1

Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van
artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën
en Opgroeien regie, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van
de Toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de vier private
uitbetalingsactoren Infino Vlaanderen vzw, Kidslife Vlaanderen vzw,
MyFamily vzw, Parentia Vlaanderen vzw in het kader van de
overdracht van bevoegdheden naar aanleiding van de zesde
staatshervorming
PIM2019-248
I.

Advies van de Data Protection Officer (DPO)

1. De DPO van de federale overheidsinstantie die houder is van de doorgegeven
persoonsgegevens, heeft een advies uitgebracht:
Positief
Negatief
(Schrappen wat niet past)
2. De DPO van de overheidsinstantie van de gemeenschap of van de private organisatie
voor wie de doorgegeven persoonsgegevens bestemd zijn, heeft een advies uitgebracht:
Positief Negatief
(Schrappen wat niet past)

II.

Identificatie van de partijen

Dit protocol wordt opgemaakt tussen de federale overheidsinstantie die de
persoonsgegevens doorgeeft die het voorwerp van dit protocol uitmaken:

1) De Federale Overheidsdienst Financiën, afgekort “FOD Financiën”, geregistreerd bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0308.357.159, met
kantoren gevestigd aan de Koning Albert II-laan 33 bus 50, 1030 Brussel, en
vertegenwoordigd door Hans D’Hondt, Voorzitter van het Directiecomité,
En de volgende overheidsinstanties en private organisaties die de persoonsgegevens
ontvangen die het voorwerp van dit protocol uitmaken :
2) Opgroeien regie1, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0886.886.638 met kantoren gevestigd aan Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
en vertegenwoordigd door Verhegge Katrien, Administrateur-generaal,
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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
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En
3) het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het
Gezinsbeleid, hierna VUTG genoemd, geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0692.793.497 met kantoren gevestigd Trierstraat
9 te 1000 Brussel en vertegenwoordigd door de heer Leo Van Loo, gedelegeerd
bestuurder.
En de vier private uitbetalingsactoren,
4. 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, Algemeen directeur;
5. 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;
6. 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, Afgevaardigdbestuurder;
7. 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.
De partijen zijn het volgende overeengekomen:

III.

Definities

Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van
de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming,
hierna “AVG”) wordt in het kader van dit protocol verstaan onder:
- “ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de
persoonsgegevens worden verstrekt.
Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een
bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden
echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die
overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het
betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.
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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-

-

-

-

-

"persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die
direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,
fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van
die natuurlijke persoon.
"verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt. Wanneer de doeleinden van en de middelen voor deze verwerking in het
Unierecht of het lidstatelijke recht zijn vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de
verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
"verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt.
"derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst
of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag
van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de
persoonsgegevens te verwerken;
"verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen,
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

In het kader van de toepassing van dit protocol wordt bovendien verstaan onder:
"doeleinde": doel waarvoor de gegevens verwerkt worden.

IV.

Context
A.

Algemene context en juridisch kader

De FOD Financiën heeft uiteenlopende opdrachten in fiscale, financiële, patrimoniale en
andere domeinen.
Zo staat de FOD Financiën met name in voor het heffen van de belastingen, het verzekeren
van het evenwicht van de thesaurie van de staat en het schuldbeheer, het beheren van de
patrimoniumdocumentatie.
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Binnen de FOD Financiën, is de Algemene Administratie van de Fiscaliteit belast met het op
een juiste en rechtvaardige manier vaststellen van de belastingen waarbij erop toegezien
wordt dat iedere belastingplichtige zijn fiscale verplichtingen nakomt. Hij staat in voor de
inkomstenbelastingen, de BTW, de onroerende voorheffingen voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, roerende en bedrijfsvoorheffing, en de speciale taksen. Daarnaast
houdt hij zich bezig met de voorbereiding en analyse van wetgevende teksten, maar ook met
de harmonisering van de fiscale regels en de uitgave van fiscale wetboeken.
Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake de kinderbijslagen overgeheveld
naar de gemeenschappen. In Vlaanderen werden ze geïntegreerd in het Gezinsbeleid en
ondergebracht in het ‘Groeipakket’. Het Vlaamse Groeipakket bestaat uit een startbedrag,
basisbedrag, zorgtoeslagen, sociale toeslagen en participatietoeslagen. Deze toeslagen
worden gedefinieerd in het decreet van 27 april 2018 waarin het Groeipakket werd uitgewerkt
( Belgisch Staatsblad 31 juli 2018 ).
Tot 1 januari 2019 gebeurt de uitbetaling van de kinderbijslag voor een deel door het federaal
agentschap FAMIFED en voor een deel door private kinderbijslagfondsen. Het federaal
agentschap FAMIFED staat, naast haar functie als uitbetaler, ook in als regisseur voor de
uitvoering van het federale beleid over kinderbijslag.
De Vlaamse overheid neemt de regie en de uitbetaling van het Vlaamse Groeipakket over van
het huidige federale agentschap FAMIfed 2vanaf 1 januari 2019.
Hierbij wordt de regiefunctie van het Groeipakket gescheiden van de operationele
uitbetalingsfunctie. Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
Opgroeien regie neemt de rol op van regisseur.
Het uitbetalingslandschap steunt op 2 pijlers:
1.
Een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
(“Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het
Gezinsbeleid”,) met een dubbele rol:
a. Als overkoepelend orgaan van de uitbetalingsactoren optreden, met name van
de vergunde private uitbetalingsactoren en de publieke actor. Daarbij heeft zij
onder meer als doelstelling om de toekenning van de rechten en de uitbetaling
van het Groeipakket zo automatisch mogelijk te garanderen en het beheer voor
de financiering van de werking van de uitbetalingsactoren te regelen.
b. Een rol als publieke uitbetalingsactor die onderdeel is van het agentschap.
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Beraadslaging FO nr 16/2015 van 28 mei 2015 gewijzigd door de Beraadslaging FO nr
18/2017 van 29 juni 2017
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2.
Vier private vergunde uitbetalingsactoren die de effectieve uitbetaling van de
toelagen in het kader van het Groeipakket verzorgen.
De reglementaire basis voor deze opdrachten bevindt zich in de drie decreten die betrekking
hebben op de organisatie en de toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid en
bij gevolg is de overdracht dus noodzakelijk voor de uitoefening van een wettelijke
verplichting:
1) Het Decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, zoals gewijzigd door artikel 31
tot en met 34 van het decreet van 7 juli 2017 (hierna Decreet Opgroeien regie
genoemd).
Dit decreet bepaalt in artikel 7/1, 4° dat Opgroeien regie in het kader van 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 (Decreet
Opgroeien regie, artikel 7/1,4°).
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 (Decreet Opgroeien regie, artikel 7/1,5°).
2) Het Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid ( hierna decreet van 27 april 2018 genoemd) : Dit decreet 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.
3) 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 (hierna decreet van 7 juli 2017 genoemd) bevat
de oprichting en taken van een Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen
in het kader van het Gezinsbeleid en bevat eveneens de vaststelling van de
vergunningsnormen van de private uitbetalingsactoren.

B.

Situering organisatie

Opgroeien regie sluit als beheerder van het gegevensnetwerk van toelagen in het kader van
het gezinsbeleid dit protocol samen met de private uitbetalingsactoren en het VUTG in zijn rol
als publieke uitbetalingsactor.
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De publieke en private uitbetalingsactoren hebben de gevraagde gegevens nodig met het oog
op een correcte uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Zij ontvangen
enkel de gegevens van de personen waarvoor ze bevoegd zijn.
Alle gegevens die verwerkt worden voor de uitbetaling van de toelagen worden geregistreerd
verwerkt en gedeeld via het gegevensnetwerk KRING (KRuispunt van de Informatiestromen
m.b.t. het Groeipakket).
Opgroeien regie is de verantwoordelijke beheerder voor dit gegevensnetwerk.
Zoals decretaal vastgelegd (artikel 7 decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in
het kader van het gezinsbeleid) krijgen de bevoegde vergunde private actoren en de twee
agentschappen de toelating om de vermelde gegevens te verwerken en worden zij elk
aangeduid als verwerkingsverantwoordelijke.
De gegevensuitwisseling geschiedt via de Vlaamse Dienstenintegrator.
De partijen verbinden zich ertoe om dit protocol op een respectvolle manier uit te voeren en
gunstige omstandigheden te creëren voor de verwezenlijking van de vastgelegde
verbintenissen.
Wanneer één van de partijen de aangegane verbintenissen niet volledig of slechts
gedeeltelijk kan naleven, zal die partij de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte
brengen en zal ze met de andere partij overleg plegen om maatregelen af te spreken om die
situatie te verhelpen of op te vangen.

V.

Voorwerp van het protocol

Het protocol heeft als voorwerp de gegevens hieronder vermeld in punt IX in het kader van
de zesde staatshervorming van de FOD Financiën naar Opgroeien regie over te maken. Deze
gegevens zijn bestemd voor de vaststelling van de uitbetaling van de toelagen in het kader van
het gezinsbeleid door de publieke uitbetalingsactor, het VUTG en de vergunde private
uitbetalingsactoren, die allen deel uitmaken van het gegevensnetwerk KRING.
Om de toelagen gezinsbeleid - en dan met name de sociale toeslagen en de selectieve
participatietoeslagen - te kunnen uitbetalen hebben de overheidsdiensten (Opgroeien regie
en het VUTG), de publieke uitbetalingsactor en de vergunde private uitbetalingsactoren
betrouwbare en gecontroleerde informatie nodig over de inkomsten van de burgers en de
gezinnen om te kunnen uitmaken of er een recht is op de toelagen.
De volgende toeslagen zijn gebaseerd op het inkomen:
1) Sociale toeslag (artikel 18 van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de
toelagen in het kader van het gezinsbeleid) : De sociale toeslag is er voor gezinnen die
met hun inkomsten de opvoedingskost moeilijk kunnen dragen en is bedoeld om de
draagkracht van het minder kapitaalkrachtige gezin te vergroten. Zij krijgen een sociale
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toeslag bovenop het basisbedrag, afhankelijk van hun inkomsten en hun
gezinsgrootte.
2) Selectieve participatietoeslag (artikel 24 ev van het decreet van 27 april 2018 tot
regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid). Deze toeslagen zullen
uitbetaald worden vanaf augustus 2019. Voor deze toeslagen geldt hetzelfde
inkomensbegrip als voor de sociale toeslagen. De gegevens nodig voor de uitbetaling
van de selectieve participatietoeslag zijn de gegevens opgenomen in bijlage 1
(gegevens sociale toeslag) aangevuld met de gegevens van bijlage 2 (aanvullende
gegevens selectieve participatietoeslag). Het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling werd op 17 mei definitief
goedgekeurd en op 15 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Opgroeien regie vraagt als regulator van de toelagen gezinsbeleid en als beheerder van het
gegevensnetwerk KRING in eigen naam, maar samen met de publieke uitbetalingsactor en de
private vergunde uitbetalingsactoren, de inkomensgegevens van de gezinnen die aanspraak
kunnen maken op de bijzondere toeslagen die gekoppeld zijn aan het al dan niet overschrijden
van bepaalde inkomensgrenzen.
Voor de uitbetalingsactoren wordt de toegang tot de gegevens, die relevant zijn voor de
uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, van de bij hen aangesloten
gezinnen bepaald via het Vlaams Kadaster Groeipakket (service binnen KRING).
De berekening van het recht op een sociale toeslag of een participatietoeslag op basis van de
inkomensgegevens geschiedt via een berekenmodule die ‘Groeipakketapplicatie’ wordt
genoemd. De Groeipakketapplicatie staat ter beschikking van de publieke uitbetalingsactor en
de 4 vergunde private uitbetalingsactoren enkel voor de bij hen aangesloten gezinnen.
Het VUTG is beheerder van de Groeipakketapplicatie.

VI. Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken en Data Protection
Officer (DPO)
A.

Verwerkingsverantwoordelijke(n)

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
verwerkingsverantwoordelijken voor de uitvoering van dit protocol:

zijn

de

1. De Federale Overheidsdienst Financiën, geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0308.357.159, met kantoren gevestigd aan de
Koning Albert II-laan 33 bus 50 in 1030 Brussel.
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2. Opgroeien regie geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0886.886.638 met kantoren gevestigd aan Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.
3. Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het
gezinsbeleid geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0692.793.497, met kantoren gevestigd aan Trierstraat 9, 1000 Brussel.
4. De vergunde private uitbetalingsactoren:
1. Infino Vlaanderen vzw, geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0685.540.471, met kantoren gevestigd te
Diestsepoort 1,3000 LEUVEN.
2. 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.
3. 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.
4. Parentia Vlaanderen vzw geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0686.764.255 , met kantoren gevestigd te
Kartuizerstraat 45,1000 BRUSSEL.

De Federale Overheidsdienst Financiën, Opgroeien regie, het VUTG en de private
uitbetalingsactoren
handelen
afzonderlijk
in
hun
hoedanigheid
van
verwerkingsverantwoordelijke als organen die respectievelijk de doelen van en de middelen
voor de verwerking van persoonsgegevens vaststellen.

B.

DPO

De Data Protection Officer van de FOD Financiën is mevrouw Frédérique Malherbe (e-mail
dataprotection@minfin.fed.be)
De Data Protection Officer van Opgroeien regie en van het VUTG is Johan Behets (e-mail
privacy.office@kindengezin.be.).
De Data Protection Officers van de vier private vergunde uitbatelingsactoren zijn:DPO
vzw My Family:

Naam & Voornaam:

Kuypers Kathleen

Functie:

DPO

E-mail:

dpo@myfamily.be

DPO Kidslife Vlaanderen:

Naam & Voornaam:

Maarten Vankeersbilck
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Functie:

DPO

E-mail:

Maarten.vankeersbilck@kidslife.be

DPO Parentia Vlaanderen:

Naam & Voornaam:

Patrick Poelemans

Functie:

DPO

E-mail:

patrick.poelemans@partena.be

DPO INFINO Vlaanderen:

VII.

Naam & Voornaam:

Sarah Peeters

Functie:

DPO

E-mail:

dpo@acerta.be

Rechtmatigheid

De door dit protocol georganiseerde verwerking is rechtmatig omdat deze verwerking
«noodzakelijk is om te voldoen aan de vervulling van een taak van algemeen belang of van een
taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen» (art. 6, 1, e) AVG.

A.

Rechtmatigheid in hoofde van FOD Financiën

De uitwisseling is noodzakelijk om te voldoen aan de vervulling van een taak van algemeen
belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Deze taak wordt de FOD Financiën opgedragen in de volgende wettelijke basis:
Artikel 328 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen verplicht de administratieve
diensten van de staat kennis te nemen van de fiscale toestand van personen die kredieten,
leningen, premies, subsidies of ieder ander voordeel aanvragen dat rechtstreeks of
onrechtstreeks gebaseerd is op het bedrag van de inkomsten.
Sinds 2007 bevat de toelichting bij de fiscale aangifte voor de personenbelastingen, die
jaarlijks door de Administratie van de Ondernemings- en inkomensfiscaliteit aan de
belastingplichtige wordt gestuurd, een informatieclausule. Hiermee worden de
belastingplichtigen in het algemeen geïnformeerd over onder meer de bestemmelingen aan
wie de FOD Financiën genoopt wordt de gegevens die hij inzamelt door te geven waaronder
andere federale overheidsdiensten met inbegrip van justitie, de politiediensten en de
instellingen van sociale zekerheid.
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B.
Rechtmatigheid in hoofde van Opgroeien regie, het Agentschap
Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid en de private
uitbetalingsactoren
De inkomensgegevens worden verwerkt om een verplichting na te komen waaraan de
verwerkingsverantwoordelijken zijn onderworpen door of krachtens het decreet van 27 april
2018.
Het regelgevend kader geeft Opgroeien regie, het VUTG en de private uitbetalingsactoren
opdracht om de toelagen in het kader van het gezinsbeleid toe te kennen en het systeem te
controleren overeenkomstig de bepalingen (artikel 7) van het decreet van 27 april 2018 tot
regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en artikel 7 van het decreet van 7
juli 2017.

VIII. Controle van de doeleinden met het oog op de doorgifte van de
persoonsgegevens
A.
Doeleinden waarvoor de FOD Financiën de gegevens die worden
verwerkt, heeft verzameld :
De oorspronkelijke gegevensverwerking vindt zijn wettelijke basis in de van kracht zijnde
fiscale wetgeving (WIB 92).
Meer bepaald worden de inkomensgegevens verzameld om de bijdragen van de rijksinwoners
aan de overheid in functie van de noodzakelijke en verleende openbare diensten vast te
stellen en te innen.

B.
Doeleinden waarvoor Opgroeien regie, het Vlaams Agentschap voor de
Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid en de private
vergunde uitbetalingsactoren om toegang verzoeken tot de gegevens die
worden verwerkt :
1.
De uitbetaling van de sociale toeslag :
De publieke en de private uitbetalingsactoren hebben als opdracht aan de bij hen aangesloten
begunstigden de decretaal vastgelegde toelagen te betalen. (artikel 18 van het decreet tot
regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid van 27 april 2018 )
Op basis van de informatie die ze ontvangen vanuit het gegevensnetwerk, beheerd door
Opgroeien regie , en met name op basis van de informatie over het inkomen en het aantal
rechtgevende kinderen, zullen de dossierbeheerders van de private en publieke
uitbetalingsactoren berekenen of de sociale toeslag kan toegekend worden.
De Vlaamse Regering bepaalt in het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2018
tot vaststelling van de nadere regels voor het verkrijgen van een sociale toeslag, met welke
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inkomsten van welke personen rekening wordt gehouden om de gezinsinkomsten vast te
leggen.
2.
Automatische rechtentoekenning :
Er wordt door de uitbetalingsactoren gestreefd naar een zo automatisch mogelijke toekenning
van de rechten.
De informatie over de inkomensgegevens van de gezinnen waartoe de rechthebbende
kinderen behoren en van de gezinnen waarvan het inkomen volgens de bepalingen van het
decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid moet
in rekening gebracht worden, zal het mogelijk maken om, meestal na onderzoek, aan de
gezinnen die er recht op hebben de aanvullende toeslagen toe te kennen.
Via de gegevens uit de fiscale flux kan het recht op de toeslagen worden toegekend.
In het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere
regels voor het toekennen van een sociale toeslag en in het besluit van de Vlaamse Regering
van 17 mei 2019 betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling wordt de
automatische procedure beschreven om de sociale toeslagen en de selectieve
participatietoeslagen toe te kennen.

3.
Uitbetaling van de selectieve participatietoeslag :
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling
werd op 17 mei definitief goedgekeurd en op 15 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De in bijlage 2 vermelde bijkomende gegevens worden gevraagd voor de toekenning van deze
selectieve participatietoeslagen.
4.
Inspectie en fraudeonderzoek :
Voor de controle op de naleving van de regelgeving met betrekking tot de uitbetaling van de
toelagen in het kader van het gezinsbeleid werd binnen het VUTG een inspectiedienst
opgericht overeenkomstig de artikelen 22 en 23 van het decreet van 7 juli 2017, die de taken
en bevoegdheden van de huidige sociale inspecteurs van FAMIFED overneemt. Artikel 23,
tweede lid bepaalt: “De taken van de sociale inspectie- en begeleidingsdienst voor de
begeleidings- en controleopdracht, vermeld in het eerste lid, omvatten in elk geval: 1°
controleren of de gegevens uit de authentieke bronnen gelijk zijn aan de concrete situatie van
de gezinnen;”
De gezinsinspecteurs hebben de bevoegdheid om via bevraging van de uitbetalingsactoren en
of via controle bij de burgers de naleving van de regelgeving van de toelagen in het kader van
het gezinsbeleid op te volgen en te rapporteren over eventuele vastgestelde inbreuken (artikel
121 en 122 van het decreet van 27 april 2018).
De controles zijn er eveneens op gericht om onverschuldigde betalingen te voorkomen.
De controles kunnen gericht zijn ( bv na een klacht of een vraag van een uitbetalingsactor) of
steekproefsgewijs. Via het VUTG hebben de sociale inspecteurs de fiscale gegevens nodig om
de gerichte en steekproefsgewijze controles te kunnen uitvoeren.
5
Klachtenbemiddeling (VUTG) en geschillencommissie ( Opgroeien regie ) :
De begunstigden kunnen een klacht indienen bij de klachten- en bemiddelingsdienst opgericht
bij het VUTG zoals vermeld in artikel 18 van het decreet van 7 juli 2017. De klachten- en
bemiddelingsdienst bemiddelt tussen een uitbetalingsactor en een begunstigde bij een geschil
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over een recht op toelagen of over de uitbetaling van toelagen in het kader van het
gezinsbeleid.
Indien de begunstigde beroep wenst in te dienen tegen een beslissing van een
uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid moet hij beroep instellen
bij de geschillencommissie opgericht bij Opgroeien regie (artikel 104 van het decreet van 27
april 2018). Artikel 7 van het decreet van 27 april 2018 voorziet dat het VUTG en Opgroeien
regie de financiële gegevens mogen verwerken voor de in het decreet vermelde opdrachten.
6.
Verwerking van de gegevens in functie van beleidsvoorbereiding, beleidsrapportering
en wetenschappelijk of historisch onderzoek :
Aangezien Opgroeien regie in haar regierol instaat voor de beleidsvoorbereiding, zullen de
gegevens ook benut worden om het beleid op te volgen, te evalueren en bij te sturen. Dit
omvat onder andere het rapporteren over kenmerken van de gezinnen die al dan niet een
toeslag krijgen, het benutten van de gegevens voor interne simulatie-oefeningen om de
inkomensselectiviteit van het geïntegreerde gezinsbeleid bij te sturen, … . Uiteraard gebeurt
dit op basis van geanonimiseerde gegevens en op voldoende geaggregeerd niveau. (artikel 5
en artikel 7/1 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het agentschap Opgroeien
regie).
Het oorspronkelijke doeleinde is compatibel met de door Opgroeien regie, het VUTG en de
private uitbetalingsactoren beoogde verwerkingen. Een burger kan zich er redelijkerwijze aan
verwachten dat zijn gegevens worden aangewend teneinde de aanvragers toe te laten dat de
overheid hem (zo automatisch mogelijk) de hem toekomende toeslagen waar hij recht op
heeft toekent. Een burger kan zich er redelijkerwijze aan verwachten dat de gegevens
eveneens aangewend worden voor controle doeleinden en beleidsdoeleinden. De
gegevensuitwisseling gebeurt volledig in het kader van een zo goed mogelijke dienstverlening
aan de burger.

IX.

Categorieën van doorgegeven persoonsgegevens en hun formaat

Wat de overgedragen gegevens betreft wordt voor de verplichtingen van openbare diensten,
instellingen en inrichtingen verwezen naar de bepalingen van de artikelen 328, 329 en 337
WIB 92.
De wettelijke referentie naar de proportionaliteit van de gevraagde gegevens verwijst naar de
bepalingen van het bovenvermelde Vlaamse decreet van 27 april 2018 en naar de door de
Vlaamse regering genomen uitvoeringsbesluiten.3
De betrokken gezinnen hebben recht op sociale toeslagen indien het inkomen van het gezin
de grenzen zoals vermeld in artikel 18 van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de
-

3

Besluit van 21 september 2018 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor het
toekennen van een sociale toeslag.
Besluit van 17 mei 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de selectieve participatietoeslagen
leerling.

13
toelagen in het kader van het gezinsbeleid niet overschrijdt. Voor wat betreft de selectieve
participatietoeslagen
wordt
rekening
gehouden
met
minimumen
maximuminkomensgrenzen aan de hand van een puntensysteem gaande van nul tot twintig.
Voor de bepaling van het inkomensbegrip in het kader van de toelagen gezinsbeleid moeten
de verschillende componenten in rekening worden gebracht (voor de sociale toeslagen zoals
vermeld in het BVR van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor het
toekennen van een sociale toeslag ). Het inkomensbegrip staat immers niet vermeld op het
aanslagbiljet, maar moet berekend worden op basis van de verschillende componenten.
Onderstaande tabel geeft weer welke inkomenscomponenten op welke wijze benut zullen
worden.
Het is voor elke inkomenscomponent noodzakelijk om de exacte bedragen van de vermelde
inkomens te kennen aangezien het inkomensbegrip berekend wordt op basis van de diverse
codes en omdat de regelgeving verschillende grenzen heeft ingeschreven.
* artikel 18 van het decreet van 27 april 2018 toelagen gezinsbeleid : drie inkomensgrenzen
voor de toekenning van de sociale toeslagen;
* artikel 43 van het decreet van 27 april 2018 toelagen gezinsbeleid : vastleggen van twee
minimum- en twee maximuminkomensgrenzen;
Bovendien worden de selectieve participatietoeslagen ook deels berekend op basis van het
exacte inkomen.
In bijlage 1 worden de codes opgelijst die nodig zijn voor de berekening van de sociale
toeslagen en de selectieve participatietoeslagen, in bijlage 2 staan de codes die enkel nodig
zijn voor de berekening van de selectieve participatietoeslag.
Gegeven 1
Inhoud

Beroepsinkomsten – werkloosheidsuitkeringen- uitkeringen
uit ziekte en invaliditeit, vervangingsinkomens uit pensioen en
WLH met bedrijfstoeslag- gezamenlijk belastbaar inkomen
van zelfstandigen
Bewijs van proportionaliteit De beroepsinkomsten worden voor loontrekkenden meegeteld
voor aftrek van de beroepskosten, zodat we niet alleen nood
hebben aan de codes van de beroepsinkomsten, maar ook aan
de codes voor de beroepskosten om het inkomen voor aftrek
van beroepskosten te kunnen afleiden.
Voor zelfstandigen vertrekken we van het beroepsinkomen na
aftrek van beroepskosten, maar zullen we dat bedrag
vermenigvuldigen met factor 100/80.
Het BVR van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere
regels voor het toekennen van een sociale toeslag vermeldt in
art. 4, 1° dat er ook inkomsten uit uitkeringen in kader van de
ziekteverzekering, werkloosheidsuitkeringen en pensioenen
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worden meegeteld in het inkomensbegrip. Deze
uitkeringsinkomsten moeten eveneens afzonderlijk gekend zijn.
Enerzijds omwille van de toekenning van een uitzonderlijke
selectieve participatietoeslag als de in aanmerking te nemen
gezinsinkomsten gelijk zijn of lager dan een tiende van de
maximuminkomensgrens ( vermeld in artikel 43 van het decreet
van 27 april 2018) en daarenboven de gezinsinkomsten voor
minstens 70 % bestaan uit onder andere vervangingsinkomsten
( art 39 §4 decreet van 27 april 2018), maar anderzijds ook
omdat er in kader van de sociale toeslagen én de selectieve
participatietoeslagen een uitzondering op de KI test (zie BVR
van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels
voor het toekennen van een sociale toeslag, art. 5 en BVR van
17 mei 2019 betreffende de selectieve participatietoeslagen
leerling, art. 10) wordt voorzien indien 70 % van het inkomen
uit vervangingsinkomsten zou bestaan.
Om te weten te komen welke personen inkomsten uit
beroepsactiviteit bij een Europese of andere internationale
instelling hebben, vragen we code A/B0620 op. Voor die
personen zullen we additionele inkomensstukken moeten
opvragen. Indien we deze code niet zouden hebben, dan zullen
we mogelijks ten onrechte toeslagen betalen aan deze
personen. Hierbij vragen we eveneens de code A0210 op ( code
1021-46 van het aanslagbiljet ) teneinde te vernemen of een
persoon gehuwd of wettelijk samenwonend is met een
ambtenaar van een internationale organisatie.
Bewaartermijn
en Zie hieronder punt X.
verantwoording van het
noodzakelijk karakter van
deze termijn
Gegeven 2
Inhoud
Onroerende inkomsten voor beroepsdoeleinden of vreemd
gebruik
(overzicht en gevraagde codes zie bijlage 1)
Bewijs van proportionaliteit Door de Vlaamse regering werd vastgelegd dat deze gegevens
deel moeten uitmaken van de berekening van het inkomen.
Voor de berekening wordt rekening gehouden met het KI
vreemd gebruik en het KI gebruik voor beroepsdoeleinden.
De gegevens met betrekking tot het kadastraal inkomen dienen
apart gekend te zijn aangezien er een verschillend gewicht
wordt toegekend aan het kadastraal inkomen vreemd gebruik
en het kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden.
Er zal ook een KI-test uitgevoerd worden waarbij het aandeel
van het kadastraal inkomen vreemd gebruik zal bekeken
worden t.o.v. inkomen zonder kadastraal Inkomen. Als het
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kadastraal inkomen vreemd gebruik meer dan 20% van het
inkomen zonder kadastraal inkomen uitmaakt, heeft het gezin
geen recht op de betreffende sociale of selectieve
participatietoeslag. (artikel 6 van BVR 17 mei 2019 betreffende
de selectieve participatietoeslagen leerling en artikel 5 BVR van
21 september2018 tot vaststelling van de nadere regels voor
het toekennen van een sociale toeslag)
Bewaartermijn
en Zie hieronder punt X.
verantwoording van het
noodzakelijk karakter van
deze termijn
Gegeven 3
Inhoud
De afzonderlijk belastbare ontvangen onderhoudsgelden
(overzicht van gevraagde codes zie bijlage 1)
Bewijs van proportionaliteit Door de Vlaamse Regering werd vastgelegd dat deze gegevens
deel moeten uitmaken van de berekening van het inkomen.
80 % van de aan de persoon van wie de inkomsten voor de
berekening van de toelage wordt in aanmerking genomen
uitbetaalde onderhoudsgelden, maken deel uit van het
inkomen van het gezin.
Bewaartermijn
en Zie hieronder punt X.
verantwoording van het
noodzakelijk karakter van
deze termijn

Gegeven 4
Inhoud

De betaalde Onderhoudsgelden (gevraagde codes zie bijlage
1)
Bewijs van proportionaliteit Door de Vlaamse Regering werd vastgelegd dat deze gegevens
deel moeten uitmaken van de berekening van het inkomen.
80% van de door de persoon van wie de inkomsten voor de
berekening van de toelage in aanmerking wordt genomen
betaalde onderhoudsgelden wordt afgetrokken van de
belastbare inkomsten.
Bewaartermijn
en Zie hieronder punt X.
verantwoording van het
noodzakelijk karakter van
deze termijn
Gegeven 5
Inhoud
Wettelijke en overlevingspensioenen
Bewijs van proportionaliteit Zowel voor de sociale toeslagen als voor de selectieve
participatietoeslagen wordt gewerkt met een begrip
vervangingsinkomsten. In concreto wordt een gezin vrijgesteld
van de KI test indien het inkomen voor 70% zou bestaan uit
alimentatie,
inkomensvervangende
tegemoetkoming,
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vervangingsinkomens en/of overlevingspensioenen. We
hebben dus nood aan aparte gegevens over:
• overlevingspensioenen.
• vervangingsinkomsten: In principe kunnen we
vertrekken van de uitkeringscodes A/B 9621, A/B9622
en A/B9623. Wettelijke, overlevingspensioenen en de
categorie ‘ andere pensioenen, renten’ horen echter
niet tot het begrip vervangingsinkomsten. We zullen
het begrip vervangingsinkomsten daarom afleiden
door van code A/B9623 de wettelijke,
overlevingspensioenen en de andere pensioenen en
renten af te trekken en dit bedrag te tellen bij codes
A/B 9621 en A/B 9622. We vragen ze daarom
afzonderlijk op.
Bewaartermijn
en Zie hieronder punt X.
verantwoording van het
noodzakelijk karakter van
deze termijn
Gegeven 6
Inhoud

Gezinslasten
( overzicht en gevraagde codes zie bijlage 2 )
Bewijs van proportionaliteit De decretale bepalingen houden rekening met de gezinslasten
voor de berekening van de gezinsgrootte en met name bij de
berekening van de punten om de minimum en
maximuminkomensgrens vast te leggen overeenkomstig
artikel 41 en 42 van het decreet van 27 april 2018.
Deze informatie is noodzakelijk om de actuele toekenning van
de schooltoelagen verder te zetten in het nieuwe decretale
kader.
Bewaartermijn
en Zie hieronder punt X.
verantwoording van het
noodzakelijk karakter van
deze termijn

X

Bewaartermijn van de gegevens

Artikel 7§ 11 van het decreet van 27 april 2018 legt de bewaartermijn van de
persoonsgegevens, vermeld in de tweede paragraaf van artikel 7 voor de uitbetalingsactoren
vast op vijf jaar na de afsluiting van het dossier.
De betrokken informatiegegevens zullen slechts in het persoonlijk dossier van de betrokkene
bewaard worden zolang dit nodig is voor de verwezenlijking van de decretale doeleinden.
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De rechtsvorderingen waarover begunstigden van toelagen in het kader van gezinsbeleid
beschikken moeten binnen vijf jaar worden ingesteld (Zie artikel 95 -99 van het decreet van
27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.)

XI.

Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens

De gegevensuitwisseling geschiedt met de webservice TAXI-AS via de Vlaamse
Dienstenintegrator zoals opgericht bij artikel 3 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de
oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator.
Het intern verzelfstandigd Agentschap Informatie Vlaanderen, vervult de functie van
dienstenintegrator met als doel de gegevensuitwisseling te vereenvoudigen en te
optimaliseren tussen de instanties onderling enerzijds en tussen de instanties en de andere
dienstenintegratoren en externe overheden anderzijds.
De gegevensuitwisseling tussen Opgroeien regie, het VUTG en de uitbetalingsactoren
geschiedt via het gegevensnetwerk KRING.

XII.

Periodiciteit van de gegevensdoorgifte

De frequentie van de toegang tot de gegevens is permanent.
Deze frequentie wordt verantwoord door de taken en deze zijn niet in de tijd beperkt, dus is
een toegang voor onbepaalde duur noodzakelijk om de taken efficiënt te kunnen vervullen.
De toegang tot de gevraagde gegevens moet ook permanent zijn aangezien op elk ogenblik
moet kunnen nagegaan worden of de betrokken gezinnen recht hebben op één van de
bedragen of toeslagen die verbonden zijn aan het inkomen van het gezin.

XIII. Ontvangerscategorieën
De gegevens worden enkel intern gebruikt door de personeelsleden van Opgroeien regie, het
VUTG en de uitbetalingsactoren die instaan voor de behandeling en het beheer van de
dossiers die met het oog op de realisatie van de bovenvermelde doeleinden worden
aangelegd.
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Overeenkomstig artikel 5, f), van de AVG werden ook ten aanzien van het personeel passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om te waarborgen dat de
persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking en
tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Bovengenoemde personen hebben bijkomend toegang tot onderhavige persoonsgegevens,
maar enkel en alleen op voorwaarde dat zij van deze toegang gebruik maken binnen de perken
van de taken en bevoegdheden die hen door de regelgeving worden verleend.

XIV. Doorgifte aan derden
Doorgifte aan derden is niet toegestaan

XV.

Verwerkers

De verplichtingen die uit dit protocol voortvloeien worden aan de eventuele verwerkers van
de partijen meegedeeld.
Overeenkomstig artikel 28 van de AVG zijn de volgende verplichtingen van toepassing
wanneer de verwerking door een verwerker wordt verricht:
- De verwerkingsverantwoordelijke doet uitsluitend een beroep op verwerkers die
afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende
technische en organisatorische maatregelen,
- De verwerker neemt geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande
specifieke of algemene toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke,
- De verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke
instructies van de verwerkingsverantwoordelijke,
- De verwerker waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens
gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te
nemen,
- De verwerker verleent bijstand aan de verwerkingsverantwoordelijke bij het
vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de rechten van de
betrokkenen te beantwoorden,
- De verwerker wist alle persoonsgegevens na afloop van de verwerkingsdiensten,
- De verwerker stelt alle informatie die nodig is om de nakoming van de in artikel 28
van de AVG neergelegde verplichtingen aan te tonen ter beschikking van de
verwerkingsverantwoordelijke,
- De verwerker stelt de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien
naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de AVG.
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Opgroeien regie, het VUTG en de uitbetalingsactoren verbinden zich ertoe om de naam mee
te delen van de verwerker(s) die toegang zal (zullen) hebben tot de door dit protocol bedoelde
gegevens. Hetzelfde geldt ingeval van wijziging van verwerker(s).
Ingeval van problemen met zijn verwerker(s) engageren Opgroeien regie, het VUTG en de
uitbetalingsactoren zich om de gepaste maatregelen te nemen om zich te verzekeren van de
conformiteit van de verwerking met de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens in
het algemeen en met de AVG in het bijzonder.

XVI. Veiligheid
Overeenkomstig artikel 32 tot 34 van de AVG zijn de verwerkingsverantwoordelijke en de
verwerker verplicht om de persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuken op de
beveiliging die accidenteel of onrechtmatig leiden tot de vernietiging, het verlies, de wijziging
of de ongeoorloofde verstrekking van of de toegang tot die persoonsgegevens.
Opgroeien regie, het VUTG en de uitbetalingsactoren verbinden zich ertoe technische en
organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen voor de bescherming van de gegevens
tegen elke ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, elk verlies of elke wijziging van de
persoonsgegevens, alsook voor het vermijden of verkleinen van het risico op inbreuken, tegen
accidenteel verlies of diefstal van gegevens, tegen wijzigingen, tegen ongeoorloofde toegang
of misbruik en elk ander onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens.
Met de ondertekening van dit protocol zijn Opgroeien regie, het VUTG en de
uitbetalingsactoren zeker dat de netwerken waarmee de bij de verwerking van
persoonsgegevens betrokken voorzieningen in verbinding staan, de vertrouwelijkheid en de
integriteit van die persoonsgegevens waarborgen.
In het geval van een inbreuk op de beveiliging verbinden Opgroeien regie, het VUTG en de
uitbetalingsactoren zich ertoe de FOD Financiën onmiddellijk te verwittigen volgens de
overeengekomen modaliteiten.
De partijen stellen elkaar in kennis van substantiële wijzigingen van de technische en
organisatorische veiligheidsmaatregelen in verband met de verwerking van gegevens zoals
bepaald in dit protocol.
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XVII. Fouten in de gegevens van de TAXI-AS
Indien er fouten in de gegevens worden aangetroffen, verbindt Opgroeien regie, het VUTG en
de uitbetalingsactoren zich ertoe de FOD Financiën onmiddellijk te verwittigen volgens de
overeengekomen/overeen te komen modaliteiten.

XVIII. Rechten van betrokkenen
Overeenkomstig de AVG beschikken de betrokkenen over een bepaald aantal rechten in
verband met hun persoonsgegevens4.
De betrokkenen hebben de volgende rechten:
- Het recht op inzage van hun persoonsgegevens.
- Het recht op rectificatie van hen betreffende onjuiste persoonsgegevens.
- Het recht op beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens in bepaalde
gevallen die in de AVG zijn vastgelegd5.
- Het recht van bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens in
bepaalde gevallen die in de AVG zijn vastgelegd6.
- Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde
verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hen
rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hen treft, tenzij dat besluit noodzakelijk is
voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst, wettelijk is
toegestaan of berust op de toestemming van de betrokkenen.
- Het recht op wissing van de persoonsgegevens in bepaalde gevallen die in de AVG
zijn vastgelegd7,
De partijen verbinden zich ertoe de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de
uitoefening van de rechten van de betrokkene en om op doeltreffende wijze samen te werken
aan het vervullen van die verplichtingen.
In de praktijk kan de betrokkene, mits hij zijn identiteit bewijst en op basis van een door hem
gedagtekend en schriftelijk verzoek, bij de ontvanger kosteloos de mededeling van de hem
betreffende gegevens verkrijgen, alsook de verbetering van onvolledige, onjuiste of
overmatige gegevens.

4

Art.15, 16, 17, 18, 21 en 22 van verordening (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG.
5
Art.17, ibid.
6
Art.6, ibid.
7
Art.17, ibid.
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Wanneer een persoon op wie de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is zich op
een recht uit de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
beroept, brengen de partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte.
Opgroeien regie, het VUTG en de private uitbetalingsactoren informeren de betrokkenen via
de privacyverklaring op hun website dat de gegevens die in uitvoering van dit protocol werden
doorgegeven, afkomstig zijn van de FOD Financiën. Overeenkomstig artikel 20§ 3 van de wet
van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking
van persoonsgegevens wordt dit protocol openbaar gemaakt op de website van de
verwerkingsverantwoordelijke.

XIX. Vertrouwelijkheid
Opgroeien regie, het VUTG, de uitbetalingsactoren en de verwerkers waarborgen de
vertrouwelijkheid van de gegevens en van de resultaten die verkregen worden bij de
verwerking ervan in het kader van dit protocol.
Hieruit volgt dat deze gegevens en de resultaten van hun verwerking:
• enkel indien nodig zullen gebruikt worden voor de doeleinden die in dit protocol
worden beschreven,
• niet verspreid noch gekopieerd zullen worden,
• niet langer zullen worden bewaard dan de bewaartermijn die in dit protocol wordt
bepaald.
Elk resultaat dat op grond van de meegedeelde gegevens wordt verkregen is eigendom van
de FOD Financiën en kan niet worden gepubliceerd of aan derden worden meegedeeld,
behalve indien dit voorzien is door dit protocol of met voorafgaand schriftelijk akkoord van de
FOD Financiën.
Opgroeien regie, het VUTG,de uitbetalingsactoren en elke andere persoon aan wie Opgroeien
regie, het VUTG en de uitbetalingsactoren inkomsten gegevens meedeelt, zijn gehouden aan
het beroepsgeheim met betrekking tot de informatie die zij krachtens dit protocol kunnen
verkrijgen.
Alle inlichtingen die aan het personeel van Opgroeien regie, het VUTG, de uitbetalingsactoren
en van de verwerkers worden verstrekt in het kader van dit protocol, alle documenten die hen
worden toevertrouwd en alle vergaderingen waaraan zij deelnemen, zijn strikt vertrouwelijk.
Opgroeien regie, het VUTG en de uitbetalingsactoren verbinden zich er toe om, zowel tijdens
als na de verwerking, alle vertrouwelijke informatie, van welke aard dan ook, die aan hen
wordt meegedeeld of waarvan zij krachtens dit protocol kennis nemen, vertrouwelijk te
behandelen.
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Opgroeien regie, het VUTG en de uitbetalingsactoren staan borg voor de naleving van de
vertrouwelijkheid van deze gegevens door het personeel en de eventuele verwerker(s) en
verbinden zich ertoe geen vertrouwelijke gegevens aan derden te verstrekken. Aan het
personeel en de verwerker(s) worden enkel die gegevens meegedeeld die strikt noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van hun taken.
Opgroeien regie, het VUTG en de uitbetalingsactoren verbinden zich ertoe om informatie van
de FOD Financiën niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren indien deze zich op een drager bevindt
die door de FOD Financiën ter beschikking is gesteld en om informatie van de FOD Financiën
niet geheel of gedeeltelijk vast te leggen op een informatiedrager, behalve voor de uitvoering
van behoorlijk toegelaten doeleinden en uitsluitend voor zover dat strikt noodzakelijk blijkt.
De FOD Financiën heeft het recht om op elk moment aan Opgroeien regie, het VUTG en de
uitbetalingsactoren te vragen om alle of een gedeelte van de informatiedragers terug te
bezorgen waarop Opgroeien regie, het VUTG en de uitbetalingsactoren de informatie van de
FOD Financiën heeft opgeslagen. Opgroeien regie, het VUTG en de uitbetalingsactoren
verbinden zich ertoe de gevraagde dragers onmiddellijk terug te bezorgen zonder ze te
kopiëren.

XX.

Intellectuele eigendom

De FOD Financiën behoudt de intellectuele eigendom over de meegedeelde gegevens.
Resultaten geproduceerd op basis van de krachtens dit protocol meegedeelde gegevens
mogen niet aan derden bekendgemaakt of meegedeeld worden, behalve in gevallen
vastgelegd in dit protocol of behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de FOD
Financiën.

XXI. Gebruiksovereenkomsten
Om de goede werking van het systeem te waarborgen, kan de FOD Financiën, zo nodig,
gebruiksovereenkomsten uitvaardigen die aan dit protocol zullen worden aangehecht.
Deze overeenkomsten zullen preciseren hoe de databases van de FOD Financiën kunnen
worden geraadpleegd of hoe de ICT-infrastructuur moet worden gebruikt om eventuele
technische problemen, een verkeerd gebruik van de gegevens en/of een eventuele
overbelasting van het systeem te vermijden.
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XXII. Wijzigingen en evaluaties van het protocol
Om de 3 jaar wordt dit protocol in aanwezigheid van de partijen geëvalueerd.
Indien één van de partijen een wijziging van dit protocol wenst of indien dat nodig zou zijn
door een nieuwe wetgeving of technische vooruitgang, kan er op elk moment een aanhangsel
worden opgemaakt. Zodra dat aanhangsel is ondertekend, wordt het aan dit protocol
toegevoegd en maakt het er integraal deel van uit.
Alle aanhangsels ontstaan uit de samenwerking tussen één of meerdere werkgroepen die
bestaan uit deskundigen die door elk van de partijen behoorlijk werden aangeduid.
Elke partij kan uit eigen beweging de andere partij aanspreken door een aangetekende brief
te versturen naar het adres dat hierboven wordt vermeld. In die brief moet kort worden
vermeld waarom een aanhangsel nodig blijkt. De werkgroep(en) komt (komen) binnen de zes
maanden na ontvangst van de brief samen.
De werkgroep moet op korte termijn een aanhangsel voorstellen waarin de genoemde
kwestie wordt opgelost.

XXIII. Technische bijstand - communicatie
Voor de specifieke technische behoeften die uit dit protocol voortvloeien, kunnen de partijen
technische bijstand regelen via een SLA.

XXIV. Geschillen en sancties
In geval van toepassingsproblemen of bij overtreding van dit protocol verbinden de partijen
zich ertoe overleg te plegen en samen te werken teneinde zo snel mogelijk tot een minnelijke
schikking te komen.
Opgroeien regie, het VUTG en de uitbetalingsactoren is verantwoordelijk voor de schade die
de FOD Financiën zou lijden als de partner zelf, de verwerker of de personeelsleden van de
partner de verplichtingen in het kader van dit protocol niet zouden naleven.
De FOD Financiën mag, indien hij dat verantwoord acht de doorgifte van de in dit protocol
bedoelde gegevens opschorten.
Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen en onverminderd andere wettelijke of regelgevende
bepalingen, zijn uitsluitend de burgerlijke rechtscolleges van de plaats van de

24
maatschappelijke zetel van de overheidsinstantie die de in dit protocol bedoelde gegevens
doorgestuurd heeft, bevoegd om het geschil te beslechten.
De FOD Financiën heeft het recht om de zes andere partijen in dit protocol gerechtelijk te
vervolgen en de betaling te eisen van vergoedingen die de geleden schade naar aanleiding van
een foute uitvoering of de niet-uitvoering van dit protocol dekken.

XXV. Opzegging
Elke partij kan dit akkoord beëindigen door de andere partij via een aangetekende brief op de
hoogte te brengen van de opzegtermijn van twaalf maanden.

XXVI. Duur van het protocol en inwerkingtreding
Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van de ondertekening ervan en wordt
gesloten voor een onbepaalde duur.
Opgemaakt in Brussel in drie exemplaren, op

Voor de FOD Financiën
De Voorzitter van het Directiecomité
ondertekend door
Hans D'Hondt Digitaal
Hans D'Hondt (Signature)
2020.07.03
(Signature) Datum:
13:48:30 +02'00'

Hans D’Hondt

Voor Opgroeien regie
Administrateur-generaal

Katrien
Verhegge
(Signature)

Digitaal ondertekend
door Katrien
Verhegge (Signature)
Datum: 2020.07.17
11:42:00 +02'00'

Katrien Verhegge

Voor het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het
Gezinsbeleid ( VUTG)
De gedelegeerd bestuurder
Leo Van
Loo
(Signatur
e)

Leo Van Loo

Digitaal
ondertekend
door Leo Van Loo
(Signature)
Datum:
2020.07.22
09:40:05 +02'00'
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Voor de vier private vergunde uitbetalingsactoren:
Kidslife vzw,
Parentia Vlaanderen vzw,
directeur
CEO
Digitaal

David
ondertekend door
Pol Pirard
Moerman
Moerman David
(Signature)
2020.08.19
(Signature) Datum:
15:58:49 +02'00'
Infino Vlaanderen vzw,
Algemeen directeur

Katlyn Colman

Katlyn
Colman
(Signature)

Digitally signed

Martine Becquevort

Martine by Martine
Becquevor Becquevort
(Signature)
t
Date:
(Signature) 2020.10.29

15:39:54 +01'00'

My Family vzw,
Afgevaardigd-bestuurder
Digitally signed by
Katlyn Colman
(Signature)
Date: 2020.08.26
10:43:55 +02'00'

Digitally signed by
Franky
Franky Haesevoets
Haesevoets (Signature)
Franky Haesevoets
Date: 2020.10.30
(Signature) 09:07:08 +01'00'
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BIJLAGE 1: Overzicht van de IPCAL-codes nodig voor de sociale toeslagen
Codes nodig voor gegeven 1
A9620 / B9620
A9621 / B9621
A9622 / B9622
A9623 / B9623

A0620 / B0620

Zie BVR, art. 4, 1°
Gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten
Gezamenlijk belastbare werkloosheidsuitkeringen
Gezamenlijk belastbare Ziekte en Invaliditeit
Gezamenlijk
belastbare
vervangingsinkomens
pensioen en WLH met bedrijfstoeslag
Forfaitaire beroepskosten
Werkelijke beroepskosten
Gezamenlijk belastbaar inkomen (zelfstandigen)
Code 1021-46 aanslagbiljet Gehuwd met een
ambtenaar van een internationale organisatie
Indicatie internationale ambtenaar

Codes nodig voor gegeven 2
A1050 / B1050

Zie BVR, art. 4, 3°
KI gebruikt voor het beroep

A1060 / B1060

A1150 / B1150

KI Gebouwd verhuurd niet voor beroep of niet
verhuurd (privé-markt)
KI Ongebouwd verhuurd niet voor beroep of niet
verhuurd
KI Verhuurd, pachtwetgeving, voor land-tuinbouw
KI Gebouwen, materieel en outillering verhuurd aan
vennootschap of voor beroepsdoeleinden
KI Gronden verhuurd aan vennootschap of voor
beroepsdoeleinden
KI Materieel en outillering

Codes nodig voor gegeven 3
A1920 / B1920
A1930 / B1930
A1940 / B1940

Zie BVR, art. 4, 2°
Niet gekapitaliseerde onderhoudsuitkeringen
Achterstallige uitkeringen (gerechtelijke beslissing)
Gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag)

Codes nodig voor gegeven 4
A3900 / B3900
A3920

Zie BVR, art. 4
het bedrag verschuldigd door persoon zelf
het bedrag verschuldigd door beide echtgenoten of
wettelijk samenwonenden samen

Codes nodig voor gegeven 5
A2280 / B2280
A2290 / B2290
A2110/ B2110

Zie BVR, art. 5
Wettelijke pensioenen
Overlevingspensioen en overgangsuitkeringen
Andere pensioenen renten

A7300 / B7300
A2580 / B2580
A9624 / B9624
A0210

A1070 / B1070
A1080 / B1080
A1090 / B1090
A1120 / B1120
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BIJLAGE 2: Overzicht van de codes die –samen met de codes uit bijlage 1- nodig zijn voor de selectieve
participatietoeslagen

Codes nodig voor gegeven 6
A 0300
A 0340

A 0350

A0310

Zie decreet 27 april 2018 art 41 en 42
Aantal kinderen die fiscaal volledig te uwe laste zijn.
Aantal kinderen die fiscaal te uwen laste zijn, maar voor wie de
helft van het belastingvoordeel moet worden toegekend aan de
andere ouder door de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de
kinderen.
Aantal kinderen die fiscaal te uwen laste zijn, maar voor wie de
helft van het belastingvoordeel moet worden toegekend aan de
andere ouder door de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de
kinderen. Aantal van de onder code A 0340 vermelde kinderen met
een zware handicap.
Aantal van in 1030-27 vermelde personen met een zware
handicap.

A0430

Aantal ouders, grootouders, overgrootouders, broers en zusters
van 65 jaar of ouder die fiscaal te uwen laste zijn.

A0440

Aantal van in 1043-24 vermelde personen met een zware
handicap.

A0320

Aantal andere personen die fiscaal te uwen laste zijn.

A0330

Aantal van in 1032-35 vermelde personen met een zware
handicap.

A0280/B0280.

Luik 1028/2028 van de fiscale verklaring, met name “Hebt u een
zware handicap”

