
Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/21/364 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/084 VAN 7 OKTOBER 2014, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 

2021, INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-

GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN DE ORGANISATIES VAN DE 

DEELENTEITEITEN (HET VLAAMS AGENTSCHAP OPGROEIEN REGIE IN 

VLAANDEREN, HET AVIQ IN WALLONIË, IRISCARE IN BRUSSEL EN DE DSL IN 

DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP) AAN DE AFDELING STUDIETOELAGEN VAN 

HET AGENTSCHAP VOOR HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS, 

KWALIFICATIES EN STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID, DOOR 

MIDDEL VAN DE WEBSERVICE HANDISERVICE, VOOR HET BEPALEN VAN HET 

RECHT OP STUDIETOELAGEN EN HET BEREKENEN VAN HET BEDRAG VAN 

STUDIETOELAGEN 

 

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 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 97; 

 

Gelet op de vraag van de afdeling Studietoelagen van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs en Studietoelagen van de Vlaamse overheid van 12 september 2014; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid van 15 september 2014; 

 

Gelet op de vraag van de afdeling Studietoelagen van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen van de Vlaamse overheid van 18 augustus 

2021; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid van 2 september 2021; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 
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A. ONDERWERP 

 

1. Voor het bepalen van het recht op een studietoelage en het berekenen van het bedrag van een 

studietoelage moet de betrokken afdeling van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen van de Vlaamse overheid rekening 

houden met het aantal personen ten laste van de leefeenheid waartoe de aanvrager behoort, 

bij de vaststelling waarvan de handicap van de personen in die leefeenheid bijkomend in 

rekening wordt gebracht. 

 

2. Artikel 41 van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse 

Gemeenschap bepaalt dat bij het vastleggen van de minimum- en maximuminkomensgrenzen 

voor het toekennen van studietoelagen rekening wordt gehouden met een aantal factoren, 

zoals het aantal personen ten laste in de leefeenheid, waarvan de waarde in punten wordt 

uitgedrukt. Artikel 42 van hetzelfde decreet voorziet dat personen met een handicap in de 

leefeenheid met twee punten worden gelijkgesteld. De toepasselijke minimum- en 

maximuminkomensgrenzen, afhankelijk van het aantal punten dat aan de leefeenheid wordt 

toegekend, staan beschreven in artikel 43 van hetzelfde decreet. 

 

3. Voorts stelt artikel 33 van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van 

de Vlaamse Gemeenschap dat er, om te bepalen of een persoon in aanmerking komt voor een 

studietoelage, wordt uitgegaan van het referentie-inkomen van de leefeenheid waartoe hij 

behoort. Overeenkomstig artikel 35 van hetzelfde decreet bestaat het referentie-inkomen van 

de leefeenheid onder meer uit de inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend met 

toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen 

met een handicap. 

 

4. Aldus moet de afdeling Studietoelagen voor elke aanvrager van een studietoelage, ongeacht 

zijn woonplaats, kunnen nagaan of in zijn leefeenheid personen met een handicap aanwezig 

zijn (op 1 januari van het laatste jaar van het studiejaar, bijvoorbeeld 1 januari 2015 voor het 

studiejaar 2014-2015) en of die leefeenheid een inkomensvervangende tegemoetkoming 

ontvangt (op 1 januari van het derde jaar vóór het laatste jaar van het studiejaar, bijvoorbeeld 

1 januari 2012 voor het studiejaar 2014-2015). Daartoe wenst zij, met de tussenkomt van de 

Vlaamse dienstenintegrator en van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de 

webservice HANDISERVICE van de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de bevoegde organisaties van de deelentiteiten 

– het Vlaams Agentschap Opgroeien Regie in Vlaanderen, het Agence pour une Vie de 

Qualité (AVIQ) in Wallonië, IRISCARE in Brussel en de Dienststelle für Selbstbestimmtes 

Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DSL) in de Duitstalige Gemeenschap 

– te gebruiken. Eerder werd de afdeling Studietoelagen bij beraadslaging nr. 09/19 van 7 april 

2009 (gewijzigd op 12 januari 2010, op 3 mei 2011 en op 5 juni 2012) reeds door het destijds 

bevoegde sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om 

voor hetzelfde doeleinde bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale 

zekerheid te bekomen. 

 

5. Per betrokkene zouden de volgende persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld: het 

identificatienummer van de sociale zekerheid, de toepasselijke regelgeving, de begindatum 

van de erkenning van de handicap, de einddatum van de erkenning van de handicap, het 
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percentage ongeschiktheid, het totaal aantal punten ter aanduiding van de geestelijke en 

lichamelijke ongeschiktheid, het percentage lichamelijke ongeschiktheid, het percentage 

geestelijke ongeschiktheid, de vermindering van het verdienvermogen, de begindatum van 

het recht, de einddatum van het recht, het totaal maandelijks bedrag van de 

tegemoetkomingen, het maandelijks bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming 

en de categorie. 

 

6. Deze persoonsgegevens moeten de afdeling Studietoelagen in staat stellen om aanvragen tot 

het bekomen van een studietoelage vlot af te handelen, door een efficiënte vaststelling van, 

enerzijds, het aantal personen met een handicap in de leefeenheid van de aanvrager en, 

anderzijds, het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming die de leefeenheid 

ontvangt. 

 

Elke betrokkene wordt van tevoren geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium van de 

Vlaamse Dienstenintegrator. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt met strikte 

eerbiediging van de bepalingen van de beraadslaging nr. 18/184 van 4 december 2018 van 

het informatieveiligheidscomité over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen actoren 

van het netwerk van de sociale zekerheid en organisaties van de Gemeenschappen en 

Gewesten met de tussenkomst van hun dienstenintegratoren. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

 Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité 

 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die, overeenkomstig artikel 15, § 1, van 

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

de Sociale Zekerheid, een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van 

het informatieveiligheidscomité vergt. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

8. Krachtens artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 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 is de verwerking van persoonsgegevens enkel rechtmatig 

indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is vervuld. 

 

9. De mededeling van persoonsgegevens is rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk is om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, in de 

zin van artikel 6, 1, eerste lid, c), overeenkomstig het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 

studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, in het bijzonder de artikelen 33, 35, 41, 42 

en 43. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
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10. Volgens 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 moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel van 

de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(beginsel van de opslagbeperking) en moeten ze zodanig worden verwerkt, met passende 

technische of organisatorische maatregelen, dat een passende beveiliging gewaarborgd is en 

dat ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van de integriteit en de 

vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

11. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het bepalen van het recht 

op studietoelagen en het berekenen van het bedrag van studietoelagen, overeenkomstig de 

bepalingen van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse 

Gemeenschap. De afdeling Studietoelagen moet de leefeenheid van de aanvrager kunnen 

onderzoeken, in het bijzonder om na te gaan of er personen met een handicap aanwezig zijn 

(zij tellen voor twee bij het bepalen van het aantal personen ten laste) en of er een 

inkomensvervangende tegemoetkoming wordt genoten (deze telt immers mee bij het 

berekenen van het referentie-inkomen). 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

12. De ter beschikking te stellen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake 

dienend en niet overmatig. Aan de afdeling Studietoelagen zou worden meegedeeld of 

personen die betrokken zijn bij een studietoelagendossier (omdat ze behoren tot de 

leefeenheid van de aanvrager) al dan niet het statuut van persoon met een handicap bezitten 

(met aanduiding van de relevante datums) en of de leefeenheid een inkomensvervangende 

tegemoetkoming ontvangt. 

 

 Voor het bepalen van het recht en voor het berekenen van het bedrag van de studietoelage 

wordt rekening gehouden met het aantal personen ten laste van de leefeenheid waartoe de 

aanvrager behoort. Bij het vaststellen daarvan wordt de handicap van de betrokkenen 

bijkomend in rekening gebracht. De informatie over de erkenning van de handicap zit vervat 

in het blok “erkenning handicap (volwassene en kind)”, met het totaal aantal punten ter 

aanduiding van de geestelijke en lichamelijke ongeschiktheid, het percentage lichamelijke 

ongeschiktheid en het percentage geestelijke ongeschiktheid. 

 

 De berekening van de studietoelage gebeurt in functie van het jaarinkomen. Bij het berekenen 

van het referentie-inkomen van de aanvrager wordt rekening gehouden met de 

inkomensvervangende tegemoetkoming en de vermindering van het verdienvermogen. Aldus 
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heeft het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en 

Studietoelagen behoefte aan het blok “rechten”, dat onder meer de informatie inzake de 

categorie inzake de inkomensvervangende tegemoetkoming en het maandelijks bedrag bevat. 

Het referentie-inkomen kan daarnaast mede bepaald worden aan de hand van de informatie 

uit het blok “betalingen”. 

 

 Opslagbeperking 

 

13. De afdeling Studietoelagen van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen van de Vlaamse overheid houdt de 

persoonsgegevens maar bij zolang zij noodzakelijk zijn voor het realiseren van het voormelde 

doeleinde. De persoonsgegevens worden aldus bijgehouden zolang zij dienstig kunnen zijn 

in het kader van de behandeling van een dossier inzake studietoelagen. De maximale 

bewaartermijn, rekening houdend met de behandeling en de uitbetaling en met de eventuele 

herzieningen, inspecties en beroepsprocedures, bedraagt tien jaar. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

14. Na gunstig advies van het sectoraal comité (advies nr. 04/27 van 9 november 2004) werd de 

afdeling Studietoelagen door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid opgenomen in het netwerk van de sociale zekerheid, met toepassing van het 

koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale 

zekerheid tot sommige overheidsdiensten, openbare instellingen en meewerkende 

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. Ook de hogervermelde bevoegde organisaties van de deelentiteiten, die als 

authentieke bron optreden, behoren tot het netwerk van de sociale zekerheid, met toepassing 

van hetzelfde koninklijk besluit. Het betreft aldus een mededeling binnen het netwerk van de 

sociale zekerheid. 

 

15. Bij de afdeling Studietoelagen werd een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid. 

Hij staat, met het oog op de veiligheid van de persoonsgegevens die door zijn opdrachtgever 

worden verwerkt en met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 

personen op wie deze persoonsgegevens betrekking hebben, in voor het verstrekken van 

deskundige adviezen aan de persoon belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren 

van opdrachten die door deze worden toevertrouwd. Hij heeft een adviserende, stimulerende, 

documenterende en controlerende opdracht inzake persoonsgegevensbescherming en voert 

het informatieveiligheidsbeleid van zijn opdrachtgever uit. 

 

16. De afdeling Studietoelagen moet tevens rekening houden met de minimale 

veiligheidsnormen bepaald door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid. 

 

17. De toegang tot de persoonsgegevens moet worden voorbehouden aan de personeelsleden van 

de afdeling Studietoelagen die belast zijn met het berekenen van studietoelagen. Een 

systematisch geactualiseerde lijst van deze personeelsleden moet beschikbaar zijn bij de 

afdeling Studietoelagen. 
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18. De organisatie houdt voor het overige bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening 

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

van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) nr. 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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de Directie-Generaal Personen met een Handicap 

van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de vermelde organisaties van de deelentiteiten 

– het Vlaams Agentschap Opgroeien Regie in Vlaanderen, het Agence pour une Vie de Qualité 

(AVIQ) in Wallonië, IRISCARE in Brussel en de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DSL) in de Duitstalige Gemeenschap – aan de afdeling 

Studietoelagen van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties 

en Studietoelagen van de Vlaamse overheid, aan de hand van de webservice HANDISERVICE, 

met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vlaamse 

dienstenintegrator, uitsluitend voor het bepalen van het recht op studietoelagen en het berekenen 

van het bedrag van studietoelagen, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 8 juni 2007 

betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, zoals beschreven in deze 

beraadslaging, is toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging 

van de persoonsgegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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). 


