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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/21/206 

 

 

BERAADSLAGING NR. 21/108 VAN 1 JUNI 2021 BETREFFENDE DE 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS MET BETREKKING TOT HET 

STATUUT VAN RECHTHEBBENDE OP DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING 

DOOR HET “AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITÉ” EN ZIJN SECUNDAIR 

NETWERK VOOR DE TOEKENNING VAN TOESLAGEN OP DE KINDERBIJSLAG 

(PROJECT “GSS”) 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 

april 2016 van het Europees Parlement en de Raad 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 richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité nr. 18/046 van 3 april 2018, 

gewijzigd op 6 november 2018, 4 december 2018, 7 mei 2019, 14 januari 2020, 1 september 

2020, 3 november 2020 en 6 april 2021, over de online raadpleging van authentieke bronnen 

door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project 

“geharmoniseerde sociale statuten”; 

 

Gelet op de aanvraag van het Agence pour une Vie de Qualité (AViQ); 

 

Gelet op het besluit van de Waalse regering van 1 april 2021 tot uitvoering van artikel 86 van 

het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ); 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) is een autonome instelling van openbaar nut 

die instaat voor het beheer van de bevoegdheden inzake gezondheid, welzijn, begeleiding 

van ouderen, handicap en kinderbijslag. 
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2. In Wallonië wenst AViQ toeslagen op de kinderbijslag toe te kennen aan gezinnen met 

kinderen die aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen. Om dit recht toe te kennen en 

te vermijden dat de situatie achteraf moet worden geregulariseerd, wenst AViQ als 

regulator, samen met zijn secundair netwerk van kinderbijslagfondsen1, het “RVV”-

statuut online te kunnen raadplegen.   

 

3. De reglementaire teksten die een rechtsgrond verlenen aan het gebruik van de 

persoonsgegevens zijn het besluit van de Waalse regering van 1 april 2021 tot uitvoering 

van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling 

van de gezinsbijslagen, het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de 

betaling van de gezinsbijslagen en het decreet van 11 februari 2021 tot wijziging van het 

decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen.  

 

4. Voor de toekenning van de toeslagen op de kinderbijslag bedoeld in de artikelen 11 tot 

13 en 122 tot 124 van het decreet van 8 februari 2018, wordt het bewijs dat de in artikel 

2, 20°, van het decreet van 8 februari 2018 bepaalde inkomensmaxima niet zijn 

overschreden geleverd indien de bijslagtrekkende het BIM-statuut geniet, 

overeenkomstig artikel 3, § 1, 2°, van het voormelde besluit van de Waalse regering van 

1 april 2021. In dat geval worden de toeslagen voorzien in de artikelen 11, § 1, 1°, 12, 

eerste lid, 1°, 13, § 1, 1°, en 122 tot 124, van het decreet van 8 februari 2018, toegekend 

voor alle kwartalen van het jaar T waarin de bijslagtrekkende dit statuut geniet. 

 

5. Op basis van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) dat door het AViQ 

of zijn secundair netwerk wordt meegedeeld, stuurt de KSZ een antwoord van het type 

ja/neen. Het antwoord “ja” wordt gegeven indien de persoon gekend is binnen het statuut 

van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming op het moment van de raadpleging. 

Het betreft hier een automatische analyse van het eventuele recht op een sociale toeslag. 

 

6. Voor zover ze aanvullende rechten toekennen, zijn het AViQ en zijn secundair netwerk 

op basis van deze beraadslaging en op basis van de beraadslaging van het 

Informatieveiligheidscomité nr. 18/046 van 3 april 2018 gemachtigd om toegang te 

krijgen tot de gegevens uit de GSS-gegevensbank. 

 

7. Ingevolge de regionalisering van de kinderbijslag vanaf 1 januari 2019, heeft het AViQ 

de bevoegdheid van regulator overgenomen en de Waalse kinderbijslagfondsen het 

beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag. ORINT, het interregionaal orgaan voor de 

gezinsbijslagen, werd opgericht door het samenwerkingsakkoord van 30 mei 20182. 

ORINT heeft als doel het beheer van bepaalde aspecten van de kinderbijslag (artikel 4 

van het voormelde samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018), waaronder het beheer van 

het kadaster, de toepassing Trivia en de stromen3, de identificatie van de kinderen van 

                     
1  Artikel 2, 6°, van het Waalse decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de 

gezinsbijslagen. 
2  Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting 

van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen. 
3  Zoals voorzien in de artikelen 5 en 8 van het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de 

Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de 

Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, 

de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de 

bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen. 
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wie de rechten op kinderbijslag niet in het Waalse Gewest en in de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie geactiveerd zijn en alle andere opdrachten die hem door de 

Algemene Vergadering met unanimiteit worden opgedragen. Artikel 8, § 2, van het 

samenwerkingsakkoord van 6 september 20174 bepaalt dat het kadaster en de Trivia-

toepassing mogen worden aangepast op vraag van één of meerdere deelentiteiten om de 

uitvoering van hun regionale decreten mogelijk te maken. Het Waalse Gewest, via AViQ, 

wenst gebruik te maken van deze bepaling in het kader van de beschikbaarstelling van de 

RVV-stroom voor de Waalse bijslagtrekkenden met het oog op de toekenning van 

toeslagen op de kinderbijslag voor gezinnen met kinderen die aan bepaalde voorwaarden 

inzake RVV-statuut voldoen wanneer bepaalde inkomensvoorwaarden niet vervuld zijn, 

overeenkomstig het besluit van de Waalse regering van 1 april 2021 tot uitvoering van 

artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van 

de gezinsbijslagen. Deze uitwisselingen zouden bijgevolg via ORINT verlopen 

gedurende een overgangsperiode waarvan het einde op dit moment voorzien is op 31 

december 2023. De kinderbijslagfondsen van het secundaire netwerk van AViQ worden 

beoogd in § 3 van artikel 8 van het voormelde samenwerkingsakkoord van 6 september 

2017 dat voorziet in de continuïteit bij de overname van de betalingen van het federaal 

niveau door het regionaal niveau, alsook in aanpassingen van de betaaltoepassingen van 

de fondsen voor zover deze aanpassingen echter de continuïteit van de betalingen niet in 

het gedrang brengen. De kinderbijslagfondsen van het secundaire netwerk van AViQ zijn 

dus gemachtigd om de toepassingen aan te passen in het kader van de beschikbaarstelling 

van een nieuwe RVV-stroom voor de Waalse fondsen.  

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

8. Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, van de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van 

het Informatieveiligheidscomité vereist. 

 

9. Het AViQ werd met toepassing van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot 

uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en 

openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 

18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid door het Beheerscomité van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid in het uitgebreid netwerk van de sociale zekerheid opgenomen 

in het kader van zijn bevoegdheden inzake beheer en uitbetaling van de kinderbijslag, na 

beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

10. Krachtens artikel 6 van de AVG is de verwerking van persoonsgegevens enkel rechtmatig 

indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is vervuld. 

                     
4  Samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de 

aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de 

gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de 

kinderbijslagfondsen. 
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11. De voormelde overdrachten en verwerkingen zijn rechtmatig in die zin dat ze 

noodzakelijk zijn voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de 

verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, overeenkomstig artikel 6 1, c), van de 

GDPR, met name de uitvoering van het besluit van de Waalse regering van 1 april 2021 

tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer 

en de betaling van de gezinsbijslagen. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

12. Krachtens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en 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 Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens worden verzameld voor 

bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze 

vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden 

onverenigbaar is (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend 

zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden 

verwerkt (principe van minimale gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in 

een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 

geldende doeleinden noodzakelijk is (principe van opslagbeperking) en moeten ze 

worden verwerkt met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen 

zodat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd 

zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, 

vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

13. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de toekenning van toeslagen op 

de kinderbijslag voor gezinnen met kinderen die aan bepaalde voorwaarden inzake RVV-

statuut voldoen wanneer bepaalde inkomensvoorwaarden niet vervuld zijn, 

overeenkomstig het besluit van de Waalse regering van 1 april 2021 tot uitvoering van 

artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van 

de gezinsbijslagen. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

14. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van het beoogde doeleinde, relevant en niet overmatig. 

Ze hebben enerzijds betrekking op de bijslagtrekkenden die potentieel in aanmerking komen 

voor verhoogde kinderbijslag. Anderzijds worden per betrokkene, geïdentificeerd met zijn 

identificatienummer van de sociale zekerheid, enkel het al dan niet bestaan van een sociaal 

statuut en de periode van het recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering 

voor geneeskundige verzorging ter beschikking gesteld. Er zijn geen aanvullende 

persoonsgegevens over het statuut nodig; ze zullen aldus niet worden overgemaakt. 

 

 Opslagbeperking 

 

15. De gegevens van de dossiers met betrekking tot de aanvragen van aanvullende 

kinderbijslag die niet geleid hebben tot een betaling zullen worden bewaard gedurende 

vijf jaar te rekenen van de laatste dag van het kwartaal waarin de adoptieakte ondertekend 
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is of waarin de aanvraag van kinderbijslag ingediend is of waarin de geboorte 

plaatsgevonden heeft, voor zover de verjaring niet door de belanghebbenden geschorst 

is. De gegevens van de afgesloten dossiers met betrekking tot deze aanvragen die geleid 

hebben tot minstens één betaling en de gegevens van de openstaande dossiers zullen 

worden bewaard gedurende zeven jaar te rekenen vanaf 31 december van het jaar waarin 

de mededeling van de rekeningen aan het Rekenhof plaatsvond, voor zover de verjaring 

niet door de belanghebbenden geschorst is.5. 

 

16. De gegevens van de dossiers met betrekking tot aanvragen van kinderbijslag die geleid 

hebben tot minstens één betaling en die het voorwerp van fraude hebben uitgemaakt  

ingevolge frauduleuze handelingen of valse of bewust onvolledige verklaringen moeten,  

voor zover de verjaring niet door de belanghebbenden geschorst is en voor zover de 

fraude ontdekt werd binnen de termijn van zeven jaar, bewaard worden gedurende tien 

jaar te rekenen vanaf 31 december van het jaar waarin de mededeling van de rekeningen 

aan het Rekenhof plaatsvond, rekening houdend met het feit dat de termijn voor de 

mededeling van de rekeningen aan het Rekenhof vastgelegd is op 30 juni volgend op het 

boekjaar6.  

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

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

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de voormelde 

mededeling van persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

18. Bij de mededeling en verwerking van de persoonsgegevens moeten het AViQ en zijn 

secundair netwerk rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 

en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere 

regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de 

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en 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 

Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De partijen moeten 

tevens rekening houden met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van de 

sociale zekerheid die werden vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

19. In het personenrepertorium van de KSZ wordt bijgehouden wie gekend is in de sector 

van de kinderbijslag, in welk gewest, onder welke hoedanigheid en voor welke periode. 

Dankzij dit repertorium kan worden vermeden dat een persoon recht krijgt op 

kinderbijslag in verschillende gewesten tegelijkertijd. 

 

 

  

                     
5  Artikel 109, §§ 1 en 2, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de 

gezinsbijslagen. 
6  Artikel 2262 bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan 

het Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) en zijn secundair netwerk van 

kinderbijslagfondsen, in het kader van de toekenning van toeslagen op de kinderbijslag (project 

“GSS”) voor gezinnen met kinderen die aan bepaalde voorwaarden inzake RVV-statuut 

voldoen wanneer bepaalde inkomensvoorwaarden niet vervuld zijn, zoals beschreven in deze 

beraadslaging, toegestaan is mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter 

waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van 

doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de 

kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

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


