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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

SCSZG/18/193

BERAADSLAGING NR. 18/103 VAN 4 SEPTEMBER 2018 OVER DE MEDEDELING
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE
ZEKERHEID
EN
DE
PROGRAMMATORISCHE
OVERHEIDSDIENST
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE AAN HET AGENTSCHAP WONENVLAANDEREN VOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES EN PREMIES AAN
HUURDERS
EN
BEWONERS
DIE
EEN
INKOMENSVERVANGENDE
TEGEMOETKOMING AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP OF EEN LEEFLOON
ONTVANGEN
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 aanvraag van het Agentschap Wonen-Vlaanderen;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger;

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, opgericht bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 16 december 2005, wil bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk
van de sociale zekerheid verwerken met het oog op het toekennen van diverse subsidies en
premies aan huurders en bewoners. Het betreft in het bijzonder het bedrag van de
inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap en het leefloon
toegekend aan de (ongeveer veertigduizend) personen die een huursubsidie, een huurpremie,
een renovatiepremie, een verbeteringspremie of een aanpassingspremie aanvragen,
aangevuld met enkele noodzakelijke persoonsgegevens ter eenduidige identificatie van de
betrokkenen. De persoonsgegevens zouden ter beschikking worden gesteld door de directiegeneraal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
(voor wat betreft het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen
met een handicap) en de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie in
zijn hoedanigheid van beheersinstelling van het secundair netwerk van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn (voor wat betreft het bedrag van het leefloon).
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2.

Het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
en het leefloon ten gunste van personen die één van de voormelde subsidies of premies
aanvragen, is een element waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van hun
inkomen, dat op zijn beurt de toegang tot het systeem van de tegemoetkomingen en de hoogte
van de tegemoetkoming bepaalt.

3.

De persoonsgegevens zouden worden overgemaakt met de tussenkomst van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vlaamse Dienstenintegrator. Het intern
verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen zou verder gebruik maken van de diensten
van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor hosting en systeembeheer.

4.

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 is een verwerking van persoonsgegevens alleen rechtmatig in bepaalde
gevallen, onder meer indien zij noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. De aanvrager verwijst dienaangaande naar het
besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een
aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen, het besluit van de Vlaamse
Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor
woonbehoeftige huurders, het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling
van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders en het besluit van de Vlaamse Regering
van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van
een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning. In het kader van de
harmonisering van de regelgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen heeft de Vlaamse
overheid ervoor gekozen om het inkomensbegrip te enten op het inkomensbegrip dat gebruikt
wordt in de regelgeving met betrekking tot de sociale huurwoningen, in het bijzonder 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 (het zogenaamde
Kaderbesluit Sociale Huur). Het nieuwe inkomensbegrip voor de stelsels van de
huursubsidie, de huurpremie, de renovatiepremie, de verbeteringspremie en de
aanpassingspremie wordt ingevoerd bij de volgende twee besluiten van de Vlaamse
Regering, die principieel werden goedgekeurd op 20 juli 2018 en in werking zullen treden
op 1 januari 2019: enerzijds het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een
tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij
de realisatie van een nieuwe woning, anderzijds het besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een
tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en het besluit van de Vlaamse
Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders.
Overeenkomstig de nieuwe inkomensdefinitie, afgestemd op die uit het Kaderbesluit Sociale
Huur, moet Wonen-Vlaanderen bij het toepassen van de regelgeving over de hogervermelde
voordelen dus voortaan rekening houden met de aan personenbelasting onderworpen
inkomsten, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap en het
leefloon van de betrokken huurders/bewoners en hun inwonende gezinsleden. Dit inkomen
zal als criterium gehanteerd worden om te berekenen of en in welke mate iemand in
aanmerking komt voor een steunmaatregel.
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5.

Inzake het gebruik van de identificatiepersoonsgegevens uit het Rijksregister en de
Kruispuntbankregisters verwijst Wonen-Vlaanderen naar respectievelijk het koninklijk
besluit van 20 september 2002 waarbij de afdeling Financiering Huisvestingsbeleid, de
afdeling Woonbeleid en de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, en Monumenten
en Landschappen in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en WestVlaanderen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en
Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, worden gemachtigd zich
toegang te verschaffen tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke
personen en het identificatienummer ervan te gebruiken en de beraadslaging nr. 08/67 van 4
november 2008 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid met
betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters aan het
Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen met het oog op het verstrekken van
tegemoetkomingen inzake wonen en huren.

6.

De persoonsgegevens van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie zouden door WonenVlaanderen worden bijgehouden tot tien jaar na de laatste uitbetaling van de subsidie of
premie. Voor het overige is Wonen-Vlaanderen onderworpen aan de Archiefwet van 24 juni
1955 en het Vlaams Archiefdecreet van 9 juli 2010.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

7.

Bij beslissing van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is het
intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen na een gunstig advies van het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (advies nr. 07/11 van 5 juni 2007) tot
het netwerk van de sociale zekerheid toegetreden, 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.

8.

Het betreft aldus een uitwisseling van persoonsgegevens binnen 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 het sectoraal comité vereist is.

9.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het toekennen van subsidies
en premies aan huurders en bewoners die een inkomensvervangende tegemoetkoming aan
personen met een handicap of een leefloon ontvangen, overeenkomstig de hogervermelde
besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 1992, 2 februari 2007, 4 mei 2012 en
30 oktober 2015, zoals zij op 1 januari 2019 gewijzigd zullen worden bij de hogervermelde
twee besluiten van de Vlaamse Regering, die principieel goedgekeurd werden op 20 juli
2018.

10.

Het sectoraal comité stelt vast dat het inkomen van huurders en bewoners bepalend is voor
de draagwijdte van het recht op een huursubsidie, een huurpremie, een renovatiepremie, een
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verbeteringspremie of een aanpassingspremie. Het is dan ook billijk dat het bedrag van de
inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap en het leefloon van
de betrokkenen (de huurders en bewoners alsook hun inwonende gezinsleden) aan het intern
verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen wordt meegedeeld, voor zover zij zelf één
van die voordelen hebben aangevraagd.
11.

De mee te delen persoonsgegevens zijn in dat geval, uitgaande van het hogervermelde
doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze hebben uitsluitend betrekking op personen die bij
Wonen-Vlaanderen een huursubsidie, een huurpremie, een renovatiepremie, een
verbeteringspremie of een aanpassingspremie hebben aangevraagd (of hun inwonende
gezinsleden) en blijven beperkt tot de identificatie van de betrokkenen (met vermelding van
het identificatienummer van de sociale zekerheid) en het bedrag van enkele componenten
van hun inkomen (te weten de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een
handicap en het leefloon).

12.

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. De
betrokkenen worden daartoe ingeschreven in het verwijzingsrepertorium van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 6 van de voormelde wet van 15
januari 1990. De mededeling geschiedt tevens met de tussenkomst van de Vlaamse
Dienstenintegrator. Concreet zal de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid nagaan of de
betrokkene wel degelijk bij de Vlaamse overheid gekend is en zal de Vlaamse
dienstenintegrator nagaan of de betrokkene wel degelijk bij Wonen-Vlaanderen gekend is.

13.

Het sectoraal comité merkt op dat het nieuwe inkomensbegrip voor de toepassing van de
stelsels van de huursubsidie, de huurpremie, de renovatiepremie, de verbeteringspremie en
de aanpassingspremie wordt ingevoerd bij twee besluiten van de Vlaamse Regering die
weliswaar principieel werden goedgekeurd op 20 juli 2018 maar vooralsnog niet definitief
werden goedgekeurd en sowieso pas in werking zullen treden op 1 januari 2019. De
verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze beraadslaging mag worden
uitgevoerd voor loutere testdoeleinden vanaf het ogenblik van de definitieve goedkeuring
van de beide besluiten van de Vlaamse regering en voor operationele doeleinden vanaf hun
inwerkingtreding, op 1 januari 2019.

14.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de partijen rekening houden 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. Zij moeten 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 en goedgekeurd door het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.
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Om deze redenen, machtigt
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de programmatorische overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie om de hogervermelde persoonsgegevens – het bedrag van de
inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap en het leefloon, toegekend
aan personen die een huursubsidie, een huurpremie, een renovatiepremie, een verbeteringspremie
of een aanpassingspremie aanvragen en persoonsgegevens ter identificatie van de betrokkenen –
op de hogervermelde wijze mee te delen aan het intern verzelfstandigd agentschap WonenVlaanderen, uitsluitend voor het toekennen van subsidies en premies aan huurders en bewoners.
Deze beraadslaging treedt in werking op het ogenblik dat het besluit van de Vlaamse Regering tot
instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande
woning of bij de realisatie van een nieuwe woning en het besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een
tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en het besluit van de Vlaamse
Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders definitief
goedgekeurd worden. Tot aan de inwerkingtreding van de beide besluiten van de Vlaamse Regering
mogen de persoonsgegevens dan worden verwerkt voor testdoeleinden. Vanaf 1 januari 2019
mogen zij worden verwerkt voor operationele doeleinden.

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.

