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Advies nr. 86/2020 van 11 september 2020 

 

 

 

 

Betreft: adviesaanvraag over een ontwerp van uitvoeringsbesluit van een ontwerp van 

Waals decreet betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden tot wijziging van 

het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid (CO-A-2020-080) 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit"); 

 

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

inzonderheid op artikel 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op de 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 (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna "AVG"); 

 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG"); 

 

Gelet op het verzoek om advies van de Viceminiser-president van de Waalse regering en Minister van 

Werkgelegenheid, Opleiding, Volksgezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Rechten van de 

Vrouw, mevrouw Christie Morréale, ontvangen op 17 juli 2020 ;  

 

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 12 augustus 2020;  

 

Gelet op het verslag van Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit ;   

 

Brengt op 11 september 2020 het volgend advies uit: 
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I. VOORWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. Op datum van 17 juli laatstleden, vroeg de Viceminister-president van de  Waalse regering en Minister van 

Werkgelegenheid, Opleiding, Volksgezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Rechten van de Vrouw het 

advies van de Autoriteit over de artikelen 10/41, 10/42, 10,66 en 10/67 van het ontwerp van 

uitvoeringsbesluit (hierna "het ontwerp AGW") van het ontwerp van Waals decreet voor hulp aan bejaarden 

(hierna het "ontwerpdecreet") dat momenteel voor een 3de lezing bij het Waals Parlement ligt.  

 

2. Het Waals Gewest is bevoegd op het Franstalig grondgebied voor de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden (hierna "THAB"). Deze tegemoetkoming is bedoeld voor personen die ouder zijn dan 65 jaar en 

voor wie een gebrek aan autonomie of verminderde autonomie is vastgesteld. Het THAB bedrag wordt 

berekend in functie van het inkomen en de afhankelijkheidsgraad van de persoon die het verzoek doet. 

Het doel van deze vergoeding is de rechthebbenden in staat te stellen de kosten te dekken die verband 

houden met hun verlies aan zelfstandigheid en de tegemoetkoming wordt zowel toegekend aan de 

thuisblijvers als aan de personen die in de instellingen wonen.  

 

3. Hoewel het Waals Gewest sinds de zesde staatshervorming voor de THAB bevoegd is geworden, wordt 

deze nog steeds beheerd door de FOD Sociale Zekerheid. Het Waalse Gewest heeft evenwel beslist om het 

beheer daarvan over te nemen vanaf 1 januari 2021.  

 

4. Het ontwerp AGW stelt de modaliteiten vast voor het bepalen van de inkomsten die in aanmerking moeten 

worden genomen voor de beoordeling van de voorwaarden voor de toekenning van de THAB. Het bepaalt 

ook de voorwaarden waaronder de Waalse verzekeringsinstellingen de aanvragen voor een THAB zullen 

behandelen alsook de modaliteiten waaronder het Waals agentschap voor gezondheid, sociale 

bescherming, handicap en gezinnen (hierna het Agentschap") hen in dit kader controleert.  

 

II. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

A. Indiening van de THAB-aanvraag (artikel 10/40 van het ontwerp AGW) 

 

5. Hoewel het advies van de Autoriteit niet wordt gevraagd over artikel 10/40, becommentarieert de Autoriteit 

deze bepaling, aangezien deze in het licht van de beginselen van de bescherming van persoonsgegevens 

opmerkingen oproept.  Deze bepaling stelt de nadere regels vast voor het indienen van de THAB-

aanvragen. 
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6. Het is de bedoeling dat de aanvrager zijn verzoek moet indienen bij zijn verzekeringsinstelling en dat hij 

zich kan laten vertegenwoordigen door een meerderjarige vertegenwoordiger die in het bezit moet zijn van 

zijn eigen identiteitskaart en die van de aanvrager.  

 

7. Om elk risico van identiteitsfraude te voorkomen, is de Autoriteit van mening dat een correcte authenticatie 

van de aanvrager (of, indien van toepassing, van zijn vertegenwoordiger) door de verzekeringsinstelling 

zal moeten worden uitgevoerd, d.w.z. dat zij moeten nagaan of de gecertificeerde identiteit van de 

aanvrager correct is. Deze verificatie kan gebeuren in aanwezigheid van de persoon met behulp van de 

foto van zijn of haar ID-kaart die hij presenteert, of op afstand met behulp van de authenticatiemodule 

van de ID-kaart, wat een sterk authenticatiemiddel is. 

 

8. Indien de aanvrager wordt vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger of een gemachtigde, 

is het ook aan de verzekeringsinstelling om na te gaan of de persoon inderdaad gemachtigd is (door het 

raadplegen van het Rijksregister in het geval van wettelijke vertegenwoordiging of door het vragen van 

het origineel van de volmacht in andere gevallen).  

 

9. Hoewel de Autoriteit begrip heeft voor het legitieme doel dat wordt nagestreefd met het ontwerpartikel 

10/40, § 1, lid 2, dat bepaalt dat de vertegenwoordiger van de aanvrager in het bezit moet zijn van zijn 

eigen identiteitskaart en die van de aanvrager om het verzoek in te dienen, benadrukt zij dat dit vereiste 

problematisch is omdat het de aanvrager in strijd brengt met zijn wettelijke verplichting om de houder van 

zijn identiteitskaart te zijn1. Het komt de auteur van het AGW-ontwerp toe om deze anomalie te corrigeren. 

 

10. Artikel 10/40 zal derhalve in het licht van deze overwegingen worden aangepast en zal, indien mogelijk, 

voorzien in de mogelijkheid om aanvragen langs elektronische weg in te dienen, waarbij tegelijkertijd wordt 

voorzien in een sterke authenticatie van de aanvrager met behulp van de authenticatiemodule van zijn 

identiteitskaart of enig ander middel dat vergelijkbare veiligheidsgaranties biedt. 

 

B. Inzamelen van gegevens door de Waalse verzekeringsinstellingen in het kader van 

hun opdracht de THAB-aanvragen te onderzoeken (artikel 10/42 van het ontwerp 

AGW) 

 

11. De artikelen 10/41 en 10/42 van het AGW-ontwerp zijn de tenuitvoerlegging van artikel 43/39, §2, laatste 

lid van het ontwerp van decreet betreffende THAB door de gegevens vast te stellen die noodzakelijk moeten 

worden meegedeeld aan de verzekeringsinstellingen zodat zij in staat zijn de toekenningsvoorwaarden voor 

een THAB te beoordelen. 

                                                
1 Die is opgelegd krachtens artikel 6 § 7 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, 
de  
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten (hierna "de wet van 19 juli 1991") en het koninklijk besluit  van 25 maart 
2003 betreffende de identiteitskaarten, dat deze wet implementeert (hierna "het koninklijk besluit van 25 maart 2003"). 
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12. Er is zowel voorzien in een rechtstreekse (bij de betrokkene) als onrechtstreekse (bij derden) 

gegevensverzameling.  

 

13. Wat betreft het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de evaluatie van de administratieve en 

financiële voorwaarden voor de toekenning, begint artikel 10/41 met het overnemen van de bewoordingen 

van het ontwerpbesluit, maar uit de versie die voorafgaat aan de aanpassing aan het advies 26/2020 van 

de GBA2. Hoewel de loutere herhaling van het decreet niet nodig is voor de uitvoering ervan, moet, indien 

de auteur van het ontwerpdecreet dit toch wenst, de formulering "bij de instelling of de instellingen of bij 

de persoon of personen die over de informatie beschikken" worden vervangen door "bij de  

Federale Pensioendienst, de FOD Financiën of de instellingen die belast zijn met de betaling van de 

betrokken inkomsten", om de redenen die door de Autoriteit in haar advies 26/2020 worden vermeld. 

 

14. De lijst van persoonsgegevens waarop verzekerinngsinstellingen zich voor het onderzoek van THAB-

AANVRAGEN zullen baseren, wordt door het AGW-ontwerp vastgesteld in de volgende lijst in bijlage 0/1 

van het AGW-ontwerp waarnaar ontwerpartikel 10/41 verwijst: 

 

 

                                                
2 Advies 26/2020 van de Autoriteit betreffende het voorontwerp van Waals decreet betreffende de tegemoetkoming voor hulp 
aan bejaarden tot wijziging van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid 

  Bron Kanaal 

De informatie, algemeen bekend 

als juridische informatie, zijn de 

gegevens waarnaar wordt 

verwezen in artikel 3, lid 1 en 2 

van de wet van 8 augustus 1983. 

Het zijn (...) 

 Rijksregister KBSZ  

Kind ten laste  Kind ten laste kinderbijslag of 
alimentatietoelage (kind jonger 
dan 25 jaar) 

Persoon met een 
handicap 

papieren verklaring 

papieren vonnis 

Verblijf in instelling  Instelling papieren formulier 

Middelen (niet-immune) 

Pensioen/GRAPA Pensioenkadaster Consult PensionRegister via 
KBSZ 

Ouderdomsrenten Pensioenkadaster Consult PensionRegister via 
KBSZ 

Verwarmingstoelage Pensioenkadaster Consult PensionRegister  via 
de KBSZ 

Buitenlands pensioen Pensioenkadaster Consult PensionRegister via 
KBSZ 

Persoon met een 
handicap 

juiste papieren bewijsstuk 

Onroerende goederen- RC FOD Financiën Flux Patrimony via KBSZ 

Afstand van onroerende goederen FOD Financiën Flux Patrimony via KBSZ 

Beroepsinkomsten FOD Financiën TaxassesmentDataV2 via 
KBSZ 
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15. In de eerste plaats merkt de Autoriteit op dat een dergelijke manier om de noodzakelijke 

gegevenscategorieën vast te stellen niet bevorderlijk is voor de leesbaarheid van de regels of de 

voorspelbaarheid van de verwerking van persoonsgegevens die zij regelt, aangezien het 

noodzakelijk is om geïnformeerd advies in te winnen om de betekenis ervan te begrijpen. Bij 

lezing van bijlage 0/1 is het onmogelijk te bepalen welke persoonsgegevenscatgorieën worden 

verzameld door de verzekeringsinstellingen bij welke administratie en daarom kan het 

ontwerpdecreet niet worden beschouwd als naar behoren uitgevoerd. In plaats daarvan moet 

deze lijst opnieuw worden opgenomen in het dispositief van artikel 10/41, waarbij de in artikel 

5.1.c) van de AVG bedoelde persoonsgegevenscategorieën duidelijk moeten worden aangegeven 

en moet worden gespecificeerd welke persoonsgegevenscategorieën rechtstreeks bij de 

aanvragers van de THAB worden verzameld en welke bij de verschillende overheidsdiensten 

worden verzameld (door deze laatste aan te wijzen). Het is belangrijk dat in paragraaf 1 van 

artikel 10/41 dit onderscheid expliciet wordt gemaakt (rechtstreekse/onrechtstreekse 

verzameling), aangezien de volgende paragrafen van dezelfde bepaling de aanvragers van de 

THAB de verplichting opleggen om de gegevens die rechtstreeks bij hen moeten worden 

verzameld, te verstrekken. Zonder een duidelijke bepaling van het doel van deze verplichting 

kan het verplichte karakter ervan in twijfel worden getrokken en zal dat een negatieve invloed 

Persoon met een 
handicap 

Papieren AER 

Vervangingsinkomen FOD Financiën Flux TaxassesmentDataV2 
via KBSZ 

Persoon met een 
handicap 

Papieren AER of attest van 
de instelling van het inkomen 

Roerende inkomsten Persoon met een 
handicap 

Papieren verklaring 

Schadevergoeding in de vorm van 
kapitalen 

Persoon met een 
handicap 

Vonnis / Transactie 

F.S.E. Pensioenkadaster Consult PensionRegister de 
l’ONP via KBSZ 

FEDRIS (FAT, FMP), pensioen 
oorlogslachtoffer, oude regimes… 

Instelling Papieren verklaring 

 Persoon met een 
handicap 

Papieren verklaring 

ARR/AI ontvangen door de 
persoon met een handicap 

 Handiservice via  KBSZ 

Betaling Rekeningnummer Persoon met een 
handicap 

Reeds gekend bij de Oaws 

Opschorting van betaling Opsluiting in de gevangenis of 
EDS 

Gevangenis / E.D.S. 
/Persoon met een 
handicap 

/Papieren verklaring 

Beschermde status  Wettelijke 
vertegenwoordiger 

Vonnis / Belgisch Staatsblad 

Contactgegevens (facultatief) e-mail, telefoon, ... Persoon met een 
handicap 

Verklaring op papier of via 
een webformulier 

Handicap (verminderde 
zelfredzaamheid) 

Medische inlichtingen Persoon met een 
handicap 
Geneesheer (huisarts of 
specialist) 

Verklaring op papier of via 
eHealth box  
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hebben op het operationele karakter van de procedure voor de verwerking van THAB-

aanvragen.3. 

 

16. Daarnaast roept deze lijst van gegevens  de volgende opmerkingen op met betrekking tot het beginsel van 

minimale gegevensverwerking (artikel 5.1.c van de AVG) en de gebruikelijke kwaliteitscriteria voor 

regelgevingen die verwerkingen van persoonsgegevens omkaderen: 

 

 

a. Er dient te worden gepreciseerd dat de perioden waarop de geraadpleegde gegevens betrekking 

hebben, de perioden zijn die in de vorige artikelen van het ontwerp-AGW zijn vermeld (huidige 

inkomsten, inkomsten in jaar -2 ten opzichte van de datum van het verzoek om raadpleging). 

b. Het raadplegen van de gegevens " kind ten laste " moet beperkt blijven tot informatie over het feit of 

er al dan niet kinderen ten laste4 zijn en hoeveel.  Bovendien moet de raadpleging van deze gegevens 

beperkt blijven tot de uitsluitend relevante gevallen; namelijk wanneer de THAB-aanvrager met een 

andere persoon samenwoont of wanneer hij of zij houder is van een zakelijk recht op onroerend goed 

(aangezien, volgens de aanvullende informatie van de afgevaardigde van de minister, deze informatie 

alleen in deze gevallen een invloed heeft op de vaststelling van het inkomstenplafond voor de 

toekenning van de THAB en voor de berekening van de aftrek van de fictief toegewezen inkomsten 

indien de aanvrager een landeigenaar is). Het zal ook nodig zijn om te specificeren bij welke instantie 

deze gegevens worden verzameld door ze zo te bepalen dat de kwaliteit en de authenticiteit van de 

informatie wordt gewaarborgd. 

c. Het concept van de afstand van onroerend goed moet in deze zin worden verduidelijkt: informatie over 

de vraag of de aanvrager of zijn partner in de tien jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag al 

dan niet een of meer eigendommen heeft verkocht en zo ja, voor welke prijs en, in het geval van  

onverdeeldheid, voor welk deel. 

d. Het begrip "onroerende goederen - RC" moet vervangen worden door (vrije vertaling)  "bedrag van het 

kadastraal inkomen van het onroerend goed waarop de aanvrager of zijn partner de houder zijn van de 

zakelijke rechten". 

e. Voor de verificatie van de regel die een cumul tussen de THAB en andere tegemoetkomingen verbiedt, 

is alleen de informatie dat de aanvrager een dergelijke andere tegemoetkoming ontvangt, relevant en 

noodzakelijk (niet het bedrag). Dit zal ook nader moeten worden omschreven. 

f. De informatie "beschermd statuut" is overbodig ten aanzien van het gegeven van artikel 3, 1ste lid, 

9°/1 van de wet van 1983 betreffende het Rijksregister en kan dus worden geschrapt. 

g. Over de genoemde informatie van het Rijksregister die in het begin van de lijst wordt vermeld, heeft de 

Autoriteit geen commentaar op de vraag of dit in dit geval noodzakelijk is. Indien de 

                                                
3 Artikel 10/40, §1, punt 3, zal op nuttige wijze worden aangevuld met de vermelding dat het aan een THAB-aanvrager 
toegezonden inlichtingenformulier de krachtens artikel 10/41, § 1, vereiste informatie moet verzamelen. 

4 Het begrip wordt gedefinieerd als iedere persoon jonger dan 25 jaar voor wie de aanvrager of zijn partner kinderbijslag 
ontvangt. (Artikel 10/107, 3° van de AGW) 
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verzekeringsinstellingen nog geen machtiging hebben om toegang te krijgen tot deze gegevens, moet 

overeenkomstig artikel 5 van de Rijksregisterwet een verzoek om machtiging worden ingediend bij de 

minister van Binnenlandse Zaken. Indien zij reeds over een bestaande machtiging beschikken op grond 

waarvan de nagestreefde doeleinden in onderhavig geval kunnen worden ingeschreven, merkt de 

Autoriteit op dat de applicatie die aan de verzekeringsinstellingen zal worden verstrekt voor het beheer 

van de THAB, ervoor zal moeten zorgen dat de logging van de toegang tot de gegevens in het 

Rijksregister in overeenstemming is met de logging die krachtens artikel 17 van de wet op het 

Rijksregister vereist is. Ook wordt aangegeven dat het AGW-ontwerp  vereist dat de logging van de 

toegang tot andere gegevens dan die van het nationale register van dezelfde kwaliteit is. 

 

17.  Volledigheidshalve vestigt de Autoriteit er de aandacht van de aanvrager op dat, vooraleer toegang te 

hebben tot persoonsgegevens die afkomstig zijn van een federale overheid er vooraf een protocolakkoord 

moet worden afgesloten overeenkomstig artikel 20 van de WVG. En indien het voor de 

verwerkingsverantwoordelijken die gegevens verzenden en ontvangen, onmogelijk is om overeenstemming 

te bereiken, moet de gegevensstroom in principe vooraf worden beraadslaagd door de Kamer Federale 

Overheid van het Informatieveiligheidscomité (tenzij een reglementaire norm de modaliteiten van de 

stroom bepaalt, zoals de doeleinden, de categorieën gegevens en de ontvangers van de gegevens) Voor 

gegevensstromen vanuit een instelling die deel uitmaakt van het netwerk van de sociale zekerheid, moet 

rekening gehouden worden met artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dat een verplichte machtiging vereist van de Kamer Sociale 

Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité.  

 

18. Met betrekking tot artikel 10/41, § 2, van het AGW-ontwerp moet worden gespecificeerd dat het betrekking 

heeft op de gegevens die de aanvrager op grond van het voorgaande lid moet verstrekken (zie hierboven). 

 

19. In lid 3 van hetzelfde artikel wordt alleen verwezen naar de socialezekerheidsinstellingen. Het moet worden 

aangevuld met de andere categorieën van instellingen die zullen worden geraadpleegd, anders zal artikel 

43/39, §2, laatste lid, van het ontwerpdecreet niet volledig ten uitvoer worden gelegd, aangezien de 

socialezekerheidsinstellingen in dit geval niet de enige zijn die worden geraadpleegd. 

 

20. Artikel 10/42 van de AGW-ontwerp heeft betrekking op het verzamelen van persoonsgegevens die nodig 

zijn voor de beoordeling van de zelfredzaamheid. Volgens artikel 10/20 van het AGW-ontwerp  zal deze 

beoordeling gebeuren aan de hand van de medisch-sociale schaal die is opgenomen in de bijlage bij het 

MB van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de 

graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming.  
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21. Artikel 10/42 van het AGW-ontwerp bepaalt momenteel "in het kader van de in artikel 10/20 bedoelde 

beoordeling van de zelfredzaamheid wordt, indien nodig, aanvullende informatie gevraagd aan de 

aanvrager of aan de persoon die daartoe door de aanvrager is gemachtigd ». 

 

22. Volgens de aanvullende informatie van de afgevaardigde van de minister wordt de voor de beoordeling van 

de zelfredzaamheid vereiste informatie eerst bij de aanvrager verzameld door middel van een in te vullen 

formulier waarin hij wordt gevraagd de gevolgen van zijn verlies aan zelfredzaamheid voor zijn dagelijks 

leven te beschrijven en een attest van zijn behandelend arts af te geven waarin de pathologieën beschreven 

staan waaraan de aanvrager lijdt. De Autoriteit merkt op dat de modaliteiten van deze eerste 

gegevensverzameling niet blijken uit het AGW-ontwerp. Deze leemte moet worden opgevuld door deze te 

beschrijven op een manier die in overeenstemming is met het beginsel van de minimale 

gegevensverwerking (gegevensverzameling en pathologieën die beperkt zijn tot deze die relevant zijn gelet 

op de factoren die in het ontwerpartikel 10/20 worden genoemd). De aanvullende informatie bedoeld in 

het ontwerpartikel 10/42 moet op dezelfde wijze worden afgebakend. 

 

23. Voor het overige zal in het AGW-ontwerp ook moeten worden bepaald dat de beoordelaars van de 

verzekeringsinstellingen gezondheidswerkers zijn die onderworpen zijn aan het beroepsgeheim of, indien 

van toepassing, elke andere persoon die wettelijk onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht, als een 

passende waarborg voor de fundamentele rechten en belangen van de betrokken personen (artikel 9.2.b) 

van de AVG). 

 

C. Controle door het Agentschap (artikel 10/66 van het AGW-ontwerp) 

 

24. Artikel 10/66 van het AGW-ontwerp geeft uitvoering aan artikel 43/46 van het ontwerpdecreet dat het 

Agentschap belast met het toezicht op de naleving van de regelgeving inzake het beheer en de betaling 

van de THAB en delegeert aan de Waalse regering de taak om de termijnen vast te stellen waarbinnen de 

verzekeringsinstellingen aan het Agentschap alle informatie, gegevens en documenten moeten verstrekken 

die voor dat doel nodig zijn, alsmede de wijze waarop deze informatie moet worden uitgewisseld. 

 

25. Artikel 10/66 bepaalt dat het sorteren van de te controleren dossiers gebeurt op willekeurige basis (het 

aantal gecontroleerde dossiers voor een verzekeringsinstelling hangt af van het aandeel THAB-aanvragen 

die door die laatste worden behandeld), alsook in geval van een discrepantie in een klacht of in het geval 

van een complex dossier dat door de verzekeringsinstelling wordt voorgelegd; dit is in overeenstemming 

met het proportionaliteitsbeginsel. Het is ook de bedoeling dat het toezicht gebaseerd zal zijn op 

geanonimiseerde informatie die maandelijks door de verzekeringsinstellingen wordt verstrekt. Volgens de 

aanvullende informatie van de afgevaardigde van de minister zal de door het Agentschap uitgevoerde 

kwaliteitscontrole altijd gebaseerd zijn op geanonimiseerde gegevens. 
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26. De Autoriteit neemt hier nota van, maar vraagt zich af of het haalbaar is de toepassing van de voorwaarden 

voor de toekenning van de THAB te controleren zonder toegang te hebben tot de gegevens die de 

verzekeringsinstelling in staat stelden een besluit te nemen, die naar hun aard persoonsgegevens 

omvatten. Het lijkt realistisch en relevant dat de te controleren dossiers worden gesorteerd op basis van 

geanonimiseerde gegevens5 die maandelijks door de verzekeringsinstellingen worden verstrekt. De controle 

van de dossiers daarentegen vereist toegang tot de documenten in het gecontroleerd dossier en dus tot 

de persoonsgegevens die erin zijn opgenomen.  Artikel 10/66 § 1 zal dienovereenkomstig worden 

aangepast om deze nuance te benadrukken. 

 

27. Als passende waarborg voor de fundamentele rechten en belangen van de betrokken personen (artikel 

9.2.b van de AVG), moet artikel 10/66 van het AGW-ontwerp ook bepalen dat de ambtenaren van het 

Agentschap die belast zijn met deze controles, gezondheidswerkers zijn die onderworpen zijn aan het 

beroepsgeheim of, indien van toepassing, elke andere persoon die wettelijk onderworpen is aan een 

geheimhoudingsplicht. 

 

28. Artikel 10/66, §1, lid 6 machtigt het Agentschap vom het rijksregisternummer te gebruiken "om de 

gegevens in de bijlage 02  te verifiëren" (wat bevestigt dat het Agentschap persoonsgegevens moet 

verwerken voor de controle van bepaalde dossiers). Wat het gebruik van het rijksregisternummer door het 

Agentschap betreft, moet het Agentschap de relevante gegevens van het Rijksregister van een aanvrager 

raadplegen om na te gaan of de aanvrager voldoet aan de administratieve voorwaarden voor de toekenning 

van een THAB. Indien het Agentschap al recht heeft op toegang tot het Rijksregister voor dit doel, kan 

deze bepaling worden geschrapt, aangezien een specifieke wettelijke aanspraak op het gebruik van het 

rijksregisternummer niet nodig is: krachtens het koninklijk besluit van 24 november 2010 is elke instantie 

die een machtiging heeft om toegang te krijgen tot het Rijksregister, bevoegd om het rijksregisternummer 

te verzamelen en te bewaren, met als enig doel informatie te verkrijgen over de personen van wie de 

gegevens worden geraadpleegd. Als dit niet het geval is, moet dit worden vermeld. 

 

D.  Collège des médecins évaluateurs (vrije vertaling : College van Geneesheren 

beoordelaars) (artikelen 10/67 van het AGW-ontwerp) 

 

29. Artikel 10/67 voorziet in de oprichting door het Agentschap van een college van geneesheren beoordelaars 

dat met name tot taak heeft kwaliteitsindicatoren vast te stellen voor de beoordeling van het 

                                                
5 De autoriteit merkt in dit verband op dat de anonimisering van persoonsgegevens niet alleen betekent dat de naam en 
voornaam van een persoon uit het dossier worden verwijderd, maar ook dat alle informatie die het mogelijk maakt om hem of 
haar opnieuw te identificeren, wordt verwijderd. Zo niet, dan zijn er gepseudonimiseerde gegevens aanwezig. Artikel 4.5, 4.5) 
AVG omschrijft ”pseudonimisering” als “het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet 
meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze 
aanvullende gegevens apart worden bewaard en technisch en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te 
zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld”. 
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afhankelijkheidsniveau en om jurisprudentie op te stellen inzake de medische beoordeling van het 

afhankelijkheidsniveau.  

 

30. De Autoriteit is van mening dat het AGW-ontwerp in dit verband moet voorzien in publiciteitsmaatregelen, 

aangezien dit zal bijdragen tot de voorspelbaarheid van de modaliteiten van de verwerking van medische 

gegevens in dit kader. 

 

OM DIE REDENEN, 

 

is de Autoriteit 

 

van mening dat de volgende wijzigingen in het AGW-ontwerp moeten worden 

aangebracht:  

 

1. Schrapping van de vereiste dat de vertegenwoordiger van de THAB-aanvrager in het bezit moet 

zijn van de identiteitskaart van de aanvrager door aanpassing van artikel 10/40, 61ste lid 2, 

overeenkomstig overweging 9 en, in voorkomend geval, invoering van een elektronische THAB-

aanvraagprocedure met sterke authenticatie (overweging 6 tot en met 10); 

2. Aanpassing van ontwerpartikel 10/41 conform de overwegingen 13 tot 16; 

3. Verduidelijking van het toepassingsgebied rationae materiae van artikel 10/41, §2 (overwegingen 

15 en 18); 

4. Volledige lijst van de instellingen die in artikel 10/41, §3 (cons. 19) worden genoemd voor 

onrechtstreekse inzameling; 

5. Volledige beschrijving van de gegevensverzamelingsprocedure voor de beoordeling van de 

zelfredzaamheid (overweging 22); 

6. Verduidelijking dat de beoordelaars van de verzekerings- en controleorganen van het Agentschap, 

gezondheidswerkers zijn die onderworpen zijn aan het beroepsgeheim of, indien van toepassing, 

personen die wettelijk onderworpen zijn aan een geheimhoudingsplicht (zie overwegingen 23 en 

27)  ; 

7. Aanpassing van ontwerpartikel 10/66 overeenkomstig de overwegingen 26 en 28; 

8. Toevoeging van publiciteitsmaatregelen van kwaliteitsindicatoren en jurisprudentie die door het 

"Collège des médecins évaluateurs" (overweging 30) moeten worden opgesteld. 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


