Toegang tot My Handicap voor
Verenigingen van personen met
een handicap
Bepaald door de Algemene Vergadering van 2 april 2019 van het
Informatieveiligheidscomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Voorwaarden
• Alleen vzw’s met het uitdrukkelijke mandaat om de belangen van personen met een handicap te
verdedigen: statuten moeten dus aan de aanvraag worden toegevoegd.
• Verenigingen moeten enkel de persoonsgegevens van hun eigen leden kunnen verwerken.
• Leden moeten hun geïnformeerde toestemming hebben gegeven in de zin van artikel 7 van de Verordening
(EU) 2016/679: de verenigingen in kwestie moeten vooraf de geïnformeerde toestemming van de betrokken
leden verkrijgen voor het raadplegen van hun persoonsgegevens via de "My Handicap"-applicatie.
• De verenigingen dragen er zelf de verantwoordelijkheid voor om My Handicap alleen in deze
omstandigheden te gebruiken.

• Alle maatschappelijk werkers met toegang tot My Handicap zijn contractueel gebonden aan het
beroepsgeheim.
• Binnen de vzw moet de toegang worden beperkt tot de personen die bijstand verlenen aan de betrokken
persoon met een handicap. De identiteit van de maatschappelijk werkers moet worden vermeld op een lijst
die jaarlijks aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid moet worden bezorgd.

Voorwaarden (2)
• Deze verenigingen moeten rekening houden met de minimale veiligheidsnormen, zoals bepaald door het
Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
• In elke vereniging moet een functionaris voor gegevensbescherming worden aangesteld.
• Hij of zij houdt toezicht op de registratie voor toegang tot My Handicap. Hij of zij staat in voor de
steekproefsgewijze controle van de geldigheid van de raadplegingen (het is aan de vereniging om het
gebruik van de "My Handicap"-applicatie te beperken tot het raadplegen van persoonsgegevens van haar
eigen leden die daartoe hun geïnformeerde toestemming hebben gegeven).

Procedure
• Na de algemene vergadering kunnen de verenigingen die aan de boven vastgelegde voorwaarden voldoen,
toegang krijgen tot bepaalde persoonsgegevens van de Directie-Generaal Personen met een Handicap van
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid via de "My Handicap"-applicatie.
• Er is hiervoor sinds 3/12/2019 een "specifieke toegangsrol" in My Handicap aangemaakt voor verenigingen
die de belangen van personen met een handicap verdedigen.
• Om deze rol te verkrijgen, moeten de verenigingen een verzoek tot toegang indienen bij De DirectieGeneraal Personen met een Handicap, vergezeld met de statuten van de vzw en de naam van de functionaris
voor gegevensbescherming van de vzw. Deze persoon zal ook aanvullende informatie krijgen over de
organisatorische en technische aspecten van de toegang tot My Handicap.

