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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/20/212 

 

 

BERAADSLAGING NR. 20/122 VAN 5 MEI 2020 INZAKE DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS OVER WERKLOOSHEID, LOOPBAANONDERBREKING EN 

TIJDSKREDIET DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN HET 

VLAAMS WONINGFONDS VOOR HET UITVOEREN VAN ZIJN OPDRACHTEN 

INZAKE HET TOEKENNEN VAN SOCIALE LENINGEN EN SOCIALE WONINGEN 
 

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 het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het Vlaams Woningfonds is door de Vlaamse Wooncode erkend als sociale woonorganisatie 

en heeft als opdracht de woonvoorwaarden van gezinnen te verbeteren. Daartoe verleent het 

sociale leningen voor het kopen en verbouwen van woongelegenheden, verhuurt het sociale 

woningen en verstrekt het huurwaarborgleningen. Het werd door het Beheerscomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid opgenomen in 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, na een 

gunstig advies van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 

2. Voor het uitvoeren van zijn opdrachten – en meer in het bijzonder de verwezenlijking van 

het solvabiliteitsonderzoek bij het toekennen van sociale leningen en de berekening van de 
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huurprijs bij het toekennen van sociale woningen – wil het Vlaams Woningfonds gebruik 

maken van persoonsgegevens over werkloosheid, loopbaanonderbreking en tijdskrediet. 

 

3. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zou per betrokkene, geïdentificeerd door middel van 

diens identificatienummer van de sociale zekerheid, de volgende persoonsgegevens met 

betrekking tot de werkloosheid ter beschikking stellen. 

 

 Opvraging van de sommen die werden betaald tijdens een bepaalde periode (voor het Vlaams 

Woningfonds is dat het jaar vóór de raadpleging): de maand waarop de betaling betrekking 

heeft, het bedrag dat de uitbetalingsinstelling heeft betaald, het aantal betaalde uitkeringen, 

het bedrag dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft goedgekeurd en de indicator die 

de stand van het dossier bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aangeeft. 

 

 Opvraging van de laatst gekende situatie of de situatie op een bepaalde datum in geval van 

een theoretisch recht – indien er een recht bestaat: het theoretisch dagbedrag, de begindatum 

van het recht, de aard van de werkloosheid, de gezinssituatie, het uitkeringstype, het 

uitkeringsregime, de theoretische einddatum van de inschakelingsuitkering en de indicator 

van de activiteit als zelfstandige in bijberoep. 

 

 Opvraging van de laatst gekende situatie of de situatie op een bepaalde datum in geval van 

een theoretisch recht – indien er geen recht bestaat: de periode van de sanctie (begindatum, 

einddatum en aantal weken), de begindatum van de uitsluiting, de einddatum van het recht 

op inschakelingsuitkeringen, de toegepaste regelgeving (basis voor de sanctie, de uitsluiting 

of de niet-vergoedbaarheid) en de datum van de bepalende gebeurtenis. 

 

 Opvraging van de dagen waarvoor er uitbetalingen van werkloosheidsuitkeringen hebben 

plaatsgevonden: de maand en de dag waarop de betaling betrekking heeft, de aard van de 

werkloosheid en eventueel de aard van de tijdelijke werkloosheid. 

 

 Opvraging van de arbeidsongeschiktheid zoals gekend in de werkloosheidssector: het type 

arbeidsongeschiktheid en de periode van de arbeidsongeschiktheid (begindatum en 

einddatum). 

 

4. De volgende persoonsgegevens met betrekking tot de loopbaanonderbreking (openbare 

sector), het tijdskrediet (private sector) en het Vlaams zorgkrediet (Vlaamse openbare sector) 

zouden aan het Vlaams Woningfonds worden aangeboden door de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening en door het Vlaams departement Werk en Sociale Economie: de bron 

van de beslissing, de startdatum van het recht, de einddatum van het recht, de aard van de 

onderbreking en het betaald brutomaandbedrag tot en met twaalf maanden vóór de 

raadpleging door het Vlaams Woningfonds. 

 

5. Het betreft uitsluitend persoonsgegevens van (kandidaat-)ontleners (dat zijn de personen die 

door het betalen van de dossierkost en het ondertekenen van het aanvraagformulier 

aangegeven hebben dat ze vanwege het Vlaams Woningfonds een krediet willen) en 

(kandidaat-)huurders (dat zijn de personen die het formulier voor een sociale huurwoning 

ondertekend hebben en hun meerderjarige gezinsleden voor zover zij geen gezinsbijslag 

genieten). 
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6. Voor de toekenning van een bijzondere sociale lening is vooraf een solvabiliteitsonderzoek 

nodig. Ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de 

voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams 

Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan moet de 

ontlener op de referentiedatum bij het aangaan van de lening voldoende solvabel zijn om de 

gevraagde lening te kunnen afbetalen en moeten de betrokken organisaties daartoe een 

grondige screening inzake de terugbetalingsrisico’s uitvoeren. Volgens het ministerieel 

besluit van 30 januari 2014 houdende de bepaling van de inkomsten die in aanmerking 

worden genomen voor de berekening van het maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling 

van de methodiek met betrekking tot het solvabiliteitsonderzoek wordt het maandelijks netto-

inkomen vastgesteld op basis van het gemiddelde van de inkomsten van de laatste zes 

maanden vóór de referentiedatum bij het aangaan van de lening en worden alle gekende en 

bewezen nettoberoepsinkomsten van de ontlener, alle vervangingsinkomsten en alle 

ontvangen alimentatiegelden in aanmerking genomen (dus in voorkomend geval ook de 

tegemoetkomingen omwille van loopbaanonderbreking of tijdskrediet). 

 

7. Voor kandidaat-huurders en huurders gelden de bepalingen van 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 ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot 

bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het 

actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders. Een kandidaat-huurder 

komt slechts in aanmerking voor een sociale woning indien bepaalde inkomstenbarema’s niet 

overschreden worden. De controle dienaangaande gebeurt in bepaalde situaties op basis van 

het huidig inkomen, zijnde het inkomen van de laatste drie maanden, geëxtrapoleerd naar een 

volledig jaar. Het nazicht geschiedt bij de inschrijving van de kandidaat-huurder, bij de 

actualisatie van de inschrijving, bij de toewijzing van de huurwoning en bij de controle van 

de verlenging van het huurcontract. Daarnaast wordt periodiek de huurprijs (her)berekend op 

basis van het inkomen en moet ook dan in bepaalde situaties het maandinkomen van de 

huurders en de meerderjarige gezinsleden die geen gezinsbijslag genieten door het Vlaams 

Woningfonds gekend zijn. 

 

8. Het Vlaams Woningfonds gaat uit van de jaarlijkse raadpleging van de persoonsgegevens 

van een tienduizendtal personen. Het zou de geraadpleegde persoonsgegevens hoogstens tien 

jaar na het einde van de overeenkomst met de betrokkene bewaren. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

9. De mededeling van de persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan 

het Vlaams Woningfonds vereist krachtens 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 (dat geldt niet voor de mededeling van persoonsgegevens door 

het Vlaams departement Werk en Sociale Economie aan het Vlaams Woningfonds). 

 

 rechtmatigheid van de verwerking 
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10. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt voor de uitvoering van de hogervermelde 

regelgeving. De organisatie moet daartoe kunnen beschikken over informatie inzake het 

statuut en het inkomen van de personen die een aanvraag voor een sociale lening of een 

sociale woning indienen. 

 

 beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens 

 

11. Volgens 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 (beginsel van 

doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel 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 

(beginsel van opslagbeperking) en moeten ze met passende technische of organisatorische 

maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat 

ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van integriteit en 

vertrouwelijkheid). 

 

 doelbinding 

 

12. De mededeling beoogt gerechtvaardigde doeleinden, met name de verwezenlijking van het 

solvabiliteitsonderzoek bij het toekennen van sociale leningen (overeenkomstig het besluit 

van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale 

leningen aan particulieren kunnen toestaan en het ministerieel besluit van 30 januari 2014 

houdende de bepaling van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de 

berekening van het maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling van de methodiek met 

betrekking tot het solvabiliteitsonderzoek) en de berekening van de huurprijs bij het 

toekennen van sociale woningen (overeenkomstig 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 ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van 

nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van 

het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders). Voor het uitvoeren van die opdrachten 

heeft het Vlaams Woningfonds behoefte aan persoonsgegevens met betrekking tot de 

werkloosheid en de loopbaanonderbreking. 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

13. De mee te delen persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn, 

uitgaande van de hogervermelde doeleinden, relevant en niet overmatig. Het Vlaams 

Woningfonds moet immers per betrokkene kunnen nagaan welke inkomsten hij heeft, ook de 

inkomsten ingevolge werkloosheid en loopbaanonderbreking. 
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14. Ze hebben voorts enkel betrekking op, enerzijds, personen die door de betaling van de 

dossierkost en de ondertekening van het aanvraagformulier aangegeven hebben dat ze van 

het Vlaams Woningfonds een krediet willen en, anderzijds, personen die het formulier voor 

een sociale huurwoning ondertekend hebben en hun meerderjarige gezinsleden voor zover 

zij geen gezinsbijslag genieten. De betrokkenen worden door het Vlaams Woningfonds met 

een betekenisvolle hoedanigheidscode in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid vermeld. 

 

 opslagbeperking 

 

15. Het Vlaams Woningfonds houdt de persoonsgegevens bij gedurende een periode van 

maximaal tien jaar na de beëindiging van de contractuele relatie. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

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

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de mededeling van de 

persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

17. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houdt het Vlaams Woningfonds rekening met 

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

de Sociale Zekerheid en elke andere bepaling 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. 

 

18. Het houdt tevens rekening houden met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van 

de sociale zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van persoonsgegevens over werkloosheid en loopbaanonderbreking door de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan het Vlaams Woningfonds voor het uitvoeren van zijn 

opdrachten inzake het toekennen van sociale leningen en sociale woningen, zoals in deze 

beraadslaging beschreven, is toegestaan 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


