Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”
SCSZG/15/148

BERAADSLAGING NR. 15/053 VAN 1 SEPTEMBER 2015 MET BETREKKING
TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE
PROGRAMMATORISCHE
OVERHEIDSDIENST
MAATSCHAPPELIJKE
INTEGRATIE AAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN
EN DE VLAAMSE LOKALE WOONACTOREN (RAADPLEGING VAN DE
PERSOONSGEGEVENSBANK “NOVA PRIMA”)
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder op artikel 15, § 1;
Gelet op de vraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen van 14 augustus 2015;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 augustus 2015;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), opgericht bij het decreet van
15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, stimuleert en adviseert de lokale
woonactoren, maakt kwaliteitsvol en betaalbaar sociaal wonen in Vlaanderen mogelijk
en biedt ondersteuning aan de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en de sociale
verhuurkantoren (SVK). Zij behoort tot het netwerk van de sociale zekerheid, 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.
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2.

In het bijzonder bieden de lokale woonactoren huisvestingsondersteuning aan
woonbehoeftigen, door het verstrekken van sociale leningen, het verhuren van sociale
huurwoningen en het verkopen van sociale woningen en sociale kavels. Deze acties
worden geregeld in respectievelijk het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei
1999 houdende de voorwaarden voor het toestaan van leningen aan particulieren door
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter uitvoering van de Vlaamse
Wooncode, het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot
reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse
Wooncode en het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 2006 betreffende
de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter
uitvoering van de Vlaamse Wooncode. Voor het vervullen van haar opdrachten wil de
VMSW, samen met de SHM en de SVK, kunnen beschikken over bepaalde
persoonsgegevens aangaande de hulp die door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan (reële of mogelijke) leners, huurders en
kopers (en hun gezinsleden). Zij moeten immers allen rekening houden met het
inkomen van de betrokkenen. Ook het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie
RWO (Ruimtelijke Ordening / Woonbeleid / Onroerend Erfgoed), dat instaat voor de
handhaving van de regelgeving en het toezicht op de naleving ervan, moet toegang
kunnen hebben tot de persoonsgegevens over de periode van de toekenning van de
financiële hulp en de overgeschreven bedragen, zoals verwerkt door de
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) in diens
persoonsgegevensbank “NOVA PRIMA”. Ten slotte moet het Investeringsfonds voor
Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST APB) als lokale
woonactor, opgericht bij het Vlaams decreet van 25 juni 1992 houdende diverse
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, de persoonsgegevens eveneens
kunnen verwerken (het betreft een autonoom provinciebedrijf, belast met de realisatie
van sociale woonprojecten ter bevordering van de woonkwaliteit in de provincie
Vlaams-Brabant, dat daartoe samenwerkt met de andere lokale woonactoren).

3.

De hogervermelde instanties zouden aldus toegang krijgen tot de volgende
persoonsgegevens van de personen voor wie zij de huisvesting op één of andere wijze
helpen regelen (of hun gezinsleden): het bedrag van de uitkering toegekend door het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij wijze van (onder meer) leefloon,
equivalent-leefloon of voorschot op kinderbijslag, per jaar en per maand, aangevuld
met enkele administratieve inlichtingen. De mededeling van de persoonsgegevens aan
de diverse lokale woonactoren zou steeds geschieden met de tussenkomst van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en de VMSW.
Persoonsgegevens per jaar en type uitkering: het refertejaar, het type uitkering, het
bedrag, het aantal maanden met een volledige onderbreking van de financiële hulp aan
de hoofdbegunstigde, de aanduiding dat de uitkering al dan niet met een partner
gedeeld wordt en de aanduiding dat het maximaal bedrag dat tijdens een jaar aan een
begunstigde overgeschreven kan worden al dan niet effectief bereikt werd.
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Persoonsgegevens per maand, type uitkering en openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn: de refertemaand, het type uitkering, het bedrag, de periode (de
begindatum van de toekenning in de betrokken maand en de einddatum van de
toekenning in de betrokken maand), het identificatienummer van de sociale zekerheid
van de hoofdbegunstigde, de categorie van de hoofdbegunstigde (samenwonende,
alleenstaande of gezinshoofd), het identificatienummer van de sociale zekerheid van de
partner van de hoofdbegunstigde of de aanduiding dat de hoofdbegunstigde een partner
heeft (in voorkomend geval), het ondernemingsnummer van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn (met het dossiernummer en de positie), de aanduiding dat het
maximaal bedrag dat tijdens een maand aan een begunstigde overgeschreven kan
worden al dan niet effectief bereikt werd en de aanduiding van de laatste maand met
een uitbetaling.
4.

De betrokkenen zouden vooraf met een gepaste hoedanigheidscode worden
geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium van de KSZ (met een inschrijving in het
verwijzingsrepertorium van de KSZ bevestigt een instantie dat zij over een persoon een
dossier beheert). De KSZ zou steeds een blokkerende integratiecontrole verrichten,
zowel ten opzichte van de afzender als ten opzichte van de bestemmeling. Een verzoek
aangaande een persoon die door de afzender, de bestemmeling of beiden niet in het
verwijzingsrepertorium van de KSZ werd ingeschreven, zou bijgevolg niet ingewilligd
worden en een negatief antwoord tot gevolg hebben. Indien de KSZ geen problemen
vaststelt, zou de vraag worden doorgestuurd aan de POD MI. Het antwoord zou door
deze laatste via de KSZ en de VMSW aan de betrokken lokale woonactoren worden
meegedeeld.

B.

BEHANDELING

5.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die ingevolge artikel 15, § 1, van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid vergt.

6.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de behandeling van
aanvragen tot huisvestingsondersteuning aan woonbehoeftigen, onder meer door het
verstrekken van sociale leningen voor de verwerving, de realisatie of de renovatie van
woningen, het verhuren van sociale huurwoningen en het verkopen van sociale
woningen en sociale kavels, waarbij de betrokken lokale woonactoren volgens de
geldende regelgeving (onder meer het hogervermelde decreet en de hogervermelde
besluiten van de Vlaamse regering) op diverse momenten – bij het inschrijven, op
geregelde tijdstippen daarna, bij het berekenen van het huurgeld, bij het opzeggen van
het huurcontract,… – rekening moeten houden met de inkomsten van de aanvragers en
hun gezinsleden. Voor VLABINVEST APB kan bijkomend worden verwezen naar het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 betreffende de werking en het
beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant en
tot wijziging van diverse besluiten tot uitvoering van de Vlaamse Wooncode.
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7.

De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Zij
blijven in hoofdzaak beperkt tot het bedrag van de diverse uitkeringen die door de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan de betrokkenen worden toegekend,
aangevuld met administratieve inlichtingen dienaangaande.

8.

De mededeling moet, overeenkomstig artikel 14 van de voormelde wet van 15 januari
1990, met de tussenkomst van de KSZ verlopen. De betrokkenen moeten vooraf met
een gepaste hoedanigheidscode worden geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium van
de KSZ, bedoeld in artikel 6 van dezelfde wet van 15 januari 1990.

9.

De VMSW en de overige vermelde lokale woonactoren moeten bij de verwerking van
de persoonsgegevens rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

10.

Zij moeten voorts rekening houden met de minimale veiligheidsnormen die bepaald
werden door het Algemeen Coördinatiecomité van de KSZ en goedgekeurd werden
door het sectoraal comité.

Om deze redenen, machtigt
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie om de hogervermelde
persoonsgegevens voor het hogervermelde doeleinde, met de tussenkomst van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, mee te delen aan de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren, het
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST APB)
en het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie RWO.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 322-741 83 11).

