
 

 

 

 

 
 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/15/123 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/046 VAN 7 JULI 2015 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-

GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN DE BRUSSELSE 

GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ IN HET KADER VAN DE 

VERWERKING VAN DE DOSSIERS VAN DE KANDIDAAT-HUURDERS EN 

DE HUURDERS MET EEN HANDICAP  

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij van 10 

juni 2015; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 

juni 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Bij de verwerking van de dossiers van de kandidaat-huurders en van de huurders 

moet de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij rekening houden met de 

handicap van een persoon of van een lid van zijn gezin, omdat dit criterium onder 

meer een invloed heeft op de toekenningsvoorwaarden van een woning of bij de 

verhuis naar een andere woning op de berekening van de huurprijs en de grootte 

van de woning
1
.  

                                                 
1
  Zie in dat verband de ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode van 17 juli 2003 en de 

wijzigingen ervan, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de regeling van 
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2. Voor de kandidaat-huurders wordt aldus rekening gehouden met het criterium van 

handicap bij de berekening van het toelatingsplafond. Dit criterium geeft ook recht 

op voorkeurrechten bij de toekenning van een woning. 

 

3. Voor de huurders wordt rekening gehouden met het criterium van handicap bij de 

toekenning van voorkeurrechten bij de verhuis naar een andere woning. Dit 

criterium heeft ook een invloed op de berekening van de onroerende voorheffing of 

op de huurprijs. 

 

4. De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij wenst aldus toegang te 

krijgen tot de gegevens met betrekking tot de handicap die door de Directie-

Generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid worden bewaard, via de toepassing Handiservice, om de dossiers van de 

kandidaat-huurders en van de huurders efficiënt te kunnen verwerken. 

 

5. De uitgewisselde gegevens omvatten de uitkeringsaanvraag (toepasselijke 

wetgeving, datum van de aanvraag, datum van het volledig dossier en stand van 

zaken van het dossier), de erkenningsstatus, de betalingen per maand, de begin- en 

einddatum van de erkenning. De aanvraag heeft ook betrekking op elk ander 

gezinslid dat gekend zou zijn bij de Directie-generaal Personen met een handicap 

en van wie het statuut van persoon met een handicap een invloed kan hebben op de 

verwerking van het dossier van kandidaat-huurder of van huurder. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

6. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de 

sociale zekerheid waarvoor krachtens 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 de afdeling sociale zekerheid van het 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist is. 

 

7. De mededeling beoogt wettige doeleinden, namelijk de verwerking van de dossiers 

van kandidaat-huurders en van huurders door de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij. 

  

8. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op de personen die 

gekend zijn bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de Directie-

generaal Personen met een handicap en op hun gezinsleden. 

                                                                                                                                                 
de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen van 26 september 1996 en 

de wijzigingen ervan, het ministerieel besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de 

bewijsstukken voor de inkomsten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning en het 

ministerieel besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de situaties die recht geven op 

voorkeurrechten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning. 
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9. 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 persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

10. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening worden gehouden 

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, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Om deze redenen, verleent 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid 
 

de machtiging aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij om de 

voormelde persoonsgegevens te krijgen van de Directie-Generaal Personen met een 

handicap in het kader van de verwerking van de dossiers van kandidaat-huurders en 

huurders. 

 

 

 

 

 

 

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. 32-2-741 83 11). 


