
ANALYSE VAN DE GEGEVENSSTROMEN TUSSEN DVZ EN DE 
POD MI 

 
 

I. WETTELIJKE BASES 
 
De POD MI en de Dienst Vreemdelingenzaken hebben de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer de toestemming gevraagd om 
elektronische stromen van persoonsgegevens uit te voeren om ervoor te zorgen dat 
de Dienst Vreemdelingenzaken zijn taken kan uitvoeren. 
 
Deze aanvragen tot machtiging van stromen hebben aanleiding gegeven tot 
verschillende deliberaties van de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer. 
 
Deze deliberaties worden gegroepeerd per thema en hierna opgesomd: 
 
 
1.1. DE BURGER VAN DE UNIE EN ZIJN FAMILIELEDEN 
 

 
- beraadslaging nr. 07/036 van 2 oktober 2007 betreffende de mededeling 
van persoonsgegevens door de programmatorische federale 
overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale 
economie (POD MI) aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) met 
betrekking tot studenten uit de Europese Unie; 
 
- beraadslaging nr. 09/029 van 2 juni 2009 betreffende de mededeling van 
persoonsgegevens door de programmatorische federale overheidsdienst 
maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie aan 
de Dienst Vreemdelingenzaken; 
 
- beraadslaging nr. 2/029 van 2 juni 2009, gewijzigd op 7 juni 2011 
betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de 
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, 
armoedebestrijding en sociale economie aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken; 

 
beraadslaging nr. 11/044 van 7 juni 2011 betreffende de mededeling van 
persoonsgegevens door de programmatorische federale overheidsdienst 
maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie aan 
de Dienst Vreemdelingenzaken zodat die kan oordelen over het al dan niet 
bestaan van de hoedanigheid (voldoende bestaansmiddelen) die 
ingeroepen werd om een verblijfsrecht van meer dan drie maanden te 
verkrijgen en over het criterium van onredelijke belasting van het 
socialebijstandsstelsel van het rijk; 
 
- beraadslaging nr. 11/045 van 7 juni 2011 betreffende de mededeling van 
persoonsgegevens door de programmatorische federale overheidsdienst 
maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie aan 



de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot studenten uit de 
Europese Unie en hun familieleden; 
 
- beraadslaging nr. 11/031 van 5 april 2011 betreffende de mededeling van 
persoonsgegevens door de programmatorische federale overheidsdienst 
maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie aan 
de Dienst Vreemdelingenzaken. 
 
 
1.2. DE FAMILIELEDEN VAN EEN BELG 
 
Beraadslaging nr. 12/098 van 6 november 2012 met betrekking tot de 
mededeling van persoonsgegevens door de programmatorische federale 
overheidsdienst maatschappelijke integratie aan de dienst 
vreemdelingenzaken met het oog op het nagaan van het toereikend 
karakter van de bestaansmiddelen van bepaalde categorieën van 
personen. 
 
1.3. DE STUDENT DIE ONDERDAAN IS VAN EEN DERDE LAND EN 
ZIJN FAMILIELEDEN 

 
Beraadslaging nr. 12/098 van 6 november 2012 met betrekking tot de 
mededeling van persoonsgegevens door de programmatorische federale 
overheidsdienst maatschappelijke integratie aan de dienst 
vreemdelingenzaken met het oog op het nagaan van het toereikend 
karakter van de bestaansmiddelen van bepaalde categorieën van 
personen. 

 
1.4. DE FAMILIELEDEN VAN EEN ONDERDAAN VAN EEN DERDE 
LAND 

 
Beraadslaging nr. 12/098 van 6 november 2012 met betrekking tot de 
mededeling van persoonsgegevens door de programmatorische federale 
overheidsdienst maatschappelijke integratie aan de dienst 
vreemdelingenzaken met het oog op het nagaan van het toereikend 
karakter van de bestaansmiddelen van bepaalde categorieën van 
personen. 

 
 

II. DE INHOUD VAN DE STROMEN 
 
 
De POD MI bezorgt de persoonsgegevens aan de Dienst Vreemdelingenzaken op 
basis van voornoemde machtigingen. 
 
 
 
 
 



Om de inhoud van deze overdracht van persoonsgegevens af te bakenen, moet men 
zich de volgende vragen stellen: 
 

1.1. Welke personen zijn betrokken? 
1.2. Wat is het criterium voor het versturen van de gegevens die hierop 

betrekking hebben? 
1.3. Welke zijn de bezorgde gegevens die betrekking hebben op deze 

personen? 
1.4. Wanneer vindt de gegevensoverdracht plaats? 
 

 
 
1.1. WELKE PERSONEN ZIJN BETROKKEN? 

 
 
De POD MI bezorgt de DVZ enkel de gegevens over de personen die zich cumulatief 
in twee selecties bevinden die hij uitvoert in NOVAPRIMA. Dit wil zeggen dat de 
persoonsgegevens over particulieren die zich enkel in de eerste of enkel in de 
tweede selectie bevinden dus niet zullen worden bezorgd aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken.  
 
Eerste selectie: 
 
De eerste in NOVAPRIMA uitgevoerde selectie heeft betrekking op de personen 
waarvoor de POD MI een terugbetaling heeft uitgevoerd, ofwel inzake het recht op 
maatschappelijke integratie (met uitzondering van alle tewerkstellingsmaatregelen), 
ofwel inzake de wet 65, met uitzondering van de dringende medische hulp1 juist vóór 
het opvragen van de gegevens. Deze opvraging van gegevens gebeurt maandelijks 
net na de uitvoering van de betalingen aan de OCMW's. 
 
 
Tweede selectie: 
 
Vervolgens neemt men, nog steeds in het programma NOVAPRIMA, de personen 
over die: 
 

- 1) zich niet in het BR bevinden; 
  - 2) niet de Belgische nationaliteit hebben; 

- 3) die een code it 202 hebben die overeenkomt met de volgende situaties: 
 

 • burgers van de Unie en hun familieleden die een verblijfsrecht hebben 
van meer dan drie maanden in deze hoedanigheden op ons grondgebied. De 
familieleden zijn ofwel eveneens zelf burger van de Unie ofwel onderdanen van 
derde Staten. 

 
• personen die een verblijfsrecht hebben op basis van een 

gezinshereniging met een onderdaan van een derde land. De gegevens over 
deze personen worden bezorgd, ongeacht hun nationaliteit, want het is 

 
1 Onder medische hulp wordt hier verstaan, dringende en niet-dringende medische hulp en de farmaceutische 
kosten. 



omwille van een gezinshereniging met een onderdaan van een derde land dat 
zij een verblijfsrecht hebben. De gegevens die op hen betrekking hebben, 
worden verstuurd zolang zij een beperkt verblijfsrecht hebben in België.  
 

• personen die een verblijfsrecht hebben op basis van een 
gezinshereniging met een Belg: de gegevens worden bezorgd, ongeacht het 
feit of deze personen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Unie of niet. 
 

• onderdanen van derde Staten die een verblijfsrecht hebben op ons 
grondgebied in de hoedanigheid van student. 
 
  

 
Samenvatting : 
 
 
De POD MI bezorgt de gegevens van de personen die cumulatief aan de volgende 
criteria voldoen: 
 
 
1) De POD MI heeft in NOVA Prima een terugbetaling uitgevoerd inzake 
maatschappelijke dienstverlening (met uitzondering van de medische hulp) of inzake 
recht op maatschappelijke integratie (met uitzondering van alle  
tewerkstellingsmaatregelen) net vóór het ophalen van de gegevens 
 
 
2) met uitzondering van personen die ingeschreven zijn in het BR en Belgen 
 
3) en die ingeschreven zijn in it 202 met één van de volgende motieven: 
 
 

- burgers van de Unie en hun familieleden die in deze hoedanigheden op ons 
grondgebied gekomen zijn en die een verblijfsrecht hebben van meer dan drie 
maanden. De familieleden zijn ofwel eveneens zelf burger van de Unie ofwel 
onderdanen van derde Staten. 
 

- personen die een verblijfsrecht hebben op basis van een gezinshereniging 
met een onderdaan van een derde land. De gegevens over deze personen worden 
bezorgd, ongeacht hun nationaliteit, want het is omwille van een gezinshereniging 
met een onderdaan van een derde land   dat zij een verblijfsrecht hebben. De 
gegevens die op hen betrekking hebben, worden verstuurd zolang zij een beperkt 
verblijfsrecht hebben in België.  
 

- personen die een verblijfsrecht hebben op basis van een gezinshereniging 
met een Belg: de gegevens worden bezorgd, ongeacht het feit of deze personen 
onderdaan zijn van een Lidstaat van de Unie of niet. 
 

-  onderdanen van een derde land die op ons grondgebied gekomen zijn in de 
hoedanigheid van student. 
 



1.2. WAT IS HET CRITERIUM VOOR HET VERSTUREN VAN HUN 
GEGEVENS? 

 
De criteria voor het versturen van gegevens varieert in functie van de categorie van 
de betrokken personen. 
 
1) De gegevens van de personen vermeld in punt 1.1, met uitzondering van 
diegenen die betrekking hebben op de studenten onderdanen van derde Staten en 
op personen die  verblijven   op basis van een gezinshereniging met een onderdaan 
van een derde Staat (al dan niet student) die recht heeft op een beperkt verblijf in 
België, zullen aan de DVZ worden overgedragen in de volgende hypotheses: 
 

a) vanaf het ogenblik dat de POD minstens 90 dagen LL heeft terugbetaald dat 
door het OCMW aan de betrokkene is toegekend; 

b) vanaf de 1ste maand waarin de POD MI de maatschappelijke dienstverlening 
heeft terugbetaald die was toegekend door het OCMW;  

c) vanaf de 1ste maand waarin de POD MI het LL heeft terugbetaald dat aan de 
betrokkene is toegekend, wanneer hij voorheen maatschappelijke 
dienstverlening heeft ontvangen. 
 

2) De gegevens in verband met de studenten onderdanen van derde Staten en de 
familieleden van een onderdaan van een derde Staat die recht hebben op een 
beperkt verblijf in België worden slechts overgemaakt nadat de eerste 4 maanden 
maatschappelijke dienstverlening terugbetaald zijn  door de POD MI.  

 
 

  
1.3. WELKE GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN? 

 
De POD MI verstuurt de volgende gegevens in verband met de personen die zich 
cumulatief in de twee hierboven uitgelegde selecties bevinden: 
 
 
- Het identificatienummer van de sociale zekerheid; 
- het land van oorsprong; 
- het bedrag van de toegekende steun; 
- de kwaliteitscode; 
- het bedrag van de door de POD MI terugbetaald steun in de laatste twaalf 
maanden; 
- de periode waarin de steun werd terugbetaald door de POD MI in de laatste twaalf 
maanden. 
 
 

1.4. WANNEER VINDT DE OVERDRACHT PLAATS? 
 
 
Een maal per maand net nadat dat POD MI de OCMW's heeft terugbetaald. 
 
 



 
 
 
 

I.V.  BESLUITEN 
 
De POD MI verstuurt de persoonsgegevens dus naar de DVZ in de vorm van 
elektronische stromen op basis van de machtigingen die hij heeft ontvangen van de 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 
 
Het is belangrijk om te benadrukken dat het versturen van deze gegevens enkel een 
signaal geeft aan de DVZ. Dit betekent dat de ontvangst van deze gegevens niet 
ipso facto een beslissing tot intrekking van het verblijfsrecht van de betrokken 
persoon tot gevolg heeft. Wat, bijvoorbeeld, de burger van de Unie en zijn 
familieleden betreft, moet de Dienst Vreemdelingenzaken een analyse uitvoeren van 
de persoonlijke toestand van de betrokkene. 
 
Momenteel bezorgt de POD MI minder informatie dan diegene waarvoor hij een 
machtiging heeft ontvangen en dit omwille van de beschikbare technische middelen. 
 
De toelatingen bestaan echter en van zodra het technisch mogelijk is, zal de POD MI 
de DVZ dus meer gegevens bezorgen, binnen de naleving van de grenzen van de 
toelatingen van de CBPL. 
 
Op de datum van deze publicatie bezorgt de POD MI de DVZ dus maandelijks de 
gegevens in verband met de personen: 
 

1) die niet zijn ingeschreven in het BR en die geen Belg zijn en  
 

2) die een code it 202 hebben die overeenkomt met de volgende situaties: 
 
- burgers van de Unie en hun familieleden die een verblijfsrecht hebben van 
meer dan drie maanden in deze hoedanigheden op ons grondgebied. De 
familieleden zijn eveneens zelf burger van de Unie of onderdanen van derde 
Staten. 
 
- personen die een verblijfsrecht hebben op basis van een gezinshereniging 
met een onderdaan van een derde land. De gegevens over deze personen 
worden bezorgd, ongeacht hun nationaliteit, want het is omwille van een 
gezinshereniging met een onderdaan van een derde land dat  zij een 
verblijfsrecht hebben. De gegevens die op hen betrekking hebben, worden 
verstuurd zolang zij een beperkt verblijfsrecht hebben in België.  
 
- personen die een verblijfsrecht hebben op basis van een gezinshereniging 
met een Belg: de gegevens worden bezorgd, ongeacht het feit of deze 
personen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Unie of niet. 
 
- onderdanen van derde Staten die een verblijfsrecht hebben op ons 
grondgebied in de hoedanigheid van student 
 



3) waarvoor de POD MI een terugbetaling heeft uitgevoerd inzake 
maatschappelijke dienstverlening (met uitzondering van de medische hulp) of 
inzake recht op maatschappelijke integratie (met uitzondering van alle 
tewerkstellingsmaatregelen) net voor het ophalen van de gegevens; 
 

4) Deze verzending gebeurt: 
a. vanaf het ogenblik dat de POD minstens 90 dagen LL heeft terugbetaald dat door het 

OCMW aan de betrokkene is toegekend; 
b. vanaf de 1ste maand waarin de POD MI de maatschappelijke dienstverlening heeft 

terugbetaald die was toegekend door het OCMW;  
c. vanaf de 1ste maand waarin de POD MI het LL heeft terugbetaald dat aan de 

betrokkene is toegekend, wanneer hij voorheen maatschappelijke dienstverlening 
heeft ontvangen. 

 

Met uitzondering van de gegevens in verband met de studenten onderdanen 
van derde Staten en de familieleden van een onderdaan van een derde Staat 
die recht hebben op een beperkt verblijf in België: deze gegevens worden  
slechts overgemaakt nadat de eerste 4 maanden maatschappelijke 
dienstverlening zijn terugbetaald door de POD MI. 
 

 
 

5) De aan de DVZ bezorgde gegevens bevatten de volgende informatie: 
 

- Het identificatienummer van de sociale zekerheid; 
- het land van oorsprong; 
- het bedrag van de toegekende steun; 
- de kwaliteitscode; 
-  het bedrag van de door de POD MI terugbetaald steun in de laatste twaalf 

maanden; 
- de periode waarin de steun werd terugbetaald door de POD MI in de laatste 

twaalf maanden 
 
Hieruit wordt afgeleid dat: 
-De POD MI geen enkel gegeven bezorgt over de burgers van de Unie en hun 
familieleden onder bijlage 19 of 19ter, aangezien dit technisch niet mogelijk is. 
Wanneer de technische problemen zijn opgelost, zal deze informatieoverdracht wel 
degelijk plaatsvinden. 
- de POD MI de gegevens van burgers van de Unie en van hun familieleden die een 
tewerkstellingsmaatregel genieten niet verstuurt: enkel burgers van de Unie en hun 
familieleden die een kaart E of F hebben, komen immers voor in it 202. Dus wanneer 
zij een tewerkstellingsmaatregel hebben in het kader van een bijlage 19 of 19ter en 
dus een tewerkstellingsmaatregel die overeenkomt met een vorm van 
maatschappelijke dienstverlening, komen zij niet voor op de it 202 en worden hun 
gegevens dus niet bezorgd aan de DVZ. Hoewel deze verzending technisch mogelijk 
zal zijn, wordt er niet in voorzien om over te gaan tot deze verzending. 
 
- Nochtans verstuurt de POD MI wel degelijk de gegevens van de familieleden van 
een onderdaan van een derde Staat, al dan niet student, evenals de gegevens in 



verband met de familieleden van een Belg, wanneer zij maatschappelijke 
dienstverlening genieten in de vorm van een tewerkstellingsmaatregel. 
 
- De raadpleging, toegestaan door voornoemde beraadslagingen van de CBPL, is 
nog niet in voege. De CBPL heeft de DVZ immers toegestaan om de informatie van 
de POD MI te  raadplegen in het kader van de aanvragen tot gezinshereniging met 
een onderdaan van een derde Staat of met een Belg. De technische middelen om 
deze raadpleging uit te voeren worden momenteel verwezenlijkt en deze raadpleging 
zal plaatsvinden van zodra het technisch mogelijk zal zijn. 
 
De POD zal deze nota bijwerken wanneer deze wijzigingen zullen plaasvinden. 


