
 

 

 
 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/15/015 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/003 VAN 3 FEBRUARI 2015 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-

GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FOREM IN HET 

KADER VAN DE GEÏNDIVIDUALISEERDE BEGELEIDING VAN PERSONEN 

MET EEN HANDICAP  

 

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

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

 

Gelet op de aanvraag van de FOREM van 20 januari 2015; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 

januari 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In het kader van de geïndividualiseerde begeleiding
1
, begeleiden de consulenten en 

maatschappelijk assistenten de werkzoekenden die, naast 

                                                 
1
  De opdrachten van de FOREM op dat vlak zijn onder meer beschreven in de volgende decreten: het 

decreet van 6 mei 1999  betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de 

l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), het decreet van 18 juli 1997 

houdende creatie van een doorstromingsprogramma, het decreet van 18 juli 1997 betreffende de 

inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een 

vacature te voorzien, de decreten betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de 

indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en 

gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en 
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werkloosheidsuitkeringen, ook beschikken over een erkenning en/of uitkering voor 

personen met een handicap. 

 

2. Sinds eind 2012 is de werkloosheidsreglementering echter veranderd, onder meer 

wat de controleprocedure en de beperking in de tijd van de 

inschakelingsuitkeringen betreft. De werkzoekenden met een erkend 

ongeschiktheidspercentage tussen 33 % en 66 % zijn voortaan opgenomen in de 

controleprocedure en de procedure tot activering van het zoekgedrag naar werk van 

de RVA. Bij deze werkzoekenden zijn er ook personen zonder verdienvermogen, 

onder meer omwille van gezondheidsproblemen of een handicap die een 

arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. Sommigen van hen hebben recht op een 

uitkering voor personen met een handicap. 

 

3. Aangezien het recht op inschakelingsuitkeringen in de tijd beperkt werd, kan deze 

maatregel ook een impact hebben op personen met een handicap. 

 

4. De maatschappelijk assistenten van de FOREM die deze personen begeleiden 

moeten in een eerste fase de mogelijkheden van beroepsinschakeling onderzoeken. 

Voor zover deze werkzoekenden niet arbeidsgeschikt zijn, onderzoeken de 

maatschappelijk assistenten vervolgens de mogelijkheden tot vergoeding onder een 

ander statuut binnen de sociale zekerheid. De medewerker van de FOREM dient 

daartoe toegang te krijgen tot de informatie over de persoon, onder meer met 

betrekking tot de handicap. 

 

5. De FOREM wenst aldus, via de toepassing Handiservice, toegang te krijgen tot de 

gegevens met betrekking tot de handicap die beschikbaar zijn bij de directie-

generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid teneinde, bij de begeleiding van een persoon met een handicap, toegang 

te hebben tot de nodige gegevens voor de opvolging van het dossier. 

 

6. De uitgewisselde gegevens hebben betrekking op de uitkeringsaanvraag, het type 

uitkering dat gevraagd wordt, de stand van zaken van de aanvraag, de erkenning, de 

toegekende uitkering, het aantal toegekende punten en de begin- en einddatum van 

de toekenning. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. Op advies van het Sectoraal Comité (advies nr. 04/23 van 7 september 2004) werd 

de FOREM door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid opgenomen in het netwerk van de sociale zekerheid, overeenkomstig 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 

                                                                                                                                                 
de commerciële sector en het decreet van 12 januari 2012 betreffende de geïndividualiseerde 

begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling. 
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januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

sociale zekerheid. 

 

8. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de 

sociale zekerheid 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. 

 

9. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de geïndividualiseerde 

begeleiding van personen met een handicap. 

 

10. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. Ze hebben uitsluitend betrekking op personen die 

zich aanmelden bij de FOREM en die gekend zijn bij de directie-generaal Personen 

met een Handicap. 

 

11. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

12. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening 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 FOREM om vanwege de directie-generaal Personen met een 

Handicap de voormelde gegevens te ontvangen in het kader van de geïndividualiseerde 

begeleiding van personen met een handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

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 volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

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


