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PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET 

AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AGODI) NAAR HET AGENTSCHAP OPGROEIEN REGIE, 

HET VUTG EN DE PRIVATE UITBETALINGSACTOREN 

in het kader van de uitbreiding van de gegevensstroom GeefHistoriekInschrijving, zoals voorzien 

in beraadslaging VTC 15/2018/B van 28 maart 2018 en het maandelijks gegevensbestand, zoals 

voorzien in beraadslaging VTC 15/2018/C van 28 maart 2018, met betrekking tot de 

inschrijvingsgegevens in internaten 

[11/05/2020] 

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

TUSSEN 

VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon 

van de leidend ambtenaar van agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor 

Onderwijsdiensten, administrateur-generaal Patrick Poelmans ingeschreven in het KBO met 

nummer 316380841 (vestigingseenheid 2.199.317.226) waarvan de administratieve zetel zich bevindt 

te Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel. 

hierna: “AGODI”; 

EN 

1) Het Agentschap Opgroeien regie1, geregistreerd bij KBO onder nummer 0886.886.638 met 

kantoren gevestigd aan Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel en vertegenwoordigd door Katrien 

Verhegge, administrateur-generaal. 

hierna: “Opgroeien regie”; 

2) Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid 

(VUTG), geregistreerd bij KBO onder het nummer 0692.793.497 met kantoren gevestigd Trierstraat 

9 te 1000 Brussel en vertegenwoordigd door Leo Van Loo, gedelegeerd bestuurder. 

Hierna: “VUTG”; 

En de vier private uitbetalingsactoren, 

3) Infino Vlaanderen vzw, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

0685.540.471, met kantoren gevestigd te Diestsepoort 1, 3000 LEUVEN, en vertegenwoordigd door 

Katlyn Colman, CEO; 

 

4) Kidslife Vlaanderen vzw, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 

nummer 0687.467.902, met kantoren gevestigd te Sint-Clarastraat 48 bis, 8000 BRUGGE, en 

vertegenwoordigd door Pol Pirard, directeur; 

 

 
1 Gelet op artikel 5 van het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot 
wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het Intern Verzelfstandigd agentschap met 
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wordt 
de naam Kind en Gezin vervangen door Opgroeien regie. 
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5) My Family vzw geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

0683.590.375, met kantoren gevestigd te Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 ANTWERPEN, en 

vertegenwoordigd door Franky Haesevoets, Afgevaardigd-bestuurder; 

 

6) Parentia Vlaanderen vzw geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 

nummer 0686.764.255, met kantoren gevestigd te Kartuizerstraat 45, 1000 BRUSSEL, en 

vertegenwoordigd door Martine Becquevort, CEO. 

 

Hierna samen: “private uitbetalingsactoren”. 

 

AGODI, Opgroeien regie, het VUTG en de private uitbetalingsactoren worden hieronder ook wel 

afzonderlijk aangeduid als een “Partij” of gezamenlijk als de “Partijen”; 

 

NA TE HEBBEN UITEENGEZET 

A. AGODI is opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot 

oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap, Agentschap voor 

Onderwijsdiensten. AGODI is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsbeleid 

van het basis- en secundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, het deeltijds 

kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de inspectie en pedagogische 

begeleiding. 

B. Opgroeien regie is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, 10° e-govdecreet: Intern 

Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie (opgericht bij het 

decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met 

rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019 tot 

ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 

2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 

Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp)  

Het VUTG Is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, 10° e-govdecreet: 

Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandig agentschap Vlaams Agentschap voor 

de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (opgericht bij het decreet 

van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 

agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het 

Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsvormen voor private uitbetalingsactoren en 

tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern 

verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin) 

De private uitbetalingsactoren zijn vergund overeenkomstig het decreet van 7 juli 2017 tot 

oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 

Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, 

tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging 

van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd 

agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie. 
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C. C1. In aanvulling van de doeleinden zoals omschreven in de randnummers 45 t.e.m. 54 van 

beraadslaging VTC 15/2018/B2 en de randnummers 38 t.e.m. 54 van beraadslaging VTC 

15/2018/C3 hebben Opgroeien regie, het VUTG en de private uitbetalingsactoren de 

gegevens nodig van interne leerlingen. Deze voormelde beraadslagingen werden als 

bijlagen aan dit protocol toegevoegd. 

Overeenkomstig artikel 3, § 1, 21°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de 

toelagen in het kader van het gezinsbeleid wordt o.a. de leerling die gedurende het 

schooljaar in kwestie minstens vijf maanden verblijft in een door de Vlaamse Gemeenschap 

gefinancierd of gesubsidieerd internaat, beschouwd als een interne leerling. 

 Bij de berekening van het bedrag van de selectieve participatietoeslag in het secundair 

onderwijs wordt er een onderscheid gemaakt naargelang de rechthebbende leerling4 al dan 

niet een interne leerling (artikel 44 decreet 27 april 2018) is. 

 Bv. Overeenkomstig artikel 48, § 3, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018 bedraagt de 

volledige selectieve participatietoeslag voor rechthebbende leerlingen in het derde leerjaar 

van de derde graad van het voltijds technisch secundair onderwijs en het voltijds 

beroepssecundair onderwijs: 

- 1.861,09 euro voor interne leerlingen; 

- 1.132,07 euro voor externe leerlingen5. 

Bv. Overeenkomstig artikel 48, § 6, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018 bedraagt de 

volledige selectieve participatietoeslag voor rechthebbende leerlingen ingeschreven in de 

opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs: 

- 3.640,66 euro voor interne leerlingen; 

- 1.212,27 euro voor externe leerlingen. 

C2. Op basis van de beraadslaging VTC 15/2018/B en de beraadslaging VTC 15/2018/C 

hebben Opgroeien regie, het VUTG en de private uitbetalingsactoren de machtiging om de 

inschrijvingsgegevens onderwijs op te vragen via de gegevensstroom 

GeefHistoriekInschrijving en de machtiging om een maandelijkse gegevensbestand van alle 

personen die op dat ogenblik zijn ingeschreven in het Vlaamse erkende, gefinancierde of 

gesubsidieerde onderwijs te ontvangen. 

 
2 Beraadslaging VTC 15/2018/B van 28 maart 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van 
leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs en hoger onderwijs inzake inschrijvingen door 
het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, 
Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) en het Vlaams 
Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren 
in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het Groeipakket van het gezin). 
3 Beraadslaging VTC 15/2018/C van 28 maart 2018 betreffende de  mededeling van persoonsgegevens van 
leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door 
het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) ), het Vlaams 
Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren 
in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het Groeipakket van het gezin). 
4 De leerling aan wie de selectieve participatietoeslag wordt toegekend (artikel 3, § 1, 35°, van het decreet van 
27 april 2018). 
5 De leerling die geen interne leerling is als vermeld in artikel 3, § 1, 21° (artikel 3, § 1, 13°, van het decreet van 
27 april 2018). 
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Op basis van onderhavig protocol worden beide gegevensstromen uitgebreid met de 

inschrijvingsgegevens van leerlingen in door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of 

gesubsidieerde internaten. 

Wanneer uit het maandelijks gegevensbestand blijkt dat er een wijziging is gebeurd met 

betrekking tot de inschrijving in het internaat, dient de gegevensstroom 

GeefHistoriekInschrijving te worden geconsulteerd om na te gaan of deze wijziging een 

impact heeft op het bedrag van de selectieve participatietoeslag. 

C3. De gegevensstroom verloopt via het MAGDA-platform van de Vlaamse 

Dienstenintegrator. 

D. De Partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 

betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met 

betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt 

bekendgemaakt op de website van de Partijen. 

F. De functionaris voor gegevensbescherming van AGODI heeft op 09.03.2020 advies met 

betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.  

G. De functionaris voor gegevensbescherming van Opgroeien regie heeft op   21.01.2020 advies 

met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. 

 De functionaris voor gegevensbescherming van het VUTG heeft op 22.01.2020 advies met 

betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. 

 De functionaris voor gegevensbescherming van Infino heeft op 24.01.2020 advies met 

betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. 

 De functionaris voor gegevensbescherming van Kidslife heeft op 20.01.2020 advies met 

betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. 

 De functionaris voor gegevensbescherming van My Family heeft op 21.01.2020 advies met 

betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. 

 De functionaris voor gegevensbescherming van Parentia heeft op 17.01.2020 advies met 

betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. 

H. De Vlaamse Toezichtcommissie heeft op 28.04.2020 advies met betrekking tot een ontwerp 

van dit protocol gegeven. 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

Artikel 1: Onderwerp  

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de 

persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 van dit protocol door AGODI aan Opgroeien regie, 

het VUTG en de private uitbetalingsactoren uiteengezet. 
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Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van 

de persoonsgegevens 

De beoogde gegevensverwerking door Opgroeien regie, het VUTG en de private 

uitbetalingsactoren is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 

verwerkingsverantwoordelijken rust. 

AGODI heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor de financiering en 

subsidiëring van de internaten overeenkomstig deel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering 

betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016. 

Opgroeien regie, het VUTG en de private uitbetalingsactoren hebben de opgevraagde gegevens 

nodig in het kader van de toekenning van de selectieve participatietoeslagen, teneinde enerzijds 

de huidige papieren attesten van de internaten af te schaffen en anderzijds op die manier de 

toekenningsvoorwaarden van de vermelde toeslagen volledig automatisch op te volgen. Zie nadere 

toelichting onder punt C. 

De verwerkingsverantwoordelijken worden aangeduid in artikel 7 van het decreet van 27 april 2018 

per taak. 

Het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met 

rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie6 bepaalt in artikel 7/1, 4° dat Opgroeien regie met betrekking 

tot de regie van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid het gegevensnetwerk zal ontwikkelen, 

uitbouwen en beheren dat de uitwisseling van alle noodzakelijke gegevens met de Vlaamse en 

federale authentieke gegevensbronnen en de uitbetalingsactoren mogelijk maakt. Dit netwerk zorgt 

dat de noodzakelijke gegevensuitwisseling van zowel Vlaamse als federale authentieke 

gegevensbronnen gerealiseerd kan worden (artikel 7/1,4°, van het decreet van 30 april 2004).   

Daarnaast zal Opgroeien regie de registratie en verwerking doen van de noodzakelijke 

persoonsgegevens om een kadaster van toelagen in het kader van het gezinsbeleid op te richten en te 

beheren (artikel 7/1 ,5°, van het decreet van 30 april 2004).   

Opgroeien regie verwerkt de persoonsgegevens vermeld in artikel 7, § 2, van het decreet van 27 april 

2018 in het kader van voormelde opdrachten zoals voorzien in artikel 7/1, 4° en 5° van het decreet van 

30 april 2004. Opgroeien regie is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen. (artikel 

7, § 4, van het decreet van 27 april 2018) 

De geschillencommissie verwerkt de persoonsgegevens vermeld in artikel 7, § 2, van het decreet van 

27 april 2018 met het oog op de behandeling van de beroepen die bij haar worden ingesteld 

overeenkomstig artikel 104 van het decreet van 27 april 2018. Opgroeien regie is de 

verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door de 

geschillencommissie. (artikel 7, § 5, van het decreet van 27 april 2018) 

In het kader van zijn taak vermeld in artikel 7/1, 1° (beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling van een 

geïntegreerd gezinsbeleid) en in artikel 10 van het decreet van 30 april 2004 kan Opgroeien regie ook 

gegevens verwerken voor wetenschappelijk onderzoek of anoniem statistische doeleinden. 

 
6 Zoals gewijzigd door artikel 31 tot en met 34 van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van 
Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private 
uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin (BS 8 augustus 2017). 
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De reglementaire basis voor de opdrachten voor het VUTG en de uitbetalingsactoren bevindt zich in 

de decreten die betrekking hebben op de organisatie en de toekenning van toelagen in het kader van 

het gezinsbeleid: 

• Het Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
(BS 31 juli 2018) legt de rechten vast van de begunstigden op de toelagen gezinsbeleid en 
bepaalt eveneens de opdrachten van de betrokken actoren, zowel overheidsdiensten als 
vergunde private uitbetalingsactoren.  

• Het Decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader 
van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren 
en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin (BS 8 augustus 2017), 
bevat de oprichting en taken van het VUTG en bevat eveneens de vaststelling van de 
vergunningsnormen van de private uitbetalingsactoren. 

 

Het VUTG en de uitbetalingsactoren verwerken met het oog op de vaststelling van het recht op 

toelagen in het kader van het gezinsbeleid, de berekening en de toekenning van de toelagen in het 

kader van het gezinsbeleid, de persoonsgegevens overeenkomstig artikel 7, § 2, van het decreet van 

27 april 2018. Het agentschap en de uitbetalingsactoren zijn, elk wat hen betreft, 

verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens uit artikel 7, § 2, van het decreet van 27 

april 2018. 

Het VUTG als publieke uitbetalingsactor en de private uitbetalingsactoren hebben de gevraagde 

gegevens nodig met het oog op correcte uitbetaling van de toelagen in het kader van gezinsbeleid. Zij 

ontvangen enkel de gegevens voor de personen waarvoor ze bevoegd zijn.  

Het VUTG verwerkt deze persoonsgegevens in zijn rol als overkoepelend orgaan ook met het oog op 

de uitoefening van het toezicht en handhaving, vermeld in boek 3, deel 2, van het decreet van 27 april 

2018. Het VUTG is in deze rol verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die ze in het kader van 

het toezicht en de handhaving verwerkt. (artikel 7, § 3, van het decreet van 27 april 2018) 

 

Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door Opgroeien regie, het 

VUTG en de private uitbetalingsactoren is verenigbaar met de doeleinden waarvoor AGODI de 

gegevens oorspronkelijk heeft verzameld, om te vermijden dat de internaten attesten moeten 

afleveren en de burger zelf attesten moet opsturen en is conform het decreet van 18 juli 2008 

betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 
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Artikel 3: De gevraagde persoonsgegevens en de categorieën en omvang van de 

gevraagde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel 

 

Onderhavig protocol heeft betrekking op de uitbreiding van de gegevensstroom 

GeefHistoriekInschrijving zoals voorzien bij beraadslaging VTC 15/2018/B en het maandelijks 

gegevensbestand zoals voorzien bij beraadslaging VTC 15/2018/C. 

In onderstaande tabellen wordt per gegevensstroom een overzicht gegeven van de verschillende 

persoonsgegevens die worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en 

de bewaartermijn van de gegevens. 

Het betreft geen persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening 

gegevensbescherming. Indien dat wel het geval is, wordt dit gespecificeerd in onderstaande tabel. 

De gegevens worden opgevraagd op basis van het Rijksregisternummer. 

De uitbreiding van de gegevensstroom GeefHistoriekInschrijving zoals voorzien bij beraadslaging 

VTC 15/2018/B 

Gegeven 1 

 

Instellingsnummer van het internaat waar de inschrijving 

geregistreerd is. 

Verantwoording 

proportionaliteit  

Het is belangrijk om te weten in welk internaat de leerling is 

ingeschreven omdat niet alle internaten recht geven op het 

hogere bedrag van de selectieve participatietoeslag. Het gaat om 

door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde 

internaten (artikel 3, § 1, 21°, van het decreet van 27 april 2018). 

Dit nummer is eveneens noodzakelijk om inschrijvingen in 

verschillende instellingen van elkaar te kunnen onderscheiden.  

Gegeven 2 Het schooljaar waarop de inschrijving in het internaat 

betrekking heeft. 

Verantwoording 

proportionaliteit 

De inschrijving moet worden gekoppeld aan een bepaald 

schooljaar. Per schooljaar kan er maar één selectieve 

participatietoeslag worden toegekend. 

 

Gegeven 3 Datum van inschrijving in het internaat. 

Verantwoording 

proportionaliteit 

Om in aanmerking te komen voor een selectieve 

participatietoeslag als interne leerling dient de leerling minstens 

5 maanden te verblijven in een door de Vlaamse Gemeenschap 

gefinancierd of gesubsidieerd internaat.  

 

Gegeven 4 Datum van uitschrijving in het internaat. 
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Verantwoording 

proportionaliteit 

Om in aanmerking te komen voor een selectieve 

participatietoeslag als interne leerling dient de leerling minstens 

5 maanden te verblijven in een door de Vlaamse Gemeenschap 

gefinancierd of gesubsidieerd internaat. 

 

De uitbreiding van het maandelijks gegevensbestand zoals voorzien bij beraadslaging VTC 

15/2018/C 

Gegeven 1 

 

Datum van wijziging van de inschrijving in het internaat 

Verantwoording 

proportionaliteit  

Op basis van dit gegeven kan er worden nagegaan of een recente 

wijziging met betrekking tot de inschrijving in het internaat 

impact heeft op het recht op selectieve participatietoeslag, en 

meer bepaald op het bedrag van de selectieve 

participatietoeslag. 

 

 

De meegedeelde gegevens zullen door Opgroeien regie, het VUTG en de private uitbetalingsactoren 

gedurende 5 jaar bewaard worden. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gelet op de 

bewaringstermijn voorzien in artikel 7, § 11, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de 

toelagen in het kader van het gezinsbeleid en gelet op de verjaringstermijnen zoals voorzien in de 

artikelen 95 en 97 van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van 

het gezinsbeleid. 

 

Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens 

eveneens verkrijgen  

Wat de bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld betreft, kan worden 

verwezen naar de randnummers 72 t.e.m. 78 van beraadslaging VTC 15/2018/B en de randnummers 

71 t.e.m. 76 van beraadslaging VTC 15/2018/C. 

 

Artikel 5: Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling 

De persoonsgegevens in het kader van de gegevensstroom GeefHistoriekInschrijving kunnen 

PERMANENT worden opgevraagd. Op basis van een permante toegang en de mogelijkheid deze 

gegevens te kunnen raadplegen, kunnen Opgroeien regie, het VUTG en de private 

uitbetalingsactoren de toekenning van de selectieve participatietoeslag onderzoeken en opvolgen. 

De persoonsgegevens in het kader van het voormelde gegevensbestand worden maandelijks 

meegedeeld. In geval van een wijziging van de inschrijving in een internaat kan op basis van deze 

maandelijkse mededeling het recht op en het bedrag van de selectieve participatietoeslag 

onderzocht worden. 
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De mededeling van de persoonsgegevens gebeurt VOOR ONBEPAALDE DUUR ten einde de 

berekening en de continuïteit van de toekenning van de selectieve participatietoeslag niet in het 

gedrang te brengen. Zolang de regelgeving met betrekking tot deze toeslag van toepassing is, 

moeten Opgroeien regie, het VUTG en de private uitbetalingsactoren kennis hebben van deze 

gegevens. 

 

Artikel 6: Verwerkers en dienstenintegratoren 7 

De gegevensstroom verloopt via het MAGDA-platform van de Vlaamse Dienstenintegrator. 

Opgroeien regie staat via de KRING-toepassing in voor de hosting en het beheer van de betreffende 

gegevens ten aanzien van het VUTG en de private uitbetalingsactoren. 

SMALS is verwerker voor Opgroeien regie, wat betreft de hosting van de datacenters in België, wat 

betreft de KRING-toepassing. 

Cegeka is verwerker voor VUTG, wat betreft het beheer van de betreffende gegevens in CGPA. 

 

Artikel 7: Beveiligingsmaatregelen 

Wat de beveiligingsmaatregelen betreft kan worden verwezen naar de randnummers 90 t.e.m. 99 

van beraadslaging VTC 15/2018/B en de randnummers 87 t.e.m. 95 van beraadslaging VTC 15/2018/C. 

Deze beveiligingsmaatregelen zijn ondermeer de volgende: 

De  gegevens  worden  ontsloten  naar  Opgroeien regie  via  secure  FTP  over  het  MAGDA-

platform.   

Het toegangsbeheer voor KRING: 

- 2FA : Enkel mogelijk via toestel van Opgroeien regie en via  

gebruikersnaam/wachtwoord. 

- Elke gebruiker tekent een vertrouwelijkheidsverklaring. 

KRING beschikt over een privacy logging, conform de KSZ specificaties. 

De overdracht van gegevens tussen Opgroeien regie en de uitbetalingsactoren verloopt via KRING.  

 

De Data Protection Officer van AGODI is Elke Defranc (e-mail: Dpo.agodi@ond.vlaanderen.be.) 

De Data Protection Officer van Opgroeien regie is Johan Behets  (e-mail: dpo@opgroeien.be.) 

De Data Protection Officer van het VUTG is Katrien Mertens (e-mail: katrien.mertens@fons.be) 

De Data Protection Officers van de vier private uitbetalingsactoren zijn: 

 

 

 
7 Zie beraadslaging: randnummers 84 t.e.m. 89 VTC 15/2018/B en randnummers 81 t.e.m. 86 VTC 15/2018/C. 

mailto:dpo@opgroeien.be
mailto:katrien.mertens@fons.be
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DPO My Family vzw:  

Naam & Voornaam:  Kuypers Kathleen  

Functie:  DPO  

E-mail:  dpo@myfamily.be  

 DPO Kidslife Vlaanderen vzw: 

Naam & Voornaam:   Maarten Vankeersbilck  

Functie:  DPO  

E-mail:  Maarten.vankeersbilck@kidslife.be  

 DPO Parentia Vlaanderen vzw:  

Naam & Voornaam:  Patrick Poelemans  

Functie:  DPO  

E-mail:  DPO@partena.be  

DPO INFINO Vlaanderen vzw:  

Naam & Voornaam:  Sarah Peeters  

Functie:  DPO  

E-mail:   dpo@infino.be 

 

Artikel 8: Verantwoordingsplicht 

De ontvangende partijen bevestigen dat zij voldoen aan de verantwoordingsplicht die voortvloeit 

uit de GDPR, waaronder de opname van de verwerkingen waarvan sprake in dit protocol in de 

respectievelijke verwerkingsregisters. 

 

Artikel 9: Kwaliteit van de persoonsgegevens 

Zodra Opgroeien regie, het VUTG of de private uitbetalingsactoren één of meerdere foutieve, 

onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of overtollige gegevens in de 

persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststellen (al dan niet op basis van een mededeling van 

de betrokkene), meldt Opgroeien regie dat onmiddellijk aan AGODI. AGODI onderzoekt de 

voornoemde vaststellingen, waarna AGODI binnen redelijke termijn, rekening houdend met de 

finaliteit en de proportionaliteit, de gepaste maatregelen treft en Opgroeien regie daarvan 

vervolgens op de hoogte brengt.  

 

mailto:dpo@myfamily.be
mailto:Maarten.vankeersbilck@kidslife.be
mailto:DPO@partena.be
mailto:dpo@infino.be
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Artikel 10: Sanctie bij niet-naleving 

Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2°, 

kan AGODI dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke 

ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien Opgroeien regie, het VUTG en de private 

uitbetalingsactoren deze persoonsgegevens verwerken in strijd met hetgeen bepaald is in dit 

protocol, met de algemene verordening gegevensbescherming of met andere relevante wet- of 

regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

Artikel 11: Meldingsplichten 

Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening 

gegevensbescherming om elkaar [via de functionarissen voor gegevensbescherming] zonder 

onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende 

de meegedeelde gegevens met impact op  meerdere Partijen en in voorkomend geval onmiddellijk 

gezamenlijk te overleggen teneinde alle maatregelen te nemen om de gevolgen van het gegevenslek 

te beperken en te herstellen. De Partijen verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of nodig 

achten om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren. 

Opgroeien regie, het VUTG en de private uitbetalingsactoren brengen AGODI onmiddellijk op de 

hoogte van wijzigingen van wetgeving met impact op voorliggend protocol, zoals de finaliteit, 

proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in voorkomend geval van wijzigingen omtrent de 

verwerkers.  

 

Artikel 12: Transparantie 

Partijen informeren de betrokkenen, in het licht van het transparantiebeginsel van de algemene 

verordening, via publicatie op hun website. 

Dit protocol zal door AGODI worden gepubliceerd via 

https://onderwijs.vlaanderen.be/informatieveiligheid 

Dit protocol zal door Opgroeien regie worden gepubliceerd via https://www.opgroeien.be. 

Dit protocol zal door het VUTG worden gepubliceerd via https://www.fons.be/privacyverklaring 

Dit protocol zal door de private uitbetalingsactoren worden gepubliceerd op hun website. 

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht. 

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door de 

bevoegde rechtbank in het arrondissement Brussel. 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/informatieveiligheid


12 
 

Artikel 14: Inwerkingtreding en opzegging 

Dit protocol treedt in werking op datum van ondertekening. 

Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 12 

maanden. 

Het protocol eindigt van rechtswege na afloop van de in artikel 5 van dit protocol bedoelde termijn 

van mededeling. Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer 

bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens. 

 

Opgemaakt te Brussel, op 11.05.2020, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn. 

  

Voor AGODI 

Administrateur-generaal 
 

  

  

  

 

Patrick Poelmans 

  

Voor Opgroeien regie  

Administrateur-generaal  
 

  

  

  

  

 Katrien Verhegge  

 

 

Voor het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid ( 
VUTG)  

De gedelegeerd bestuurder  

 

 

 

 

 

Leo Van Loo 
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Voor de vier private vergunde uitbetalingsactoren:  

 
Kidslife vzw,  
directeur 
  
  
 

 
 
Pol Pirard   
 

 
Parentia Vlaanderen vzw,  
CEO  
  
 

 

 

  
Martine Becquevort  

 
Infino Vlaanderen vzw,  
CEO 

  
  
 
 

 

Katlyn Colman  

 
My Family vzw,  
Afgevaardigd-bestuurder    
  
  
 

 
 
Franky Haesevoets  
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