
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/15/204 

 

 

ADVIES NR. 15/58 VAN 3 NOVEMBER 2015 INZAKE DE EENMALIGE 

MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET VLAAMS ZORGFONDS EN HET VLAAMS 

AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN HET KADER VAN 

DE VOORBEREIDING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT HET 

BASISONDERSTEUNINGSBUDGET 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder op artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de vraag van het Vlaams Zorgfonds en het Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap van 26 oktober 2015; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 28 oktober 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Vlaams Zorgfonds (zie het Vlaams decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het 

“Vlaams Zorgfonds” tot een intern verzelfstandigd agentschap met 

rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de 

organisatie van de zorgverzekering) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap (zie het Vlaams decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern 

verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap) verzoeken het sectoraal comité om een advies voor een 

eenmalige mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. 
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2. Het Vlaams 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 stelt dat onder bepaalde 

voorwaarden aan personen met een handicap een basisondersteuningsbudget wordt 

toegekend. Het gaat om een maandelijks vast forfaitair bedrag, verstrekt in het kader 

van de zorgverzekering op basis van de bestaande (federale) getuigschriften over de 

tegemoetkomingen, waarmee de betrokkene die daartoe een duidelijk vast te stellen 

behoefte heeft niet-medische dienstverlening kan bekostigen. De aanspraak op het 

basisondersteuningsbudget vervalt echter indien de betrokkene met toepassing van 

andere regelgeving voor dezelfde behoefte een schadeloosstelling heeft gekregen of 

kan krijgen. 

 

3. De Vlaamse Regering kan aanvullende voorwaarden bepalen om de geleidelijke 

toekenning van het basisondersteuningsbudget aan al diegenen die aan de voorwaarden 

voldoen mogelijk te maken. Zij moet dan ook in staat zijn om met kennis van zaken de 

omvang van de doelgroepen te bepalen die eerst in aanmerking zullen komen voor de 

toekenning van de nieuwe tegemoetkoming. De gevraagde anonieme gegevens zijn 

volgens de aanvrager noodzakelijk om te beslissen over de prioritaire toekenning van 

het basisondersteuningsbudget. 

 

4. Het Vlaams Zorgfonds en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

willen dus bij het bepalen van de doelgroep die in aanmerking komt voor het 

basisondersteuningsbudget nagaan in welke mate er een overlapping is met de andere 

Vlaamse tegemoetkomingen en met de integratietegemoetkoming, bedoeld in de wet 

van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een 

handicap. Ze vragen dienovereenkomstig om de volgende anonieme gegevens (zodra 

en voor zover beschikbaar). Daartoe moeten persoonsgegevens van het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap, persoonsgegevens van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid (al dan niet uit het datawarehouse arbeidsmarkt en 

sociale bescherming) en persoonsgegevens van het Rijksregister van de natuurlijke 

personen (uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming) gekoppeld 

worden. De tabellen zouden worden geleverd per gewest (Vlaanderen / Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest) of per taalrol.  

 

- het aantal personen tussen 21 en 25 jaar oud met een 

integratietegemoetkomingscategorie III of hoger; 

- het aantal personen uit de eerste groep die gebruik zullen maken van onrechtstreeks 

toegankelijke hulp (trap 2) en zo hun recht op het basisondersteuningsbudget zullen 

verliezen; 

- het aantal personen uit de eerste groep die ook met een actieve vraag op de Centrale 

Registratie van Zorgvragen stonden en dus al een basisondersteuningsbudget 

konden krijgen. 
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B. BEHANDELING 

 

5. Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gegevens bij de instellingen van sociale 

zekerheid, slaat ze op, voegt ze samen en deelt ze mee aan instanties die ze nodig hebben 

voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het 

beheer van de sociale zekerheid. Voor zover de mededeling betrekking heeft op 

anonieme gegevens moet het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid in beginsel vooraf een advies verlenen. 

 

6. In het voorliggende geval heeft de mededeling wel degelijk betrekking op anonieme 

gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de bestemmeling niet kunnen herleid 

worden tot persoonsgegevens. 

 

7. De mededeling beoogt het bepalen van de omvang van doelgroep die in aanmerking 

komt voor het basisondersteuningsbudget. Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde. 

 

8. Het Vlaams Zorgfonds en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

moeten rekening houden 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, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens voor het 

hogervermelde doeleinde, door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Vlaams 

Zorgfonds en het Vlaams Agentschap voor 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). 


