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BERAADSLAGING NR. 22/015 VAN 3 MEI 2022 BETREFFENDE DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FOD FINANCIËN AAN IRISCARE IN HET 

KADER VAN DE TOEKENNING VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN 

BEJAARDEN 

 

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1, §1, eerste lid; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114;  

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 98; 

 

Gelet op de aanvraag vanwege Iriscare en de FOD Financiën; 

 

Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

 

Gelet op het verslag van de heer D. Haché. 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Als gevolg van de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de tegemoetkoming voor 

hulp aan bejaarden (“THAB”) in het kader van het beleid voor personen met een handicap 

(persoonsgebonden aangelegenheid) vanaf 1 juli 2014 overgeheveld naar de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (“GGC”). 

 

2. Op grond van artikel 4, §1, 3°, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting 

van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, 

oefent Iriscare, een bicommunautaire instelling van openbaar nut, de hem bij deze 

ordonnantie toevertrouwde opdrachten uit in verschillende aangelegenheden, waaronder het 

beleid voor personen met een handicap, met inbegrip van de THAB. 
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3. Overeenkomstig het protocol gesloten tussen de federale staat en de GGC beheert de 

Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid de THAB 

tijdens een overgangsperiode die afliep op 31 december 2020. 

 

4. De ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden laat Iriscare toe de THAB te beheren vanaf 1 januari 2021. 

 

5. Een bejaarde persoon van minstens 65 jaar oud kan onder bepaalde voorwaarden de THAB 

verkrijgen. 

 

6. Het gaat om een maandelijks forfaitair bedrag dat varieert naargelang de graad van 

verminderde zelfredzaamheid en de categorie waartoe de begunstigde behoort en vormt een 

compensatie voor de bijkomende kosten die de begunstigde omwille van zijn verminderde 

zelfredzaamheid draagt. 

 

7. In de voornoemde context vraagt Iriscare de toelating om bepaalde gegevens van de FOD 

Financiën te ontvangen, met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

over de inkomsten van de betrokkene, met inbegrip van gegevens over de roerende en 

onroerende goederen van de begunstigde en eventueel de persoon met wie hij een huishouden 

vormt. De tegemoetkoming wordt immers toegekend na aanrekening van het inkomen van 

het huishouden en kan enkel worden toegekend indien het bedrag van het inkomen van de 

begunstigde, samen met het bedrag van het inkomen van de persoon met wie hij een 

huishouden vormt, het bedrag van de tegemoetkoming, waar de begunstigde aanspraak op 

kan maken overeenkomstig de categorie waarin hij zich bevindt, niet overschrijdt. 

 

8. Daarnaast en in het kader van zijn opdracht wenst Iriscare eveneens via elektronische weg 

bepaalde patrimoniumgegeven te ontvangen. Het gaat meer specifiek om de raadpleging van 

het vastgoedpatrimonium van de natuurlijke personen die een THAB-aanvraag indienden en 

eventueel de personen met wie zij een huishouden vormen. Het betreft eveneens de 

raadpleging van de vastgoedtransacties en giften van onroerende goederen met betrekking 

tot de begunstigden en eventueel de personen met wie zij een huishouden vormen. 

 

II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

9. Krachtens artikel 35/1, §1, eerste lid van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting 

en organisatie van een federale dienstenintegrator vergt de mededeling van 

persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid 

aan andere derden dan instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° 

van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de sociale zekerheid, een voorafgaande beraadslaging van de kamer federale overheid 

van het informatieveiligheidscomité voor zover de verwerkingsverantwoordelijken van de 

meedelende instantie en de ontvangende instanties, in uitvoering van artikel 20 van de wet 

van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens, niet tot een akkoord komen over de mededeling of 

minstens één van de verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging verzoekt en de 

andere verwerkingsverantwoordelijken daarvan in kennis heeft gesteld. 
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10. In voorliggend geval is er sprake van de mededeling van persoonsgegevens door een federale 

overheidsinstelling (FOD Financiën) aan Iriscare. De betrokken partijen hebben een protocol 

opgesteld dat ter bevestiging aan het Informatieveiligheidscomité wordt voorgelegd. Het 

Informatieveiligheidscomité acht zich dan ook bevoegd om zich uit te spreken. 

B. TEN GRONDE 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT  

11. Overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming1  (hierna 

‘AVG’ genoemd) zijn de FOD Financiën (meedelende instantie) en Iriscare (ontvangende 

instantie) als verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het naleven van de 

beginselen vermeld in artikel 5.1 de AVG2 en moeten ze in staat zijn dit aan te tonen. 

12. De verwerkingsverantwoordelijke dient overeenkomstig de AVG aan een aantal 

verplichtingen te voldoen. In voorliggende beraadslaging worden de belangrijkste 

verplichtingen overlopen. Het Informatieveiligheidscomité wijst er in dit kader op dat de 

verwerkingsverantwoordelijke een register van verwerkingsactiviteiten dient bij te houden 

overeenkomstig de bepalingen van art. 30 AVG. 

B.2. RECHTMATIGHEID 

13. Overeenkomstig art. 5, §1, a), AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze 

die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt in dat de beoogde verwerking een 

basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 6 AVG.  

 
1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 
2 Persoonsgegevens moeten: 

a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is 

(„rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”); 

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen 

vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere 

verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke 

doeleinden beschouwd („doelbinding”); 

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt („minimale gegevensverwerking”); 

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de 

persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te 

wissen of te rectificeren („juistheid”); 

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 

doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor 

langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in 

het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt 

overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en 

organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen 

(„opslagbeperking”); 

f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden 

verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 

(„integriteit en vertrouwelijkheid”). 



 

 

4 

14. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de mededeling in hoofde van de FOD 

Financiën rechtmatig is aangezien deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van 

een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het 

openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (art. 6.1 e) AVG). 

15. De mededeling van de inkomstengegevens is gebaseerd op art. 328 van het Wetboek 

Inkomstenbelasting dat stelt dat de bestuursdiensten van de Staat, de besturen van de 

Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van 

gemeenten en de gemeenten alsmede de vennootschappen, verenigingen, instellingen of 

inrichtingen naar publiek recht, slechts kredieten, leningen, premies, toelagen of alle andere 

voordelen mogen toekennen welke rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op het bedrag 

van de inkomsten of op elementen die in aanmerking komen voor de vaststelling van die 

inkomsten, dan na kennis genomen te hebben van de recente fiscale toestand van de 

aanvrager. Deze toestand is tegen de aanvrager in te roepen voor het toekennen van gezegde 

kredieten, leningen, premies, toelagen of andere voordelen.3 

16. De mededeling van de patrimoniumgegevens is gebaseerd op art. 504 van het Wetboek van 

inkomstenbelasting en artikel 36, 8° van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 30 juli 2018 

betreffende het aanleggen en het bijhouden van de kadastrale uittreksels, alsook de artikelen 

236bis van het Wetboek der registratierechten en 146bis van het Wetboek der 

successierechten4. 

17. Art. 337, tweede lid, van het Wetboek Inkomstenbelasting stelt verder dat de ambtenaren van 

de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering, van 

de inkomstenbelastingen en van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie hun ambt uitoefenen wanneer zij aan andere administratieve 

diensten van de Staat, aan de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges, 

aan de administraties van de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, 

de federaties van gemeenten en de gemeenten, evenals aan de in artikel 329 bedoelde 

openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, 

instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of 

reglementaire bepalingen. 

18. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de ontvangst en de verwerking van de beoogde 

persoonsgegevens gerechtvaardigd zijn gelet op volgende wettelijke grondslagen: 

 - artikel 5, §1, II, 4°, a) van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, dat bepaalt dat de GGC bevoegd is voor de THAB in het kader van het beleid 

inzake mindervaliden (persoonsgebonden aangelegenheid); 

 
3 Cfr. vermelding van deze toelaatbaarheidsgrond in de aanbeveling nr. 02/2020 van 31 januari 2020 van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, “De mededeling door de FOD Financiën aan een ander openbaar of privéorgaan 
van informatie over de fiscale situatie van natuurlijke personen vóór de toekenning, door het orgaan dat de 
gegevens ontvangt, van een premie, subsidie of enig ander rechtstreeks of onrechtstreeks door de staat, een 
gemeenschap of een gewest toegekend voordeel”, p12 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/aanbeveling-nr.-02-

2020.pdf 
4 De ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, oefenen hun ambt uit wanneer zij 

aan andere administratieve diensten van de Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van de hoven en van 

alle rechtsmachten, en aan de openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, 

instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen. 
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 - artikel 4, §1, 3°, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de 

bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijlage dat 

bepaalt dat Iriscare in diverse materies, waaronder het beleid voor personen met een 

handicap, met inbegrip van de THAB, de opdrachten uitoefent die haar door deze ordonnantie 

zijn toevertrouwd; 

 - artikel 5 van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor 

hulp aan bejaarden, dat bepaalt dat de THAB wordt toegekend na aanrekening van het 

inkomen van het huishouden, indien het bedrag van het inkomen van de begunstigde, samen 

met het bedrag van het inkomen van de persoon met wie hij een huishouden vormt, het in 

artikel 8 bedoelde bedrag van de THAB, waar de begunstigde aanspraak op kan maken 

overeenkomstig de categorie waarin hij zich bevindt, niet overschrijdt. Het artikel bepaalt 

ook dat het Verenigd College bepaalt wat moet worden verstaan onder “huishouden” en 

onder “inkomen” en door wie, volgens welke criteria en op welke wijze het bedrag van het 

inkomen moet worden bepaald. Het Verenigd College kan bepalen dat sommige inkomsten 

of delen van inkomsten, onder voorwaarden die het bepaalt, niet of maar gedeeltelijk in 

aanmerking worden genomen. Daarbij kan het Verenigd College een onderscheid maken 

naargelang de samenstelling van het huishouden van de begunstigde, de graad van 

verminderde zelfredzaamheid van de begunstigde, het gaat om het inkomen van de 

begunstigde of het inkomen van de persoon met wie hij een huishouden vormt en de bron 

van het inkomen; 

 - de artikelen 4 en 5 tot 24 van het besluit van het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de 

ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, 

die de voornoemde artikelen van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden uitvoeren, door het “huishouden” en het “inkomen” 

te definiëren en de regels te bepalen voor het onderzoek en de berekening van het inkomen. 

19. Gelet op het voorgaande acht het Informatieveiligheidscomité de beoogde verwerking van 

persoonsgegevens rechtmatig. 

B.3. DOELBINDING 

20. Artikel  5, §1, b), AVG laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor 

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van 

doelbinding). De gegevens mogen bovendien niet verder worden verwerkt op een wijze die 

onverenigbaar is met die doeleinden.  

21. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat in het kader van voormelde opdrachten en in 

uitvoering van voormelde regelgeving, Iriscare bevoegd is voor het beleid voor personen met 

een handicap, met inbegrip van de bevoegdheid voor de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden (“THAB”). Om na te gaan of de begunstigde en eventueel de perso(o)n(en) met 

wie hij een huishouden vormt wel voldoen aan de inkomensvoorwaarden om een 

tegemoetkoming voor bejaarden te genieten, zoals vereist door voormelde regelgeving, wenst 

Iriscare de beschreven persoonsgegevens betreffende het reële inkomen van de betrokkene 

en zijn huishouden, zowel roerend als onroerend, te ontvangen. 

22. Het Informatieveiligheidscomité acht dit doeleinde welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd. 
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B.4. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.4.1. Minimale gegevensverwerking 

23. Artikel 5, §1, c), AVG stelt dat persoonsgegevens ter zake dienend en beperkt tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt  moeten zijn (“minimale 

gegevensverwerking”). 

24. De persoonsgegevens worden opgevraagd uitsluitend in het kader van de behandeling van de 

THAB-dossiers waarvan de begunstigden: 

 i. in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wonen en bestendig en daadwerkelijk in België 

verblijven; of 

 ii. niet in België wonen, maar in een andere lidstaat van de Europese Unie, in een andere land 

dat partij is bij de Europees Economische Ruimte of in Zwitserland en die: 

  a. tewerkgesteld zijn bij een werkgever met exploitatiezetel op het grondgebied van het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en die op basis van de Verordening (EG) nr. 883/04 

van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van 

de socialezekerheidsstelsels rechten openen op tegemoetkomingen in het kader van de 

voormelde ordonnantie; of 

  b. een Belgisch pensioen ontvangen, die laatst tewerkgesteld werden bij een werkgever met 

exploitatiezetel op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en die op 

basis van de bovenvermelde Verordening (EG) nr. 883/04 rechten openen op 

tegemoetkomingen in het kader van de voormelde ordonnantie; 

 iii. voldoen aan de toekenningsvoorwaarden (minimale leeftijd, vastgestelde verminderde 

zelfredzaamheid en beperkt inkomen; de tegemoetkoming wordt niet toegekend als de 

persoon een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming 

ontvangt.)5 

25. Iriscare verantwoordt de mededeling van de hierna gedetailleerde persoonsgegevens als 

volgt. De tegemoetkoming wordt toegekend na aanrekening van het inkomen van het 

huishouden en kan enkel worden toegekend indien het bedrag van het inkomen van de 

begunstigde, samen met het bedrag van het inkomen van de persoon met wie hij een 

huishouden vormt, het in artikel 8 bedoelde bedrag van de tegemoetkoming, waar de 

begunstigde aanspraak op kan maken overeenkomstig de categorie waarin hij zich bevindt, 

niet overschrijdt (art. 5 van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). Behoudens enkele specifieke opgesomde 

inkomsten, worden alle inkomsten, ongeacht de aard of oorsprong ervan, waarover de 

begunstigde of de persoon met wie hij een huishouden vormt, in aanmerking genomen (art. 

5 en 6 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). 

26. Het betreft volgende fiscale gegevens (AAFisc): 

 - het belastbaar inkomen (i.e. T-2): art. 7, §§1 en 2 van het besluit van het Verenigd College 

van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van 

 
5 Cfr. art. 3 van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 
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de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden; 

 - het bedrag van het inkomen, zoals bepaald in art. 11 van het koninklijk besluit nr. 38 van 

27 juli 1967 houdende het sociaal statuut van de zelfstandigen, van het referentiejaar of het 

door de zelfstandige-begunstigde, of de persoon met wie hij een huishouden vormt, 

aangegeven beroepsinkomen, van het referentiejaar (i.e. T-2): art. 7 §§ 1 en 3-5 van het 

besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 

28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - het vervangingsinkomen van het referentiejaar (i.e. T-2): art. 7, §7 van het besluit van het 

Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 

tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden; 

 - de voordelen toegekend hetzij in toepassing van een Belgische verplichte pensioenregeling, 

ingesteld bij of krachtens een wet, een provinciaal reglement of door de Nationale 

Maatschappij der Belgische Spoorwegen, hetzij in toepassing van een buitenlandse 

verplichte pensioenregeling, hetzij in toepassing van een verplichte pensioenregeling voor 

het personeel van een instelling van internationaal publiekrecht, hetzij bij wijze van 

vergoedingen, bijslagen of pensioenen welke tot herstel of als schadeloosstelling aan 

oorlogsslachtoffers of hun rechtverkrijgenden worden toegekend: art. 7, §5-6 en art. 8 van 

het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - de hypothecaire intresten van de met hypotheek bezwaarde onroerende goederen: art. 15, 

eerste en tweede lid van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - de uitkeringen, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid van de ordonnantie van 10 december 

2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, uitbetaald onder de vorm van 

kapitalen of afkoopwaarden: art. 23 van het besluit van het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de 

ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - de brutohuur of de brutohuurwaarde van de in het buitenland gelegen onroerende goederen: 

art. 12 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

27. Het betreft volgende patrimoniumgegevens (AAPD) (voor zover beschikbaar) aangaande 

onroerende goederen: 

 - het kadastraal inkomen van de bebouwde en ongebouwde onroerende goederen: art. 9-11 

van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 
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 - aard van het onroerend goed (huis, tuin, landbouwgrond, …): art. 9-12, 17-18 en 20 van het 

besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 

28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - ligging van het onroerend goed (straat, straatnummer, gemeente): art. 9-12, 17-18 en 20 van 

het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - sectie en nummer van het onroerend goed: art. 9-12, 17-18 en 20 van het besluit van het 

Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 

tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden; 

 - zakelijke rechten op het bebouwde of onbebouwde onroerend goed in volle eigendom: art. 

9-12 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - zakelijke rechten op het bebouwde of onbebouwde onroerend goed in vruchtgebruik: art. 

9-12 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - datum van verwerving van het onroerend goed (datum van de akte): art. 9-12 van het besluit 

van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 

januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - datum en akte van de afstand van het onroerend goed, om niet of onder bezwarende titel: 

art. 17-18 en 20 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - om niet of onder bezwarende titel afgestane zakelijke rechten op het onroerend goed, in 

volle eigendom: art. 17-18 van het besluit van het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de 

ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - om niet of onder bezwarende titel afgestane zakelijke rechten op het onroerend goed, in 

vruchtgebruik: art. 17-18 en 20 van het besluit van het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de 

ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - om niet of onder bezwarende titel afgestane zakelijke rechten op het onroerend goed, in 

naakte eigendom: art. 17-18 van het besluit van het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de 

ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - datum van wijziging van de zakelijke rechten op het onroerend goed: art. 17-18 en 20 van 

het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 



 

 

9 

van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - de verkoopwaarde van de onroerende goederen op het tijdstip van de afstand van deze 

goederen: art. 17-18 en 20 van het besluit van het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de 

ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - de betaalde lijfrente van tegen betaling van de lijfrente verworven onroerende goederen : 

art. 15, lid 3, en 22 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - referentieperiode bij afstand om niet of onder bezwarende titel (10 jaar voor de 

inwerkingtredingsdatum van de beslissing over de aanvraag of de herzieningsaanvraag of de 

maand die volgt op het feit dat aanleiding geeft tot een ambtshalve herziening): art. 17-18 en 

20 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

28. Het betreft eveneens informatie aangaande volgende roerende goederen: 

 a. roerende goederen (schuldvorderingen, renten, effecten, roerende kapitalen, …) waarvan 

de begunstigde of de persoon met wie hij een huishouden vormt de eigenaar, de naakte 

eigenaar of vruchtgebruiker is geworden en waaruit het bezit in hoofde van die personen is 

gebleken uit met name een aangifte van nalatenschap, een akte van verdeling of van 

vereffening of uit een akte bekendgemaakt in de Verzameling der akten van 

vennootschappen; 

 b. roerende goederen (schuldvorderingen, andere dan hypothecaire schuldvorderingen, 

renten, effecten, …) die de begunstigde of de persoon met wie hij een huishouden vormt om 

niet of onder bezwarende titel heeft afgestaan. 

29. Wat in voorgaand randnummer vermelde roerende goederen betreft, worden volgende 

persoonsgegevens opgevraagd: 

 - datum van verwerving van het onroerend goed (datum van de akte): art. 16 van het besluit 

van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 

januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - datum en akte van de afstand om niet of onder bezwarende titel van het onroerende goed: 

art. 17-18 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - om niet of onder bezwarende titel afgestane zakelijke rechten op het onroerend goed, in 

volle eigendom: art. 17-18 en 20 van het besluit van het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de 

ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - om niet of onder bezwarende titel afgestane zakelijke rechten op het onroerende goed, in 

vruchtgebruik: art. 17-18 en 20 van het besluit van het Verenigd College van de 
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Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de 

ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - om niet of onder bezwarende titel afgestane zakelijke rechten op het roerend goed, in naakte 

eigendom: art. 17-18 en 20 van het besluit van het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de 

ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - datum van wijziging van de zakelijke rechten op het onroerende goed: art. 17-18 en 20 van 

het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - de betaalde lijfrente van tegen betaling van de lijfrente verworven roerende goederen: art. 

15, derde lid, en 22 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Deze gegevens 

zullen het voorwerp uitmaken van een specifieke vraag van Iriscare per betrokken 

begunstigde van de THAB. 

 - de verkoopwaarde van de roerende goederen op het tijdstip van de afstand van deze 

goederen: art. 17-18 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

 - referentieperiode bij afstand van het roerende om niet of onder bezwarende titel (10 jaar 

voor de inwerkingtredingsdatum van de beslissing over de aanvraag of de 

herzieningsaanvraag of de maand die volgt op het feit dat aanleiding geeft tot een ambtshalve 

herziening): art. 17-18 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

30. Voormelde gegevens zullen op grond van het identificatienummer van de sociale zekerheid 

(zijnde het Rijksregisternummer6 dan wel het identificatienummer toegekend door de 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid) door de FOD Financiën aan Iriscare worden 

meegedeeld. Het betreft eveneens iedere (vermoedelijke) verandering van de gegevens gelet 

op de mogelijkheid tot intrekking, ambtshalve herziening en herziening op aanvraag van de 

beslissing (art. 37-40 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). 

31. Gelet op het voorgaande, is het Informatieveiligheidscomité van oordeel dat de 

persoonsgegevens in het licht van het beoogde doeleinde toereikend, ter zake dienend en niet 

overmatig zijn. 

 

B.4.2. Opslagbeperking 

 

 
6 Beslissing nr. 015/2020 van de Minister van Binnenlandse Zaken. 
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32. Aangaande de bewaringstermijn herinnert het Comité er aan dat persoonsgegevens niet 

langer mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te 

identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt 

noodzakelijk is. 

33. Iriscare stelt dat de bewaartermijn van de gevraagde persoonsgegeven wordt toegepast 

rekening houdend met de bewaarverplichtingen zoals bepaald bij artikel 21, §3 van de 

ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor bejaarden: 

 “ Voor zover de verjaring bedoeld in artikel 18, eerste lid, van voormelde ordonnantie 

niet werd gestuit, moeten de gegevens van de dossiers betreffende de aanvragen voor 

tegemoetkoming die niet tot ten minste één betaling hebben geleid, drie jaar bewaard 

worden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag. 

 Als ontvangstdatum wordt beschouwd, de datum waarop de aanvraag door de Dienst voor 

ontvangst wordt afgestempeld of de datum waarop de Dienst de aanvraag door middel 

van de voor de indiening ervan gecreëerde informaticatoepassing heeft ontvangen. 

 Voor zover de verjaring bedoeld in artikel 18, vierde lid van de voormelde ordonnantie 

niet werd gestuit, moeten de gegevens van de afgesloten dossiers betreffende aanvragen 

voor tegemoetkomingen die tot ten minste één betaling hebben geleid, de gegevens in de 

openstaande dossiers en de boekhoudkundige en daarmee gelijkgestelde stukken vijf jaar 

worden bewaard, te rekening vanaf de datum waarop de laatste betaling is geschied. “ 

34. Het Informatieveiligheidscomité acht deze bewaartermijnen aanvaardbaar. 

B.5. TRANSPARANTIE 

35. Overeenkomstig artikel 14 AVG dient de verwerkingsverantwoordelijke bepaalde informatie 

over de gegevensverwerking mee te delen aan de betrokkene indien de persoonsgegevens 

niet van de betrokkene zijn verkregen. Deze verplichting geldt evenwel niet indien het 

verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of 

lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht 

voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te 

beschermen. 

36. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de mededeling van persoonsgegevens gedekt 

is door art. 328 en 337, tweede lid, van het Wetboek Inkomstenbelasting in combinatie met 

voormelde ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor 

bejaarden en het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 

december 2020.. 

37. Het Informatieveiligheidscomité acht het evenwel aangewezen dat zowel de FOD Financiën 

als Iriscare op hun respectievelijke websites toelichting verschaft over de mededeling van de 

persoonsgegevens. 

B.6. BEVEILIGING 

38. Persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische 

maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan 

gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 
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verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en 

vertrouwelijkheid”).  

39. Door middel van ondertekening van het protocol heeft Iriscare zich verbonden tot 

vertrouwelijkheid van de gegevens en de resultaten van de verwerking ervan. Met betrekking 

tot deze informatie is Iriscare tot beroepsgeheim gehouden. Iriscare staat ervoor garant dat 

zijn personeel en zijn eventuele verwerkers de informatie vertrouwelijk behandelen en heeft 

er zich toe verbonden om deze informatie niet met derden te delen. 

40. De ontvangen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door een cel in het departement 

Operaties, de zogenaamde “cel THAB bij FOD Sociale Zekerheid”, die gelast is met het 

onderzoeken van de aanvragen en de behandeling van de THAB-dossiers. Alleen de 

gemachtigde ambtenaren in deze cel zullen toegang hebben tot de doorgezonden informatie. 

De informatici die de opdracht hebben de betalingstoepassingen voor de THAB te 

ontwikkelen, zullen eveneens -doch uitsluitend in het kader van die opdracht- toegang hebben 

tot de gegevens. 

41. De FOD Financiën beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming en een 

veiligheidsplan. Er kan tevens verwezen worden naar de wet van 3 augustus 2012 houdende 

bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale 

Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. Het Comité heeft hier akte van 

genomen. 

42. Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat artikel 35 AVG vereist dat de 

verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een beoordeling uitvoert van het effect 

van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Indien 

uit deze beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen, 

dienen de betrokken partijen op eigen initiatief een aanvraag tot wijziging van onderhavige 

beraadslaging in. De mededeling van persoonsgegevens mag in voorkomend geval niet 

plaatsvinden totdat de vereiste toelating van het Comité is bekomen. Indien uit de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling zou blijken dat er een hoog residuair risico is, dient 

de aanvrager de beoogde gegevensverwerking voor te leggen aan de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomst art. 36.1 AVG. 
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Om deze redenen besluit 

 

de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan Iriscare in het kader van de 

toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, met tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits 

wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de 

persoonsgegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, 

minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat de verwerkingsverantwoordelijken gehouden zijn 

om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Als uit die beoordeling zou blijken 

dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen te vrijwaren, dan zijn de partijen ertoe gehouden om de gewijzigde modaliteiten van 

de gegevensverwerking ter beraadslaging aan het Informatieveiligheidscomité voor te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. HACHE 

Kamer federale overheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de FOD 

Beleid en Ondersteuning, op volgend adres: Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. 


