
 

 

 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/013 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/005 VAN 2 FEBRUARI 2016 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE AAN DE DIRECTIE HUISVESTING VAN DE GEWESTELIJKE 

OVERHEIDSDIENST BRUSSEL VOOR HET TOEKENNEN VAN PREMIES EN 

TEGEMOETKOMINGEN INZAKE HUISVESTING EN VAN SUBSIDIES AAN 

SOCIALE VERHUURKANTOREN 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 6 januari 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De Directie Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is bevoegd 

voor de toekenning van huisvestingspremies en huisvestingstegemoetkomingen. Ze 

treedt tevens op in het kader van de controle op de subsidies die onder bepaalde 

voorwaarden aan de sociale verhuurkantoren worden toegekend. Het algemeen 

kader dienaangaande wordt geschetst in de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende 

de Brusselse Huisvestingscode. Bij het toekennen van de voormelde voordelen 

moet de Directie Huisvesting onder meer rekening houden met het globaal 

belastbaar inkomen en het reële inkomen van de betrokkenen (de aanvragers en hun 

gezinsleden). Indien in het gezin van de aanvrager van een voordeel personen met 

financiële steun van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aanwezig 

zijn, heeft dat eveneens een invloed op het bedrag van dat voordeel. 
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2. Aldus heeft de Directie Huisvesting behoefte aan bepaalde persoonsgegevens uit 

het netwerk van de sociale zekerheid, meer bepaald aangaande de geldbedragen die 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan de betrokkenen hebben 

toegekend, als leefloon, equivalent-leefloon of voorschot op gezinsbijslag. Die 

persoonsgegevens worden beheerd door de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie in de persoonsgegevensbank Nova Prima. 

 

3. Het gaat om het referentiejaar of de referentiemaand, het identificatienummer van 

de sociale zekerheid van de actoren (de hoofdbegunstigde van de tegemoetkoming, 

zijn partner en de andere personen die met hem een band hebben), de gezinssituatie 

(samenwonend, alleenstaand of gezinshoofd), de aard van de tegemoetkoming, het 

bedrag van de tegemoetkoming (per jaar of maand), het bevoegd openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn (met het nummer en de stand van het dossier), de 

periode van de toekenning van de tegemoetkoming (per maand, met begindatum en 

einddatum), het aantal maanden zonder tegemoetkoming, de aanduiding dat de 

tegemoetkoming wel/niet met een partner gedeeld wordt, de aanduiding dat het 

maximaal bedrag van de tegemoetkoming wel/niet is bereikt en de aanduiding van 

de overeenstemming met de laatste maand van betaling. 

 

4. Bij de verzending van een vraag om persoonsgegevens zou de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid een blokkerende integratiecontrole verrichten ten opzichte 

van de verzender en de bestemmeling, wat wil zeggen dat zij zou nagaan of de 

beide partijen de betrokkene hebben vermeld in het verwijzingsrepertorium bedoeld 

in artikel 6 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en dus uitdrukkelijk hebben verklaard 

over hem een dossier te bezitten. Bij de uitwisseling van de persoonsgegevens zou 

ook het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest tussenkomen, onder 

meer voor het verrichten van de nodige routeringsverwerkingen. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor volgens 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. 

 

6. De mededeling beoogt gerechtvaardigde doeleinden, namelijk de toekenning van 

huisvestingspremies en huisvestingstegemoetkomingen en de controle op de 

subsidies die aan de sociale verhuurkantoren worden toegekend. De mee te delen 

persoonsgegevens zijn, uitgaande van die doeleinden, relevant en niet overmatig. 

Ze hebben enkel betrekking op de personen die aanwezig zijn in een gezin dat een 

aanvraag indient voor een huisvestingspremie of een huisvestingstegemoetkoming 

of er al één ontvangt of dat huurder is bij een sociaal verhuurkantoor. 

 



 

 

3 

7. De Directie Huisvesting werd eerder, bij beraadslaging nr. 14/07 van 14 januari 

2014 (gewijzigd op 2 september 2014), door het sectoraal comité gemachtigd om 

voor dezelfde doeleinden persoonsgegevens van de Directie-Generaal Personen met 

een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid te verwerken. 

 

8. Overeenkomstig artikel 14 van de voormelde wet van 15 januari 1990 wordt de 

mededeling van persoonsgegevens verricht met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

9. 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. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid 
 

de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie om de hogervermelde 

persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

mee te delen aan de Directie Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, 

voor het toekennen van premies en tegemoetkomingen inzake huisvesting en van 

subsidies aan sociale verhuurkantoren. 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


