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

 

 

 

SCSZG/16/150 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/069 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN 

BEJAARDEN (THAB) DOOR HET VLAAMS ZORGFONDS / AGENTSCHAP 

VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING AAN INSTANTIES DIE AANVULLENDE 

RECHTEN TOEKENNEN (VOORDELIGE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT, 

AARDGAS, VERVOER EN WATER) 
 

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 het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Een persoon kan onder bepaalde voorwaarden vanaf zijn 65 jaar een tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden (THAB) ontvangen. Het gaat om een maandelijks forfaitair 

bedrag dat varieert volgens vijf categorieën van zorgzwaarte en een vergoeding biedt 

voor de meerkost die de betrokkene ondervindt door zijn verminderde zelfredzaamheid. 

 

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

diverse aspecten van de THAB, zoals de regelgeving, de uitvoering, de controle en de 

financiering. Tot dan was de federale overheid bevoegd, meer bepaald de directie-

generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

 

3. In Vlaanderen is 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 aanvragen blijft tot en met 31 december 2016 bij de 

directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 
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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 al het geval is voor de 

Vlaamse Zorgverzekering. 

 

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

Vlaamse sociale bescherming, inmiddels goedgekeurd door het Vlaams Parlement 

(maar vooralsnog niet bekrachtigd en afgekondigd), 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, het organiseren van de 

diagnose van de zorgbehoefte en het vaststellen van de verminderde zelfredzaamheid. 

De zorgkassen van hun kant zouden optreden als uniek loket voor vragen over de 

Vlaamse sociale bescherming en daarnaast onder meer instaan voor het onderzoeken 

van aanvragen, het beslissen over tegemoetkomingen en het uitvoeren ervan. 

 

5. Nu bezorgt de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid nog aan diverse instanties voor diverse doeleinden 

persoonsgegevens over personen met een handicap, zoals de THAB-rechthebbenden 

(elke hierna vermelde beraadslaging moet in haar laatste versie worden gelezen). 

 

6. Vooreerst deelt zij met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

persoonsgegevens mee aan de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand 

en Energie, voor de automatische toepassing van het sociaal tarief voor de levering van 

elektriciteit en aardgas aan bepaalde categorieën van afnemers (beraadslaging nr. 09/78 

van 1 december 2009). De betrokken categorieën zijn vermeld in artikel 4 van de 

programmawet van 27 april 2007, in het ministerieel besluit van 30 maart 2007 

houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit 

aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare 

situatie en in het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van 

sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële 

klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.  

 

7. Voorts deelt zij persoonsgegevens mee aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, 

voor het toekennen van gratis personenvervoer aan personen met een handicap 

(beraadslaging nr. 07/48 van 4 september 2007) en voor het verkopen van 

abonnementen aan een verminderd tarief via het onlineverkoopkanaal (zie 

beraadslaging nr. 10/58 van 6 juli 2010). 

 

8. Ten slotte bezorgt zij persoonsgegevens aan de Vlaamse drinkwatermaatschappijen, aan 

de verenigingen zonder winstoogmerk Samenwerking Vlaams Water en Aquaflanders 

en aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de automatische vrijstelling van de heffing 

op waterverontreiniging (beraadslaging nr. 06/03 van 17 januari 2006) en voor het 

toekennen van diverse vrijstellingen en het vaststellen van het statuut van beschermde 

klant (beraadslaging nr. 14/52 van 1 juli 2014). 

 

9. De persoonsgegevens in kwestie zouden voortaan ook door het Vlaams Zorgfonds / 

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (als rechtsopvolger van de directie-generaal 
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Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en als 

nieuwe authentieke bron) worden overgemaakt aan de voormelde instanties. 

 

10. Het elektronisch bericht in kwestie bevat het identificatienummer van de sociale 

zekerheid, de naam en de voornaam van de betrokkene, de leverende instantie (het 

Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming), de aard en de datum 

van het elektronisch bericht, de aard en de beginmaand van de uitkering en het THAB-

statuut. 

 

11. Vóór 1 januari 2017, de datum waarop de THAB-bevoegdheid daadwerkelijk wordt 

overgedragen, zouden de ontwikkelde computertoepassingen al worden getest, 

verbeterd en onderhouden (waarschijnlijk vanaf 1 augustus 2016). Zo zouden de 

efficiënte werking, de veiligheid en de permanente beschikbaarheid van de toepassingen 

kunnen worden verzekerd. Volgens het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse 

Sociale Bescherming zouden daartoe al vóór 1 januari 2017 reële persoonsgegevens 

(met het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkenen) moeten 

worden verwerkt. Het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 

moet deze verwerking van persoonsgegevens vóór de volledige overname van de 

THAB-bevoegdheid kunnen verwezenlijken in de testfase om aldus de situatie van de 

betrokkenen te kunnen regelen (dus vóór de inwerkingtreding van het door het Vlaams 

Parlement goedgekeurd decreet). Uit de loggings zou dan alsnog de context van de 

verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden afgeleid. 

 

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

de computertoepassingen vóór 1 januari 2017 gebeuren met fictieve persoonsgegevens 

in een testomgeving. In sommige gevallen moet echter een effectieve toegang naar de 

productieomgeving van de authentieke bron 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, geregeld door het voormeld decreet, moet vooraf afdoende 

geanalyseerd worden om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen). 

Het aantal testdossiers, geselecteerd door het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse 

Sociale Bescherming, zou beperkt worden tot een duizendtal. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

13. Het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming maakt deel uit van 

het netwerk van de sociale zekerheid, bij beslissing van het beheerscomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, na advies van het sectoraal comité, 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. 

 

14. Het betreft aldus een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de 

sociale zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 
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Zekerheid een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid 

en van de gezondheid is vereist. 

 

15. De mededeling van de hogervermelde persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd 

doeleinde, namelijk het toekennen van diverse aanvullende voordelen beschreven in de 

hogervermelde beraadslagingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid. 

 

16. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van het vermelde doeleinde, relevant en niet 

overmatig. Ze blijven grotendeels beperkt tot de identiteit van de betrokkene en de 

aanduiding van zijn bijzonder statuut (THAB-rechthebbende). Het Vlaams Zorgfonds / 

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming moet reeds vóór de volledige overname van 

de THAB-bevoegdheid reële persoonsgegevens kunnen verwerken (tijdens de testfase) 

om zo de situatie van de betrokkenen afdoende te kunnen regelen (voortaan staat 

Vlaanderen zelf in voor de toekenning van het THAB-statuut, volgens het decreet 

houdende de Vlaamse sociale bescherming). 

 

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

zorgkassen pas op 1 januari 2017 ten volle bevoegd worden voor het THAB-stelsel, 

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 gebruik maken van fictieve testgegevens). 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. 

 

18. 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. 

 

19. 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 (het werd op 15 juni 2016 door het Vlaams Parlement goedgekeurd). 

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. 

 

20. 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. 

 

21. 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 
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Levenssfeer betreffende de te volgen werkwijze inzake machtigingen door de sectorale 

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

staatshervorming. 

 

 

Gelet op het voorgaande machtigt 

 

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

gezondheid 

 

Het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming om de hogervermelde 

persoonsgegevens als rechtsopvolger van de directie-generaal Personen met een Handicap van 

de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid onder de hogervermelde voorwaarden mee te 

delen aan: 

 

- de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, voor de 

automatische toepassing van het sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en 

aardgas aan bepaalde categorieën van afnemers (beraadslaging nr. 09/78 van 1 

december 2009); 

 

- de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, voor het toekennen van gratis 

personenvervoer aan personen met een handicap (beraadslaging nr. 07/48 van 4 

september 2007) en voor het verkopen van abonnementen aan een verminderd tarief via 

het onlineverkoopkanaal (zie beraadslaging nr. 10/58 van 6 juli 2010); 

 

- de Vlaamse drinkwatermaatschappijen, de verenigingen zonder winstoogmerk 

Samenwerking Vlaams Water en Aquaflanders en de Vlaamse Milieumaatschappij, 

voor de automatische vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging (beraadslaging 

nr. 06/03 van 17 januari 2006) en voor het toekennen van diverse vrijstellingen en het 

vaststellen van het statuut van beschermde klant (beraadslaging nr. 14/52 van 1 juli 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


