
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 884
van HANNES ANAF
datum: 21 september 2021

aan WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Groeipakket  -  Sociale toeslagen  -  Delen van gegevens

In antwoord op deelvragen 5, 6, 7 en 8 van mijn schriftelijke vraag nr. 747 van 18 juni 
2021 gaf de minister aan dat de gegevens die binnen het Groeipakket geregistreerd 
worden, niet toelaten om informatie te bezorgen rond de verdeling van de sociale 
toeslagen over mensen met een beroepsinkomen uit loonverband, als zelfstandige of 
zonder beroepsinkomen. De minister merkte daarenboven op dat het verspreiden van 
deze gegevens mogelijk niet zou passen binnen het kader van gegevensbescherming. Dit 
terwijl het gaat om geaggregeerde gegevens.

1. Waarom is het momenteel niet mogelijk deze gegevens te bezorgen? Waar loopt het 
fout? 

2. Wat gaat de minister doen om deze gegevens vrij te maken? 

3. Welk probleem inzake gegevensbescherming verwacht de minister? 



WOUTER BEKE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD
op vraag nr. 884 van 21 september 2021
van HANNES ANAF

1. De verwerking van de gegevens van het groeipakket verloopt volledig conform de 
regels volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op basis daarvan 
worden de gegevens verwerkt overeenkomstig de doelstellingen van het Groeipakket, 
worden enkel gegevens verwerkt die dienstig zijn binnen het kader van het 
Groeipakket en over gedefinieerde categorieën van actoren.  

De gegevens waar u naar vroeg in uw eerdere schriftelijke vraag waren ofwel niet 
beschikbaar binnen het Groeipakket omdat ze niet dienstig zijn voor de doelstellingen 
van het Groeipakket (het gevraagde onderscheid naar werkintensiteit van de ouders) 
of omdat ze niet worden verwerkt met het doel dat u vernoemde (we verwerken niet 
het statuut zelfstandige, we kennen sociale toeslagen enkel toe op basis van het 
inkomen). 

2. De combinaties met de verschillende loontypes waar u naar vroeg zijn op dit moment 
nog niet beschikbaar, zij vragen ook een enorme datacapaciteit in de verwerking om 
de door u gevraagde gegevens te bekomen. Wij blijven echter inzetten op de 
ontwikkeling van het Datawarehouse Groeipakket zodat gegevens als deze waar u naar 
vroeg makkelijker kunnen ontsloten worden.

3. Indien de gegevensverwerking conform is aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, zijn er geen problemen te verwachten. 


