
 

 

1 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 
 

 

SCSZ/14/062 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/028 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 

AAN DE AFDELING VOLWASSENENONDERWIJS VAN HET VLAAMS 

AGENTSCHAP VOOR HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS EN 

STUDIETOELAGEN VOOR HET BEPALEN VAN HET INSCHRIJVINGSGELD VOOR 

CURSISTEN VAN HET VLAAMSE VOLWASSENENONDERWIJS 
 

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

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op het artikel 15; 

 

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs 

en Studietoelagen van 31 maart 2014; 

 

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

van de Sociale Zekerheid van 1 april 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Indien een persoon zich inschrijft voor een cursus van het Vlaamse volwassenenonderwijs, 

moet het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en 

Studietoelagen nagaan of hij (volledig of gedeeltelijk) vrijgesteld kan worden van de 

betaling van het inschrijvingsgeld. Bepaalde categorieën personen – zoals de personen met 

recht op een leefloon, de personen met recht op een integratietegemoetkoming voor 

personen met een handicap, de werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering 

hebben en de personen met een arbeidsongeschiktheid van zesenzestig procent – genieten 

immers in zekere mate van een vrijstelling van de betaling van het inschrijvingsgeld. 
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2. Ingevolge het Vlaams Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs 

geldt een vrijstelling van het inschrijvingsgeld van 1,15 euro per lestijd voor (onder meer) 

de cursisten die, op het moment van de inschrijving, een inkomen verwerven uit een 

wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding gevolgd in het kader van 

een door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkend traject 

naar werk of als niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende nog geen recht op een 

wachtuitkering hebben verworven (volledige vrijstelling) en voor de cursisten die een 

inkomen verwerven uit een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor bepaalde 

opleidingen of ten laste zijn van bepaalde categorieën personen (gedeeltelijke vrijstelling). 

De bewijslast aangaande het statuut ligt nu nog bij de cursisten zelf maar in de toekomst 

zouden de persoonsgegevens nodig voor de correcte toekenning van de vrijstellingen 

worden opgevraagd in het netwerk van de sociale zekerheid, bij de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening, met de tussenkomst van het MAGDA-platform van de Vlaamse 

overheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het gaat om persoonsgegevens 

aangaande de cursisten zelf en aangaande de personen van wie zij ten laste zijn, die zouden 

worden opgevraagd bij de controle van de inschrijvingen (doorgaans wanneer één derde 

van de cursus gegeven is). Er zou dan worden gecontroleerd of de cursist voor de maand 

van de inschrijving of voor de maand voordien een betaling kreeg als vervangingsinkomen 

uit werkloosheid. 

 

3. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou onder meer nagaan, aan de hand van haar 

verwijzingsrepertorium, of de personen over wie persoonsgegevens worden opgevraagd 

wel degelijk gekend zijn bij de vragende partij en bij de antwoordende partij. Het betreft 

een zogenaamde blokkerende integratiecontrole: indien uit het verwijzingsrepertorium 

blijkt dat één van de partijen de betrokkene niet kent (geen dossier over hem beheert), 

zullen diens persoonsgegevens niet ter beschikking worden gesteld. 

 

4. De mededeling betreft per sociaal verzekerde meer bepaald de volgende persoonsgegevens: 

het identificatienummer van de sociale zekerheid, de maand van de betaling, het theoretisch 

dagbedrag van de maand, het aantal uitkeringen van de maand, de aard van de 

werkloosheid, het uitkeringsregime en in voorkomend geval de aanduiding van de reden 

waarom er geen persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door een instelling van sociale 

zekerheid, die krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële 

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

zekerheid en van de gezondheid vereist. 

 

6. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de correcte bepaling van 

het inschrijvingsgeld van de cursisten uit het Vlaamse volwassenenonderwijs. In functie 

van hun statuut (onder meer inzake werkloosheid) kunnen zij immers genieten van een 

(volledige of gedeeltelijke) vrijstelling van de betaling van het inschrijvingsgeld. 
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7. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en 

niet overmatig. Zij blijven beperkt tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het 

eenduidig identificeren van de betrokkenen en het achterhalen van hun statuut inzake 

werkloosheid. 

 

8. De mededeling van persoonsgegevens geschiedt met de tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal daarbij een blokkerende integratiecontrole 

verrichten (indien blijkt dat één van de partijen de betrokkene geen dossier over de 

betrokkene beheert, zullen diens persoonsgegevens niet ter beschikking worden gesteld). 

 

9. De persoonsgegevens worden tevens meegedeeld met de tussenkomst van het MAGDA-

platform van de Vlaamse overheid, dat de persoonsgegevens evenwel voor het overige niet 

zelf mag aanwenden. 

 

10. Het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen 

dient bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening te 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 regelgevende bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

11. Het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen 

heeft een informatieveiligheidsconsulent aangesteld. Deze 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 hem 

door deze laatste worden toevertrouwd. Hij heeft een adviserende, stimulerende, 

documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid en vervult tevens 

de functie van aangestelde voor de gegevensbescherming, bedoeld in artikel 17bis van de 

hogervermelde wet van 8 december 1992. Hij is belast met het uitvoeren van het beleid 

inzake informatieveiligheid. 

 

12. Het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen 

dient bovendien rekening te houden met de minimale veiligheidsnormen die vastgesteld 

werden door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en die goedgekeurd werden door het sectoraal comité van de sociale zekerheid 

en van de gezondheid. 

 

13. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid houdt loggings bij met betrekking tot de 

mededeling van persoonsgegevens. In deze loggings wordt onder andere opgenomen 

wanneer en over wie persoonsgegevens worden meegedeeld voor het hogervermelde 

doeleinde. 
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14. Het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen 

(of zijn verwerker) dient uitgebreidere loggings bij te houden, met per mededeling een 

aanduiding van wie wanneer over wie welke persoonsgegevens heeft verkregen voor het 

hogervermelde doeleinde. De loggings dienen gedurende minstens tien jaren te worden 

bewaard met het oog op het behandelen van eventuele klachten of het achterhalen van 

eventuele onregelmatigheden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. 

De loggings zelf dienen te worden beveiligd aan de hand van maatregelen die de 

vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid garanderen. Ze worden aan het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid en aan de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid overgemaakt indien zij daarom verzoeken. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

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

gezondheid 

 

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om, met de tussenkomst van het MAGDA-platform van 

de Vlaamse overheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de hogervermelde 

persoonsgegevens mee te delen aan Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, uitsluitend voor de correcte bepaling van het 

inschrijvingsgeld van de cursisten uit het Vlaamse volwassenenonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


