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Tijdelijk lokaal armoedebestrijdingsbeleid  -  Gegevensuitwisseling met lokale besturen

Tijdens de gedachtewisseling over het nieuwe Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 
(VAPA) verklaarde de minister dat de lokale besturen in de mogelijkheid zijn om in het 
kader van lokaal corona-armoedebestrijdingsbeleid toegang te vragen tot de gegevens van 
het groeipakket. Op die manier kunnen lokale besturen het bereik van hun tijdelijk 
ondersteuningsbeleid vergroten en tegelijk gericht inzetten bij de meest kwetsbaren. 

Dit is het gevolg van intense gesprekken tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG), het Agentschap Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor de 
Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG). De mogelijkheden 
werden verkend. Het uitgangspunt is dat de gegevens uitsluitend gebruikt mogen worden 
in functie van het bijkomend ondersteunen van kwetsbare gezinnen. Hiervoor zijn 
uiteindelijk twee pistes uitgewerkt.

Via de eerste piste (Agentschap Opgroeien) ontvangt de gemeente of het OCMW een lijst 
van mensen die de sociale toeslag ontvangen bovenop het basisbedrag van het 
groeipakket. Hiervoor dient het bestuur een (standaard)protocol af te sluiten met het 
Agentschap Opgroeien. Men maakt hierbij gebruik van het standaardprotocol. Hierin staat 
ook de werkwijze toegelicht. Let op, het bestuur kan deze gegevens louter gebruiken in 
functie van een automatische toekenning van een bijkomend voordeel aan de doelgroep 
(en kan de uitgekeerde bedragen inpassen in de Vlaamse subsidies, conform de gestelde 
voorwaarden) .

De tweede piste (via het VUTG) verloopt anders. De gemeente of het OCMW kan een 
opdracht geven aan het VUTG om een brief te sturen naar een vooraf gedefinieerde 
doelgroep waarin het lokaal bestuur zijn aanbod kenbaar maakt, zonder dat een lokaal 
bestuur daarvoor een protocol dient af te sluiten. Kwetsbare mensen kunnen op deze 
manier gesensibiliseerd worden om zich bijvoorbeeld te richten tot het OCMW als zij een 
hulpvraag hebben. Een OCMW kan dan, na het voeren van het sociaal onderzoek, beslissen 
een vorm van financiële steun te verlenen.

1. Kan de minister de beide gegevensuitwisselingspistes en de bijhorende werkwijze wat 
van nader toelichten? Hoe evalueert hij de administratieve last om tot de nodige 
gegevens te komen? 

2. Kan de minister een overzicht geven van de lokale besturen die bijkomende gegevens 
hebben opgevraagd? 

Graag een onderverdeling per aanvraagpiste. 



3. Hoe evalueert de minister bovenstaande cijfers? Ziet hij redenen waarom lokale 
besturen een bepaalde piste verkiezen? 

4. Acht de minister het nodig om de gemeenten en steden - die nog geen gebruik hebben 
gemaakt van het gegevensuitwisselingsaanbod - opnieuw aan te schrijven? 
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1. We hebben getracht beide procedures zo eenvoudig mogelijk te houden. De 
administratieve last lijkt proportioneel aan de gevoeligheid van de gegevens die 
gedeeld worden, de werkwijzen zijn dan ook conform de vereisten voortvloeiend uit 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe administratief lastig 
een gemeente de procedure ervaart zal mede ook afhankelijk zijn van de interne 
besluitvormingsprocedure in deze binnen de gemeente.

Hieronder geven we de procedure per piste. Lokale besturen kunnen voorafgaand 
aan om het even welke piste geheel vrijblijvend bij Opgroeien opvragen welk aantal 
gezinnen of kinderen binnen hun doelgroep valt zodat dit van bij de start duidelijk is. 

De piste via het Agentschap Opgroeien:
De informatie rond de werkwijze en het standaardprotocol werden verspreid onder 
de lokale besturen door het VVSG. Lokale besturen kunnen contact opnemen voor 
meer uitleg of kunnen meteen het ingevulde protocol bezorgen, samen met een 
collegebesluit. 
Wanneer dit aan de voorwaarden voldoet en een positief advies krijgt van de data 
protection officer van Opgroeien, kan het lokale bestuur ons een beveiligde lijst 
bezorgen van de rijksregisternummers van de doelgroep uit de gemeente. Daarop 
bezorgt Opgroeien de lijst terug met het gegeven of er wel of niet een sociale toeslag 
wordt toegekend voor het betrokken kind en aan wie.  

De piste via het VUTG: 

Samen met Opgroeien werkte het Agentschap Uitbetaling Groeipakket een procedure 
uit om de gezinnen uit de gewenste doelgroep te selecteren op basis van een aantal 
parameters en hen gericht te informeren. Zo zijn de lokale besturen zeker dat zij alle 
betrokken gezinnen bereiken. Er werd een dienstencatalogus opgesteld met 
betrekking tot de toelagen uit het Groeipakket en andere parameters die als 
selectiebron gebruikt kunnen worden.

Na deze selectie bezorgt het Agentschap Uitbetaling Groeipakket het doelpubliek een 
brief met gerichte informatie over de extra toelage, korting of dienstverlening van 
het lokaal bestuur. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
mag het agentschap immers geen persoonsgegevens met derden te delen.

2. De piste via het Agentschap Opgroeien:
Er is reeds een protocol afgesloten met Bree, Gingelom, Kaprijke, Leopoldsburg, 
Linter, Lokeren, Lubbeek en Maldegem. 
Andere lokale besturen die tot dusver interesse toonden zijn: Aalter, Beringen, 
Bilzen, Bree, Essen, Denderleeuw, De Pinte, Dilbeek, Haaltert, Heusden-Zolder, 
Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Liedekerke, Lint, Oudenaarde, Peer, Pelt, Schilde, 
Sint-Martens-Latem, Tongeren en Zaventem.

De piste via het VUTG: 
Er is een overeenkomst afgesloten met Torhout. 



Andere besturen die interesse toonden zijn: Balen, Brasschaat, Bilzen-Hoeselt, 
Bocholt, Dendermonde, Essen, Evergem, Geraardsbergen, Gingelom, Haaltert, 
Kortenberg, Kortrijk, Laakdal,  Lanaken, Ledegem, Leuven, Lint, Merelbeke, 
Nieuwerkerken, Peer, Pelt, Ronse, Roosdaal, Wellen, Wezembeek-Oppem, Zaventem, 
Zonhoven, Zottegem, Zulte en Zwevegem. 

3. Beide pistes zijn sterk verschillend en moeilijk te vergelijken. De piste via Opgroeien 
is een manier voor een lokaal bestuur om een voordeel automatisch toe te kennen. 
Het aanbod van het VUTG is een wijze om te communiceren over een voordeel en 
vereist verdere actie van de burger zelf om van het voordeel te kunnen genieten.
Dit betekent dat de lokale besturen die opteren voor de piste via Opgroeien zeker 
hun volledige doelgroep zullen bereikt hebben. 
Daartegenover staat dat er meer opties zijn om op maat te werken met het aanbod 
van het VUTG. De lokale besturen kunnen hun korting, toelage of andere 
dienstverlening koppelen aan negen bronnen in het Groeipakket waardoor het 
aanbod van VUTG ruimer aan te wenden is. 
De aantallen lokale besturen zeggen dus niet meteen iets over het success van het 
toegekende voordeel.

4. De gemeenten en steden werden een eerste maal op 21 september 2020 en een 
tweede maal op 22 oktober 2020 door VVSG geïnformeerd. Zowel op groeipakket.be 
als op de website van VVSG kunnen gemeenten informatie vinden over beide 
mogelijkheden. De website van VVSG verwijst ook rechtstreeks door naar 
groeipakket.be. We zullen in overleg met VVSG een verdere informatiecampagne 
bekijken. 
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