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Betreft: aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van 

pleeggezinnen en pleegkinderen en –gasten door het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) 

aan Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) voor 

de toekenning studiefinanciering. 

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC"); 

2. Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: 

“het e-govdecreet”), inzonderheid de artikelen 8 en 11;  

3. Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); 

4. Gelet op het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB 13 

februari 2001”). 

 

Vlaamse Toezichtcommissie voor het 

elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer 

 

 

Beraadslaging VTC nr. 12/2014 

van 14 mei 2014 
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B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

5. Gelet op de aanvraag, ontvangen op 31 maart 2014;  

6. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) van 27 maart 2014, 

ontvangen op 31 maart 2014; 

7. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en 

Studietoelagen (AHOVOS) van 1 maart 2014, ontvangen op 31 maart 2014; 

8. Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door de AHOVOS en JWZ bij diverse mails; 

9. Beslist op 14 mei 2014, na beraadslaging, als volgt: 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

10. Op basis van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering in de Vlaamse gemeenschap 

(hierna Studiefinancieringsdecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de 

studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (hierna Studiefinancieringsbesluit), kent de Vlaamse Gemeenschap 

schooltoelagen en studietoelagen toe aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. AHOVOS is belast met de 

uitvoering van deze regelgeving. 

11. Het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg (hierna Pleegzorgdecreet) voegde aan 

artikel  33 van het Studiefinancieringsdecreet een tweede lid toe, dat luidt als volgt: “In afwijking van het eerste lid 

heeft een pleegkind of een pleeggast, als bedoeld in artikel 2, 8° en 10°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende 

de organisatie van pleegzorg recht op een volledige toelage op voorwaarde dat de pleegzorg in het pleeggezin langer 

dan één jaar duurt.”1 

12. Om die bepaling te kunnen uitvoeren, heeft AHOVOS gegevens nodig omtrent wie de voorwaarden van 

voormeld artikel vervult. Artikel 33, tweede lid Studiefinancieringsdecreet treedt in werking op 1 september 2014 

(studiefinanciering betreffende het school/academiejaar 2014 – 2015). Dit impliceert dat de pleegzorger/pleeggast 

vanaf 1 augustus 2014 een aanvraag kan indienen. 

  

                                                
1 Art. 33, 1e lid Studiefinancieringsdecreet luidt: “Om te bepalen of een leerling of student in aanmerking komt voor een toelage, 
wordt uitgegaan van de leefeenheid van de betrokken leerling of student en het referentie-inkomen van zijn leefeenheid.” 



VTC/M/2013/12/HDK  3 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID 

13. AHOVOS, afdeling studietoelagen, wenst gegevens te verkrijgen van pleegkinderen/pleeggasten en 

pleeggezinnen (zie randnummer 35 voor detail). De gevraagde gegevens moeten beschouwd worden als 

persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, WVP. Aangezien deze persoonsgegevens op een geautomatiseerde 

wijze worden verwerkt, is de WVP van toepassing2. 

14. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het e-govdecreet vereist elke elektronische mededeling van 

persoonsgegevens door een instantie3 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens 

al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

15. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij JWZ, dat werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering 

van 24 oktober 2008 (hierna Bijzondere Jeugdbijstandbesluit4) als een intern verzelfstandigd agentschap zonder 

rechtspersoonlijkheid, binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. JWZ is een instantie, vermeld in 

artikel 4, §1, 2°, decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en valt dus onder het 

toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet.  

16. De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door JWZ te behandelen. 

17. De uitwisseling van gegevens gebeurt aan de hand van het INSZ-nummer (veelal het Rijksregisternummer) 

van de betrokkenen. De VTC is niet bevoegd om het gebruik van het Rijksregisternummer te machtigen, dit behoort 

tot de bevoegdheid van het Sectoraal Comité van het Rijksregister. Wat de huidige aanvraag betreft kan hierover het 

volgende vermeld worden: 

                                                
2 Art. 3, §1 WVP. 
3 Het begrip ‘instantie’ wordt gedefinieerd in artikel 2, 10°, van het decreet als: “een instantie, vermeld in artikel 4, §1, van het 
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur”. 
 Art. 4. § 1. Dit decreet is van toepassing op de volgende instanties : 
1° het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen; 
2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 
3° de gemeenten en de districten; 
4° de provincies; 
5° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer 
gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering 
voor haar rekening neemt; 
6° de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de 
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
7° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s; 
8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 
betreffende de wateringen; 
9° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten; 
10° alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. 
4 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake de bijzondere 
jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003. 
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- AHOVOS werd bij koninklijk besluit gemachtigd het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het 

vervullen van zijn decretale taken5; 

- JWZ werd gemachtigd het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het vervullen van zijn decretale 

taken inzake bijzondere jeugdbijstand6 en in het kader van de integrale jeugdzorg7.    

 

18. AHOVOS vermeldt in de aanvraag dat zij het Sectoraal Comité van het Rijksregister op de hoogte bracht van 

de nieuwe beoogde netwerkverbinding. 

B. TEN GRONDE  

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

19. Artikel 4, §1, 1°, WVP, stelt dat iedere verwerking van persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig moet zijn. Dit 

houdt in dat iedere gegevensverwerking dient te gebeuren op een transparante wijze en mits naleving van het recht.  

20. Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, dienen persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk 

omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en mogen zij niet verder worden verwerkt op een 

wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, met 

name de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. 

De VTC onderzoekt hierna de verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel. 

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking: 

21. Artikel 3 van het Bijzondere Jeugdbijstandbesluit omschrijft de missie van JWZ als volgt: 

22. “Het agentschap heeft als missie om samen met zijn partners, op grond van een behoefte of een vraag, een 

continuum van zorg aan te bieden aan de doelgroep om zo de ontplooiingskansen van de doelgroep te vrijwaren.” 

23. Maken onder meer deel uit van de doelgroep “de pleeggasten en pleegkinderen, vermeld in artikel 2, 8° en 

10°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg;” (art. 3, 2e lid, 2°/1 Bijzondere 

Jeugdbijstandbesluit). 

24. Inbegrepen in de kerntaken van JWZ zijn onder meer het beheren van het Fonds Jongerenwelzijn en het 

uitvoeren en coördineren van taken met toepassing van het beleid betreffende de pleegzorg, vermeld in het decreet 

van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg (art. 4, 5° en 6° Bijzondere Jeugdbijstandbesluit). 

                                                
5 Koninklijk besluit van 29 juni 1993 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het 
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van het bestuur Studietoelagen van het 
departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
6 Koninklijk besluit van 29 juni 1993  regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het 
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de administratie Gezin en Maatschappelijk 
Welzijn van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
(rechtsvoorganger van JWZ). 
7 Beraadslaging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 37/2013 van 8 mei 2013. 
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Doeleinde van de verdere verwerking:  

25. Krachtens artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot oprichting van het 

intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen” heeft het 

agentschap als missie : “Het verzorgen van de best mogelijke dienstverlening aan de klanten van het agentschap, nl. 

de desbetreffende instellingen, personeelsleden en deelnemers : cursisten, studenten, leerlingen en ouders.” 

26. Artikel 33 van het Studiefinancieringsdecreet bepaalt dat een pleegkind of een pleeggast recht heeft op een 

volledige toelage op voorwaarde dat de pleegzorg in het pleeggezin langer dan één jaar duurt.8. AHOVOS vraagt de 

gegevens met het oog op de uitvoering van voormelde bepaling. 

27. Op basis hiervan is de VTC van oordeel dat de omschrijving van het doeleinde van de verdere verwerking 

welbepaald en uitdrukkelijk is in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP en brengt in herinnering dat gevraagde gegevens 

enkel met het oog op dit doeleinde verder mogen verwerkt worden. 

28. Er dient te worden geanalyseerd of de doeleinden van de door de aanvrager geplande verwerkingen 

verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk door JWZ zijn verwerkt. Conform artikel 4, 

§ 1, 2° WVP dient bij de beoordeling van deze verenigbaarheid rekening te worden gehouden met alle relevante 

factoren, waaronder de redelijke verwachtingen van de betrokkene en de toepasselijke wettelijke en reglementaire 

bepalingen.  

29. De toekenning van een studiefinanciering wordt onder welbepaalde decretaal omschreven voorwaarden 

toegekend aan de betrokken pleegkinderen/pleeggasten en hun pleeggezinnen. De betrokkenen dienen redelijkerwijs 

te verwachten dat het al dan niet vervuld zijn van de voorwaarden gecontroleerd kan worden, met name door het 

opvragen van bepaalde gegevens bij een andere overheid, binnen de wettelijk toegestane perken. De gevraagde 

gegevens zijn immers nodig om na te gaan of aan de decretale voorwaarden is voldaan. 

30. De VTC stelt in dit verband evenwel een zekere dubbelzinnigheid vast in de regelgeving rond de omgang 

met persoonsgegevens in de pleegzorg enerzijds en jeugdhulp anderzijds.  Het Pleegzorgdecreet schept zeer hoge 

verwachtingen aangaande confidentialiteit van gegevens verzameld door de diensten voor pleegzorg. Pleeggezinnen 

staan primair in contact met de dienst voor pleegzorg en slechts in mindere mate met andere instanties. Het 

Pleegzorgdecreet verwijst naar de geheimhoudingsplicht gesanctioneerd door art. 458 van het Strafwetboek, 

behoudens noodzakelijke uitwisseling tussen diensten voor pleegzorg en de doorgifte van gecodeerde of anonieme 

gegevens aan de Vlaamse Gemeenschap voor beleidsonderzoek (art. 20 – 22 Pleegzorgdecreet).   

31. Uit het Decreet Integrale Jeugdhulp blijkt dan weer (impliciet) dat gegevens door de diensten voor 

pleegzorg dienen doorgegeven te worden aan JWZ.9   

                                                
8 Artikel 33 van het Studiefinancieringsdecreet, zoals gewijzigd bij artikel 38 van het Pleegzorgdecreet, met inwerkingtreding ten 
laatste op 1 september 2014 (art. 53 van het Pleegzorgdecreet). 
9 Meer bepaald aangaande pleegzorg die valt onder de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Art. 72, § 2 Decreet Integrale 
Jeugdhulp bepaalt: ”Met het oog op een vlotte realisatie van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening door de 
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32. De ene regeling voorrang verlenen boven de andere is weinig zinvol. Beide decreten moeten complementair 

gelezen worden, zoniet kunnen de expliciet gestelde doelstellingen van het deceet Integrale jeugdhulp niet 

gerealiseerd worden, met name “samenwerking […] op alle niveaus, casusgericht, tussen voorzieningen en tussen 

sectoren” en “Er zal een intersectorale gegevensverzameling plaatsvinden en dus een monitoring van cliëntstromen 

en hulpverleningstrajecten (in, door en uit de hulpverlening)”.10  

33. Wat de uitwisseling van informatie tussen diensten voor pleegzorg enerzijds en andere actoren van integrale 

jeugdhulp anderzijds, gelden de bepalingen van het decreet integrale jeugdzorg. Voor het overige dienen diensten 

voor pleegzorg de bepalingen van de WVP en de specifieke bepalingen van het decreet pleegzorg toe te passen. De 

VTC dringt er bij de decreetgever op aan de uitwisseling van gegevens tussen diensten voor pleegzorg en andere 

instanties een expliciete grondslag te geven.   

34. Op zich zijn de doelen dus gerechtvaardigde doelen, er moet echter wel nog een onderzoek gebeuren naar 

de proportionaliteit van de verdere verwerking (punt B.2.) en er moet rekening worden gehouden met de belangen 

van de betrokkenen. Vandaar dat de vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (punt 

B.3. en B.5.). 

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.2.1. Aard van de gegevens 

35. Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet 

overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden 

verwerkt. 

36. AHOVOS vraagt mededeling van een lijst van pleegkinderen/pleeggasten die beantwoorden aan bepaalde 

criteria die verband houden met de duur van de pleegzorg. AHOVOS vraagt eveneens de identiteit op van de 

pleegzorgers, zodat de studietoelage aan de juiste persoon kan uitbetaald worden. 

37. AHOVOS vraagt eveneens vermelding van de begindatum en indien gekend de einddatum van alle 

aaneensluitende periodes van pleegzorg binnen eenzelfde pleeggezin, zodat nagegaan kan worden of aan de 

verblijfsvoorwaarde voldaan is conform de vereisten van het Studiefinancieringsdecreet. 

38. In een eerste fase zal AHOVOS studietoelagen enkel toekennen wanneer de betrokkene zelf het initiatief 

neemt om een aanvraag tot studiefinanciering in te dienen. In een volgende fase wenst AHOVOS een gerichte 

communicatie te doen naar personen in de doelgroep die geen aanvraag indienden op basis van gegevens 

verkregen van JWZ. 

                                                                                                                                                       
toegangspoort wordt een elektronisch dossier uitgewerkt dat het traject in de jeugdhulpverlening en de proceslijn van aanmelding 
tot realisatie maximaal vat en dat daarbij maximaal gebruikmaakt van noodzakelijke informatie bij de betrokken actoren.” 
10 Parl. St. Vl. Parl. 2012-2013, 1952/1, 10. Art. 8 Decreet Integrale Jeugdhulp stelt: “Integrale jeugdhulp heeft betrekking op de 
samenwerking en afstemming in de jeugdhulp…”. 
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39. Qua concrete werkwijze stelt AHOVOS het volgende voorop: 

“Er zullen twee lijsten gemaakt worden, de eerste lijst zal in juli opgesteld worden. Hierop zullen de 

pleegzorgsituaties staan die op 31 december van dat schooljaar, meer dan 1 jaar bij hetzelfde pleeggezin 

kunnen verblijven. Deze lijst bevat dus een prognose van de situatie op 31 december van het schooljaar. De 

tweede lijst wordt opgemaakt na 31 december en zal de reële situatie op 31 december weergeven. Het is de 

situatie op 31 december van het schooljaar die in rekening wordt genomen.”  

 

40. Het recht op een studietoelage is verworven indien op 31 december van het lopend schooljaar alle 

voorwaarden vervuld zijn. Aanvragen mogen ingediend worden voor de start van het schooljaar, telkens vanaf 1 

augustus. De administratie streeft ernaar de uitbetaling van toelagen te starten bij de aanvang van het schooljaar. 

Dit gebeurt onder voorbehoud van terugvordering indien nadien de voorwaarden niet vervuld blijken. Deze werkwijze 

zal volledig doorgetrokken worden voor de pleegkinderen/pleeggasten.  

41. De VTC meent dat de voorgestelde werkwijze gerechtvaardigd is, op voorwaarde dat JWZ naar beste 

vermogen de selectie doorvoert van de groep pleegkinderen die horen tot de (potentiële) doelgroep. 

42. De VTC is van oordeel dat, mits naleving van de gestelde voorwaarden, de opvragingen van de gevraagde 

gegevens conform zijn aan artikel 4, §1, 3°, WVP en relevant, evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, 

vermeld in randnummer 25. 

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

43. Artikel 4, §1, 5°, WVP voorziet dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 

is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt. 

44. AHOVOS wenst haar algemene bewaartermijnen voor studiefinancieringsdossiers toe te passen op de 

gevraagde gegevens. AHOVOS hanteert bewaartermijnen rekening houdend met de termijnen in de artikelen 59 en 

63 van Studiefinancieringsdecreet betreffende de procedures van herziening van dossiers en terugvorderingen, en de 

gebruikelijke duur van procedures tot aanvechting van beslissingen tot studiefinanciering voor de Raad van State.11 

Dit houdt in dat de gegevens maximum 15 jaar lang zullen bewaard worden.12   

45. De VTC gaat akkoord met deze maximale bewaartermijn, maar benadrukt dat na het verstrijken van deze 

termijn de gegevens moeten vernietigd worden bij AHOVOS, conform de bepalingen van het Archiefdecreet van 9 juli 

2010. 

                                                
11 Artikel 15 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de 

controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de 
controle door het Rekenhof en waarop de verjaring van het gemeen recht, 10 jaar, van toepassing is. School- en 
studietoelagen zijn subsidiegerelateerde gegevens die betrekking hebben op uitgaven en aldus onder toepassing vallen van de 
voormelde wet. 
12 De aanvrager verwijst in dit verband naar de beraadslaging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 25/2012 van 14 
maart 2012. 
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B.2.3. Frequentie van de toegang  

46. AHOVOS wenst in de eerste fase twee maal per jaar en vanaf de tweede fase maximum zes maal per jaar 

mededeling te krijgen van de gevraagde gegevens.  

47. De VTC gaat akkoord met deze frequentie.  

B.2.4. Duur van de machtiging 

48. De machtiging wordt gevraagd voor onbepaalde duur. De opdrachten van AHOVOS zijn niet beperkt in de 

tijd. 

49. De VTC gaat akkoord met deze termijn. 

B.2.5. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld 

50. AHOVOS verduidelijkt dat de gegevens ter beschikking gesteld worden aan een aantal medewerkers van de 

afdeling Studietoelagen: 

- Alle dossierbehandelaars en de personeelsleden van de logistieke ploeg, aangezien zij het dossier inhoudelijk 

samenstellen, afhandelen en brieven versturen. 

- Alle toezichthouders (celhoofden, adjuncten van de directeurs en afdelingshoofd) hebben eveneens toegang 

tot deze informatie, opdat zij de dossiers inhoudelijk kunnen controleren. 

 

51. De toegang mag enkel gegeven worden voor het werkgebied en de taken waarvoor de personeelsleden 

bevoegd zijn. 

52. AHOVOS geeft aan dat de betrokken personeelsleden zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid van de 

persoonsgegevens waar zij toegang toe hebben te waarborgen, dit op grond van de geldende statuten en op grond 

van een individuele verklaring op erewoord. 
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B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

53. Artikel 9 WVP voorziet in een verplichting tot informatie van de betrokken personen van wie 

persoonsgegevens worden gebruikt.  

54. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene heeft 

verkregen, kan evenwel op deze informatieverplichting een uitzondering worden gemaakt indien de registratie of de 

verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt met het oog op de toepassing van een bepaling 

voorgeschreven door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Op grond van artikel 9, §2, 2e lid, b), 

WVP is in een dergelijke situatie een vrijstelling van informatieplicht van kracht. Deze vrijstelling neemt echter niet 

weg dat de VTC er zich kan van vergewissen of er passende waarborgen worden voorzien voor de bescherming van 

de rechten van de betrokkenen. 

55. De VTC vraagt dat er toch algemene informatie over de overdracht van de gegevens wordt ter beschikking 

gesteld aan de betrokkenen door de nodige uitleg te geven op de website van AHOVOS of op een geschikte plaats op 

de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.  

56. AHOVOS meldt dat bij de uiteindelijke beslissing van de afdeling Studietoelagen omtrent de aanvraag tot 

studietoelage aan het betrokken pleegkind/pleeggast omstandig zal uitgelegd worden op basis van welke gegevens, 

afkomstig van welke instanties, de beslissing is genomen. De VTC acht deze werkwijze belangrijk om de 

transparantie naar de betrokkenen toe te garanderen. 

57. De VTC vraagt JWZ – desgevallend in samenwerking met de diensten voor pleegzorg – gepaste stappen te 

nemen om de betrokkenen te informeren over de doorgifte van hun gegevens.  

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN 

58. Er wordt geen externe verwerker voor JWZ genoemd. 

59. HP Belgacom is externe verwerker voor AHOVOS.  

60. De VTC herinnert er aan dat ingeval van onderaanneming, de privacywet aan iedere verantwoordelijke voor 

de verwerking oplegt om zijn relatie met externe verwerker te omkaderen met een overeenkomst die voldoet aan de 

voorschriften van artikel 16, §1, WVP. 
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B.5. BEVEILIGING 

61. Het veiligheidsbeginsel voor de verwerkingen van persoonsgegevens, bepaald in artikel 16 WVP, verplicht de 

verantwoordelijke voor de verwerking tot het nemen van de passende technische en organisatorische maatregelen 

om de gegevens die hij verwerkt te beschermen en zich te wapenen tegen afwijkingen van het doeleinde. Het 

passend karakter van deze veiligheidsmaatregelen hangt enerzijds af van de stand van de techniek en de hiermee 

gepaard gaande kosten, en anderzijds van de aard van de te beschermen gegevens en de potentiële risico’s.  

62. De uitwisseling zal gebeuren aan de hand van een CD-rom met daarop een met een paswoord beveiligd zip 

bestand. 

63. De VTC vraagt dat er in ieder geval gebruikt gemaakt wordt van een robuuste encryptie van de gegevens. 

Het is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking dat de veiligheid van de gegevens 

verzekerd wordt. 

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager  

64. De veiligheidsconsulent van het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming en is gekend bij het Sectoraal Comité 

van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid en bij de VTC. Uit de vroeger reeds meegedeelde stukken blijkt dat 

er voor het beleidsdomein een veiligheidsplan en een veiligheidsbeleid is. 

B.5.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven 

65. De veiligheidsconsulent van JWZ is gekend als veiligheidsconsulent bij het Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid en van de Gezondheid. JWZ beschikt over een veiligheidsplan en een veiligheidsbeleid. 
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IV. BESLUIT 

66. De VTC machtigt JWZ om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan AHOVOS voor de doeleinden 

vermeld in randnummer 26 en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. 

 

 

 

 

De Voorzitter  

Willem Debeuckelaere  

 


