
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/085 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/040 VAN 3 JUNI 2014 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-

GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FOD SOCIALE 

ZEKERHEID AAN DE DIRECTION DES ALLOCATIONS ET PRÊTS 

D'ÉTUDES VAN DE ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES PERSONNELS DE 

L'ENSEIGNEMENT VAN DE FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, VIA 

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID, MET HET OOG OP 

HET BEHEER VAN DE AANVRAGEN VOOR 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 aanvraag van de Direction des allocations et prêts d'études van de 

Administration générale des personnels de l'enseignement van de Fédération Wallonie-

Bruxelles van 7 mei 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 14 

mei 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De hoofdopdracht van de Direction des allocations et prêts d'études (directie 

studietoelagen en -leningen) van de Fédération Wallonie-Bruxelles is om financiële 

steun te verlenen aan minderbedeelde leerlingen en studenten vanaf het eerste jaar 

van hun secundaire studies tot aan het einde van hun hogere studies. Deze taak is 

vermeld in het decreet van 7 november 1983 tot regeling, voor de Franse 

Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en -leningen. 
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2. In het kader van de informatisering van de dienst Studietoelagen heeft de Direction 

des allocations et prêts d'études een machtiging verkregen van het Sectoraal Comité 

voor de Federale Overheid
1
 om toegang te krijgen tot de gegevens van de FOD 

Financiën die nodig zijn voor het nemen van een beslissing omtrent de toekenning 

van studietoelagen en voor de berekening van het bedrag van deze studietoelagen. 

 

3. De Direction des allocations et prêts d'études heeft eveneens behoefte aan 

informatie over het statuut van personen met een handicap, die beschikbaar is bij de 

Directie-generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. De 

informatie met betrekking tot het statuut van persoon met een handicap van meer 

dan 66 % van het gezinshoofd of van zijn echtgenoot / wettelijk samenwonende 

wordt immers in aanmerking genomen bij de beslissing tot toekenning en bij de 

berekening van het bedrag van de studietoelagen.  

 

4. Artikel 1, § 3, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 

26 april 1993 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een 

studietoelage en van de criteria voor de bepaling van de bedragen van de 

studietoelagen legt de minimum- en maximumbedragen van de inkomsten vast die 

gebruikt worden voor het nemen van een beslissing en de berekening van het 

bedrag van de toelage. 

 

5. De informatie met betrekking tot de ernstige handicap (meer dan 66 %) van het 

gezinshoofd of van zijn echtgenoot / wettelijk samenwonende wordt door de 

Direction des allocations et prêts d'études in aanmerking genomen, waarbij de 

persoon met een handicap dubbel geteld wordt als persoon ten laste. Op basis van 

dit gegeven kan dus het maximumbedrag van de inkomsten worden verhoogd en 

kan ook het bedrag van de toelage worden verhoogd. 

 

6. De procedure voor de aanvraag van een toelage verloopt als volgt : nadat de 

aanvrager effectief is ingeschreven, raadpleegt de Direction des allocations et prêts 

d'études het Rijksregister
2
 om de gezinssamenstelling te kennen. Eenmaal de 

gezinssamenstelling gekend is, worden de gegevens van de FOD Financiën 

geraadpleegd, alsook het gegeven met betrekking tot de ernstige handicap (meer 

dan 66 %) van het gezinshoofd of zijn echtgenoot / wettelijk samenwonende, 

afkomstig van de directie-generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale 

Zekerheid. 

 

7. Het aanvraagformulier wordt vooringevuld en naar de aanvrager verstuurd zodat 

die het verder kan aanvullen, eventueel verbeteren en ten slotte valideren. Nadat het 

formulier gevalideerd is, ontvangt de aanvrager een antwoord over de 

ontvankelijkheid van zijn aanvraag. 

 

                                                 
1
  Zie beraadslaging SCFO nr. 17/27 juni 2013 van 27 juni 2013. 

2
  Het koninklijk besluit van 26 mei 2002 machtigt de dienst Studietoelagen om toegang te hebben tot 

bepaalde gegevens in het rijksregister van de natuurlijke personen en om het identificatienummer te 

gebruiken. 
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8. De gegevens zullen worden bewaard in de database van de Direction des 

allocations et prêts d'études gedurende een periode van tien jaar na de afsluiting van 

het dossier. Deze termijn wordt gerechtvaardigd door het feit dat de studietoelagen 

kunnen worden teruggevorderd door de administratie binnen de vijf jaar na de 

toekenning ervan en door het feit dat deze terugvorderingen van onterecht 

toegekende toelagen meestal gepaard gaan met een gespreide terugbetaling over 

verschillende jaren of met een procedure van schuldbemiddeling. 

 

9. De gegevens worden vervolgens overgedragen aan de dienst Archieven van de 

Fédération Wallonie-Bruxelles, die ze gedurende tien jaar zal bewaren. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

10. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal 

Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid aan de Direction des 

allocations et prêts d'études van de Administration générale des personnels de 

l'enseignement van de Fédération Wallonie-Bruxelles, waarvoor krachtens artikel 

15, § 1, tweede lid, 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 is. 

 

11. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de beslissing tot toekenning 

van een studietoelage en de berekening van het bedrag ervan.  

 

12. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. Ze hebben uitsluitend betrekking op de aanvragers 

van studietoelagen, het gezinshoofd en zijn echtgenoot / wettelijk samenwonende.  

 

13. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

14. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening worden gehouden 

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, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid 
 

een machtiging aan de directie-generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale 

Zekerheid voor de mededeling van de voormelde persoonsgegevens, via de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, aan de Direction des allocations et prêts 

d'études van de Administration générale des personnels de l'enseignement van de 

Fédération Wallonie-Bruxelles in het kader van de toekenning van studietoelagen. 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


