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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling  « Sociale Zekerheid » 

 

 

 

SCSZG/16/151 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/047 VAN 3 MEI 2016, GEWIJZIGD OP 5 JULI 2016, 

OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET 

PENSIOENKADASTER AAN HET VLAAMS ZORGFONDS (HET AGENTSCHAP 

VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING) EN DE DIVERSE ZORGKASSEN VOOR 

HET UITVOEREN VAN HUN OPDRACHTEN INZAKE DE TEGEMOETKOMING 

VOOR HULP AAN BEJAARDEN (THAB) 
 

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 het Agentschap Zorg en Gezondheid; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Door de zesde staatshervorming zijn de deelstaten sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de 

diverse aspecten van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB), zoals de 

regelgeving, de uitvoering, de controle en de financiering. Tot dan was de federale 

overheid bevoegd en stond de directie-generaal Personen met een Handicap van de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in voor de uitvoering. 

 

2. Een persoon kan vanaf zijn 65 jaar de THAB ontvangen omwille van een verminderde 

zelfredzaamheidsgraad en een laag inkomen. De THAB biedt een vergoeding voor de 

meerkost die de betrokkene ondervindt vanwege zijn verminderde zelfredzaamheid. Het 

gaat om een maandelijks forfaitair bedrag dat varieert volgens vijf categorieën van 

zorgzwaarte en vrij besteed kan worden. 
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3. In Vlaanderen werd de voormelde bevoegdheid toegewezen aan het Vlaams Zorgfonds, 

dat sinds 1 januari 2016 instaat voor het algemeen beheer van de THAB. Het dagelijks 

beheer van de dossiers en de THAB-aanvragen blijven echter tot en met 31 december 

2016 bij de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid. Op 1 januari 2017 zal het Vlaamse Zorgfonds ook 

die aspecten overnemen en daartoe een beroep doen op de diverse zorgkassen, zoals dit 

nu reeds het geval is voor de Vlaamse Zorgverzekering. 

 

4. De nieuwe bevoegdheid inzake de THAB wordt geregeld in het decreet houdende de 

Vlaamse sociale bescherming, goedgekeurd door het Vlaams Parlement maar nog niet 

afgekondigd en bekrachtigd, en in het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 

houdende de uitvoering van het decreet van […] houdende de Vlaamse sociale 

bescherming. Het Vlaams Zorgfonds zou aldus worden omgevormd tot het Agentschap 

Vlaamse Sociale Bescherming, met als kerntaken onder meer het financieren van de 

tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming, het responsabiliseren, 

subsidiëren en controleren van de zorgkassen en het organiseren van de diagnose van de 

zorgbehoefte en de vaststelling van de verminderde zelfredzaamheid. De zorgkassen 

van hun kant zouden optreden als uniek loket voor vragen over de Vlaamse sociale 

bescherming en zouden daarnaast onder meer instaan voor het onderzoeken van 

aanvragen, het beslissen over tegemoetkomingen en het uitvoeren ervan. 

 

5. Het decreet en het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering onderwerpen de 

toekenning van de THAB aan een maximum inkomensvoorwaarde, zowel in hoofde van 

de aanvrager als in hoofde van de persoon met wie hij een gezin vormt, en stellen dat 

een stijging of een daling van dat inkomen onder bepaalde voorwaarden een ambtshalve 

herziening van het recht met zich brengt (daarbij worden inkomens van alle aard in 

aanmerking genomen). De zorgkassen willen de persoonsgegevens over de pensioenen 

en de andere tegemoetkomingen voor personen met een handicap die uitbetaald worden 

door de Federale Pensioendienst bij deze openbare instelling van sociale zekerheid zelf 

opvragen (daaronder vallen ook de tegemoetkomingen aan personen met een handicap 

waarover de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid destijds besliste volgens de wet 

van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de 

mindervaliden maar die de Federale Pensioendienst nu betaalt, namelijk de aanvullende 

tegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp van een derde en de tegemoetkoming 

ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen – na de berekening van de THAB moet 

voor de personen die ze genieten, worden nagegaan wat het voordeligst is: is het de 

vroegere tegemoetkoming dan blijft die behouden, is het de THAB dan wordt die 

voortaan betaald). Aldus vraagt het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale 

Bescherming om de toegang tot bepaalde persoonsgegevens uit het Pensioenkadaster 

bedoeld in artikel 9bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, als opvolger van de 

directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid (deze laatste heeft toegang tot het Pensioenkadaster met toepassing van 

beraadslaging nr. 07/62 van 6 november 2007). De persoonsgegevens zouden voorlopig 

worden gebruikt – ook door de zorgkassen – voor het testen, het verbeteren en het 

onderhouden van de computertoepassingen in kwestie en vervolgens vanaf 1 januari 

2017 voor het behandelen van de THAB-dossiers. Ze zouden worden geraadpleegd aan 

de hand van het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene en de 

referentieperiode, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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6. Om de uitvoering van hun nieuwe opdrachten efficiënt voor te bereiden, verzoeken het 

Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen nu al 

om de toegang tot het Pensioenkadaster. De eerstgenoemde ontwikkelde eerder al een 

digitaal platform voor de toegang tot authentieke persoonsgegevensbronnen ten behoeve 

van de laatstgenoemden in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering en zou die 

dienstverlening uitbreiden in het kader van het THAB-stelsel. 

 

7. In de mate van het mogelijke zouden het testen, het verbeteren en het onderhouden van 

de computertoepassingen vóor 1 januari 2017 gebeuren met fictieve persoonsgegevens 

in een testomgeving. In sommige gevallen moet echter in de testfase een effectieve 

toegang naar de productieomgeving van de authentieke bron (het Pensioenkadaster) 

uitgevoerd worden, zoals voor het ontwikkelen en het uittesten van de definitieve 

connectie of voor het oplossen van schijnbare afwijkingen tussen de testomgeving en de 

productieomgeving (de concrete situatie van de betrokkenen moet vooraf afdoende 

geanalyseerd worden om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen, 

al vóór de inwerkingtreding van het door het Vlaams Parlement goedgekeurd decreet). 

 

8. Het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen 

zouden toegang krijgen tot de volgende persoonsgegevens. 

 

 Identificatie van de instantie die het pensioenvoordeel uitbetaalt: het uniek 

ondernemingsnummer en het aansluitingsnummer van de instantie die het 

pensioenvoordeel uitbetaalt. 

 

 Identificatie van de gerechtigde op het pensioenvoordeel: het identificatienummer van 

de sociale zekerheid, de naam, de voornaam, de geboortedatum, de geboorteplaats, het 

adres, het land, de gemeentecode, de landcode, het geslacht en de taalcode. 

 

 Persoonsgegevens met betrekking tot het recht op het pensioenvoordeel: het 

identificatienummer van het pensioendossier, de periodiciteit van de betaling, de 

begindatum van het pensioen (de datum vanaf wanneer de betrokkene recht heeft op het 

pensioenvoordeel), de begindatum van het huidige recht (de datum vanaf wanneer de 

betrokkene voor de huidige referteperiode recht heeft op het pensioenvoordeel), het type 

pensioen of aanvullend voordeel (rustpensioen, overlevingspensioen, pensioen van 

gescheiden echtgenoot,…), de administratieve of juridische toestand van de begunstigde 

(werknemer, zelfstandige, ambtenaar,…), het type contracterende werkgever (private 

sector of publieke sector), de code gezinslast (met gezinslast of zonder gezinslast), de 

voordeelcode (het soort pensioenvoordeel), de aard van het voordeel (legaal pensioen, 

extralegaal pensioen,…), de code alleenstaande/gezin, de oorsprong van het recht 

(nationaal, buitenlands, supranationaal), de begindatum van de wijziging van het recht 

en de afsluitingsdatum van het recht. Daaronder vallen ook de persoonsgegevens over 

de tegemoetkomingen aan personen met een handicap waarover destijds door de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid werd beslist met toepassing van de wet van 

27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de mindervaliden 

maar die nu door de Federale Pensioendienst worden betaald (zie hoger: het betreft de 

aanvullende tegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp van een derde en de 

tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen – na de berekening van 

de THAB moet voor de personen die deze vroegere tegemoetkomingen genieten, 

worden nagegaan wat het voordeligst is, hetzij de vroegere tegemoetkoming, hetzij de 

THAB). 
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 Persoonsgegevens met betrekking tot de betaling van het pensioenvoordeel: het 

brutobedrag, het bedrag vatbaar voor voorheffing, de munteenheid, het type 

toepasselijke index, de waarde van de toepasselijke index, de maand van betaling, de 

beginmaand van de referteperiode, de eindmaand van de referteperiode, de code 

echtgenoot ten laste, het aantal kinderen ten laste, het aantal andere personen ten laste, 

het aantal “bijzondere regels”, de code van de bijzondere regel in kwestie (vermindering 

van het pensioen ingevolge cumulatie met een beroepsactiviteit, cumulatie van 

rustpensioen en overlevingspensioen, toekenning van minimumpensioenen,…), de code 

ZIV-inhouding (de aard van de inhouding ten voordele van het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), het teken van het bedrag van de ZIV-inhouding 

(positief of negatief), het bedrag van de ZIV-inhouding, het teken van het bedrag van de 

solidariteitsbijdrage (positief of negatief), het bedrag van de solidariteitsbijdrage, het 

percentage van de solidariteitsbijdrage en het percentage van de voorheffing. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens uit 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. 

 

10. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het behandelen van de 

THAB-dossiers vanaf 1 januari 2017 en het voorbereiden van de uitvoering van deze 

nieuwe opdracht van het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale 

Bescherming en de zorgkassen vóór 1 januari 2017. De bestemmelingen moeten net als 

de voorheen op federaal vlak bevoegde directie-generaal Personen met een Handicap 

van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid kunnen beschikken over 

persoonsgegevens over de pensioenen (en de tegemoetkomingen uit de voormelde wet 

van 27 juni 1969) van de betrokkenen vermits de toekenning van de THAB aan een 

maximum inkomensvoorwaarde is onderworpen en de wijziging van het inkomen soms 

een ambtshalve herziening van het recht met zich brengt. De persoonsgegevens zijn, 

uitgaande van het vermelde doeleinde, relevant en niet overmatig. Het Vlaams 

Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming moet immers reeds vóór de 

volledige overname van de THAB-bevoegdheid reële persoonsgegevens kunnen 

verwerken (tijdens de testfase) om zo de situatie van de betrokkenen op een afdoende 

wijze te kunnen regelen (voortaan staat Vlaanderen zelf in voor de toekenning van het 

THAB-statuut, volgens het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming, door het 

Vlaams Parlement goedgekeurd op 15 juni 2016). 

 

11. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vestigt er de 

aandacht op dat de toegang tot de persoonsgegevens van het Rijksregister en het gebruik 

van het rijksregisternummer voor dit nieuwe doeleinde onderhevig is aan een 

voorafgaande machtiging van het sectoraal comité van het Rijksregister, met toepassing 

van de artikelen 5 en 8 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 

Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 

12. Hoewel het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de 

zorgkassen pas op 1 januari 2017 ten volle bevoegd worden voor het THAB-stelsel, 
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gaat het sectoraal comité ermee akkoord dat zij reeds vóór die datum persoonsgegevens 

van sociaal verzekerden verwerken, doch enkel voor zover dat strikt noodzakelijk is 

voor het testen, het verbeteren en het onderhouden van de computertoepassingen (in het 

andere geval moeten zij fictieve testgegevens gebruiken). De persoonsgegevens die 

vóór 1 januari 2017 worden verwerkt, mogen slechts worden bijgehouden zolang dat 

nodig is voor het testen, het verbeteren en het onderhouden van de THAB-

informaticaomgeving. 

 

13. De voormelde instanties moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens 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. 

 

14. Deze beraadslaging treedt onmiddellijk in werking, ook al is het decreet houdende de 

Vlaamse sociale bescherming nog niet bekrachtigd, afgekondigd, gepubliceerd en in 

werking getreden. De aanvrager zal het sectoraal comité de definitief aangenomen tekst 

van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het 

decreet van […] houdende de Vlaamse sociale bescherming bezorgen zodra die 

beschikbaar is. Indien de aangenomen tekst afwijkt van de ontwerpversie zal de 

aanvrager het sectoraal comité daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en eventueel 

een nieuwe aanvraag tot machtiging indienen. 

 

15. Deze machtiging wordt verleend met inachtneming van de aanbeveling nr. 03/2015 van 

25 februari 2015 van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer betreffende de te volgen werkwijze inzake machtigingen door de sectorale 

comités in het kader van de bevoegdheidsoverdrachten naar aanleiding van de zesde 

staatshervorming. 

 

16. De mededeling geschiedt met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, met toepassing van artikel 14 van de hogervermelde wet van 15 januari 

1990. 
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Gelet op het voorgaande machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 

 

de Rijksdienst voor Pensioenen om de hogervermelde persoonsgegevens uit het 

Pensioenkadaster onder de hogervermelde voorwaarden ter beschikking te stellen van het 

Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen, uitsluitend 

voor het behandelen van dossiers inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (vanaf 1 

januari 2017) en het voorbereiden van de uitvoering van deze nieuwe opdracht (vóór 1 januari 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


