bewijs moeten leveren van het verlies van hun 

inschakelingsuitkering. 

 

7. Aangezien er echter nog wijzigingen kunnen gebeuren tussen die eerste mededeling en 31 

december 2014 voor wat betreft het verlies of niet van het recht op de 

inschakelingsuitkering, wenst de directie-generaal Personen met een Handicap vanwege de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op 16 januari 2015 en op 6 februari 2015 de 

mededeling te verkrijgen van de rijksregisternummers uit de reeds meegedeelde lijst van 

nummers waarvoor de inschakelingsuitkering niet stopgezet wordt op 1 januari 2015. De 

directie-generaal Personen met een Handicap wenst op die manier te vermijden dat de 

toegepaste speciale procedures aanleiding zouden geven tot onrechtmatige betalingen. 

 

8. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zal de persoonsgegevens rechtstreeks meedelen 

aan de directie-generaal Personen met een Handicap zonder tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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B. BEHANDELING 

 

9. Het betreft een mededeling 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 principiële machtiging van de afdeling Sociale Zekerheid van het 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist is. 

 

10. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het treffen van de nodige 

maatregelen bij de stopzetting van de inschakelingsuitkeringen, meer bepaald voor 

personen met een handicap. 

 

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

betrokkene zijn de gegevens immers beperkt tot de aanduiding of er een beslissing tot 

toekenning van een uitkering is. 

 

12. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 moet de mededeling van 

persoonsgegevens met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

worden verricht, behalve wanneer het Sectoraal Comité vaststelt dat deze tussenkomst geen 

meerwaarde biedt, wat het geval is. 

 

13. Bij de verwerking van 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, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten 

ervan en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
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Om deze redenen, verleent 

 

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

Gezondheid 

 

een machtiging aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de mededeling van de 

voormelde persoonsgegevens aan de directie-generaal Personen met een Handicap van de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, zonder tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, uitsluitend met het oog op de realisatie van de voormelde doeleinden.  

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 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). 


