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 Advies nr. 100/2021 van 14 juni 2021 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van besluit van de Regering van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot invoering van een huurtoelage (CO-A-2021-087) 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit"); 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met 

name de artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op 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 (hierna "AVG"); 

 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG"); 

 

Gelet op de adviessaanvraag van mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen, ontvangen op 22 april 2021;  

 

Gelet op de aanvullende informatie, ontvangen op 3 en 21 mei 2021; 

 

Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 14 juni 2021 het volgende advies uit: 
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I. Onderwerp en context van de aanvraag 

 

1. De staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke 

Kansen, heeft het advies van de Autoriteit gevraagd over de artikelen 3, 5, 6, 9 en 19 t.e.m. 26 

van het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een 

huurtoelage (hierna “het ontwerp van besluit”).  

 

2. Overeenkomstig de artikelen 166 en 170 van de Brusselse Huisvestingscode bepaalt het ontwerp 

van besluit de voorwaarden voor de toekenning van een huurtoelage en de daarmee verband 

houdende procedureregels.  Hoofdstuk 11 van het ontwerp van besluit betreft de verwerkingen 

van persoonsgegevens die door het bestuur "Brussel Huisvesting" van de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel zullen worden verricht met het oog op de uitvoering van de hem 

toevertrouwde taken. 

 

3. De bij artikel 2 van het ontwerp van besluit ingestelde huurtoelage is een financiële tussenkomt 

toegekend aan kandidaat-huurders van een Brusselse sociale woning gedurende een periode van 

5 jaar, eenmaal hernieuwbaar, waarvan het bedrag afhangt van het aantal kinderen waaruit het 

huishouden is samengesteld, het feit of het om een éénoudergezin gaat of niet, en van het 

inkomensniveau van het huishouden. 

 

II. Onderzoek 

 

a. Voorafgaande opmerking over het gebruik van de gewestelijke gegevensbank 

van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, die alle registers  

van kandidaat-huurders van sociale woningen in Brussel groepeert 

 

4. De Autoriteit stelt vast dat het ontwerp van besluit voorziet in het gebruik door het bestuur dat is 

belast met het toekennen van de huurtoelage, van een bestaande gewestelijke gegevensbank, 

die overeenkomstig artikel 4, § 3, van het besluit van 26 september 1996 (hierna “het 

Huurbesluit”) alle registers groepeert van de kandidaat-huurders van de openbare 

vastgoedmaatschappijen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 

Huisvestingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naamloze vennootschap van 

publiek recht belast met sociale huisvesting en het toezicht op de openbare 

vastgoedmaatschappijen, houdt deze bij. 

 

5. De bepaling van het Huurbesluit luidt: "Al de registers van kandidaat-huurders van de 

maatschappijen worden gegroepeerd in een gewestelijke gegevensbank beheerd door de 
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Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij om de overdracht van informatie tussen de 

maatschappijen onderling te bevorderen." Ook wordt het volgende bepaald: "De gegevens 

betreffende het nationaal nummer van de meerderjarige gezinsleden die niet de hoedanigheid 

bezitten van kind ten laste, de gewestelijke referentie en het  nummer van de kandidaat-huurder 

in de referentiemaatschappij en de categorie(ën) van woningen waarvoor ze ingeschreven  

worden, worden aan de Brusselse  Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en aan al de openbare 

vastgoedmaatschappijen meegedeeld,  teneinde dubbele inschrijvingen te vermijden" en 

"Wanneer de gegevens met betrekking tot de kandidaat-huurders naar de gewestelijke 

gegevensbank worden overgeheveld, worden zij hiervan op de hoogte gesteld. Er mogen geen 

andere individuele inlichtingen over de kandidaat-huurders worden doorgegeven zonder hun 

voorafgaande schriftelijke toestemming". 

 

6. De Autoriteit stelt vast dat een dergelijke gegevensbank een aanzienlijke inmenging in het recht 

op bescherming van persoonsgegevens vormt, gezien de omvang ervan (alle gegevens van de 

kandidaat-huurders van een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hun inkomen, 

kenmerken van hun huishouden... ), gezien het kwetsbare karakter van de categorieën van 

betrokkenen die erin zijn opgenomen (personen met een moeilijke financiële situatie en de 

gezinsleden), gezien de gevoeligheid van bepaalde gegevens die over hen kunnen worden 

verzameld in het kader van een aanvraag voor een sociale woning (gehandicaptenstatus,... ), en 

gezien het feit dat de opsteller van het ontwerp van besluit deze gegevensbank voor andere 

doeleinden dan waarvoor zij is opgericht, wil gebruiken. De Autoriteit is dan ook van mening dat 

uit hoofde van artikel 22 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 8 van het EVRM en 

artikel 6, lid 3, van de AVG, een norm van wettelijke rangorde het bijhouden van een dergelijk 

gegevensbestand en de toegankelijkheid ervan moet omkaderen, door de volgende elementen te 

bepalen: het(de) precieze doeleinde(n)1 waarvoor deze gegevensbank is opgericht en wordt 

gebruikt , de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke, de categorieën van gecentraliseerde 

gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van dat(die) doeleinde(n), de 

bewaartermijn van de gegevens2, de categorieën van betrokkenen van wie de gegevens worden 

gecentraliseerd, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze of bepaalde gegevens 

worden meegedeeld3, en de omstandigheden waarin zij zullen worden meegedeeld.  Dit is thans 

niet het geval, aangezien volgens de informatie die de Autoriteit ter beschikking heeft gekregen, 

slechts een norm op regelgevingsniveau momenteel voorziet in het bijhouden van deze 

gegevensbank, en dat die regelgevingsnorm zich enerzijds beperkt tot het bepalen van het doel 

van deze gegevensbank (namelijk de uitwisseling van informatie tussen openbare 

 
1 Zie ook artikel 6, lid 3, van de AVG. 

2 Het Grondwettelijk Hof heeft erkend dat "de wetgever (...) de vereisten inzake de bewaring van persoonsgegevens en de duur 
van die bewaring op een algemene wijze (vermocht) te regelen", arrest nr. 29/2018 van 15 maart 2018, punt B.23. 

3 Zie bijvoorbeeld Grondwettelijk Hof, arrest nr. 29/2018 van 15 maart 2018, punt B.18, en Grondwettelijk Hof, arrest nr. 
44/2015 van 23 april 2015, punten B.36.1 e.v. 
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vastgoedmaatschappijen om dubbele inschrijvingen te vermijden), en anderzijds enkel bepaalt dat 

bepaalde gegevens zullen worden meegedeeld door de Huisvestingsmaatschappij aan de 

openbare vastgoedmaatschappijen (waarbij wordt gepreciseerd dat voor elke andere mededeling 

van persoonsgegevens de voorafgaande toestemming van de betrokkenen is vereist), zonder op 

uitputtende wijze te vast te stellen welke categorieën van gegevens in die gegevensbank 

gecentraliseerd zijn.  

 

7. Het wettelijk kader van die gegevensbank moet derhalve worden herzien, zodat zij een  

normatieve grondslag krijgt in de formele zin van het woord die aan de bovenvernoemde 

kwaliteitscriteria voldoet; te meer aangezien het de bedoeling van de opsteller van het voor advies 

voorgelegde ontwerp van besluit is het gebruik van deze gegevensbank uit te breiden tot 

gebruikers buiten de huisvestingsmaatschappijen, namelijk het Brussels bestuur dat bevoegd is 

voor huisvesting, en voor andere doeleinden dan het opsporen van dubbele inschrijvingen bij een 

Brusselse openbare vastgoedmaatschappij, maar die niettemin deel uitmaken van het Brusselse 

sociale huisvestingsbeleid (beheer van de toekenning van huurtoelagen).  

 

8. De Autoriteit merkt tevens op dat de bepaling van het Huurbesluit dat mededelingen van andere 

gegevens over kandidaat-huurders dan bedoeld in artikel 4, § 3, van het Huurbesluit slechts 

mogen plaatsvinden na voorafgaande toestemming van de betrokkene, een probleem kan vormen 

in het licht van de AVG, die kwaliteitscriteria voor toestemming als rechtsgrond voor de verwerking 

van persoonsgegevens oplegt en voorschrijft dat het ten minste een vrije toestemming moet zijn: 

wat als de betrokkene die de doorgifte van sommige van zijn gegevens weigert, het risico loopt 

geen sociale woning toegekend te krijgen? De Autoriteit is van mening dat een 

regelgevingsbepaling op passende wijze de mededeling van gegevens moet omkaderen met 

eerbiediging van de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid. 

 

9. Onverminderd deze vaststellingen geeft de Autoriteit hieronder commentaar op het voor advies 

voorgelegde ontwerp van besluit. 

 

b. Analyse van het ontwerp van besluit tot invoering van een huurtoelage en 

bepaling van de voorwaarden voor de toekenning en de desbetreffende 

procedure  

 

i. Inleiding 

 

10. Het beheer van de toekenning van de huurtoelage die door het voor advies voorgelegde ontwerp 

wordt ingevoerd, houdt in dat het Brusselse bestuur voor huisvesting persoonsgegevens verwerkt 

betreffende de aanvragers van deze toelage (kandidaten voor een sociale woning bij een Brussels 
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openbare vastgoedmaatschappij overeenkomstig artikel 3, § 2, van het ontwerp van besluit) en 

hun gezinsleden. Om te controleren of is voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van 

deze toelage of de hernieuwing ervan, of om te controleren of er redenen zijn voor intrekking of 

opschorting van het recht op deze huurtoeslag, moeten verschillende persoonsgegevens worden 

verwerkt (zoals gegevens over de inkomsten die het huishouden ontvangt of gegevens aan de 

hand waarvan kan worden geverifieerd of de gezinsleden geen reële rechten op onroerend goed 

in België of in het buitenland hebben, de controle of de aanvrager van de huurtoelage over het 

vereiste minimumaantal voorkeurrechten beschikt als kandidaat-huurder voor een sociale woning 

bij de Brusselse openbare vastgoedmaatschappij, de controle of de woning waarvoor een 

huurtoelage wordt aangevraagd voldoet aan de vereiste voorwaarden (niet beheerd door een 

openbare vastgoedmaatschappij of een sociaal vastgoedagentschap, niet toebehorend aan een lid 

van het huishouden van de aanvrager... ), het eventuele statuut van gehandicapte van een van 

de gezinsleden, het eventuele voordeel van een andere tussenkomst in de huurprijs op basis van 

het besluit van 16 juli 2015, van 12 juni 2012 of van 28 november 2013, de schrapping van het 

statuut van kandidaat-huurder voor een sociale woning in de gewestelijke gegevensbank,...). 

 

11. Zelfs indien de verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de toekenning van 

deze toelage een beperkte inmenging vormen in het recht op de bescherming van 

persoonsgegevens en het privéleven van de betrokken natuurlijke personen, blijft het een feit dat 

hun wettelijk kader een passend niveau van voorspelbaarheid moet bieden, zodat bij het lezen 

ervan de betrokkenen van wie de gegevens worden verwerkt, duidelijk kunnen zien welke 

verwerkingen met hun gegevens worden uitgevoerd bij het beheer van hun aanvraag van de 

toelage, en bij de controle of aan de voorwaarden voor de toelage is voldaan en of eventueel 

redenen bestaan voor opschorting of intrekkig van die toelage; te meer omdat er in dat kader 

onrechtstreeks gegevens zullen worden verzameld, zoals blijkt uit de aanvullende informatie die 

de afgevaardigde van de staatssecretaris heeft verstrekt. 

 

ii. Doeleinden van de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor 

het ontwerp van besluit het kader schept, en sancties voor het niet 

aangeven van begunstigden van de huurtoelage in het licht van de 

verplichting tot unieke inzameling 

 

12. Het ontwerp van besluit belast Brussel Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 

(hierna "het bestuur") met de taken van de overheidsdienst inzake het beheer van de aanvragen 

voor een huurtoelage en de hernieuwing ervan na een periode van 5 jaar uitkering, evenals met 

de taken inzake het toezicht op de voortdurende naleving van de toekenningsvoorwaarden, het 

vaststellen van een eventuele nalatigheid van de begunstigden van de toelage, en het eventueel 

opleggen van een administratieve boete in dat verband (artikelen 9, 14 en 18). 
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13. Artikel 22 van het ontwerp van besluit omschrijft deze taken bij de opsomming van de doeleinden 

waarvoor het bestuur verwerkingen van persoonsgegevens zal uitvoeren, en dit in de volgende 

bewoordingen: 

 « De doeleinden van de verwerking zijn de volgende: 

1. de aanvragen tot toelage verwerken, met het oog op de toekenning of weigering van de toelage; 

2. het toezicht op de naleving van de toekenningsvoorwaarden gedurende de periode tijdens dewelke de toelage 

wordt uitbetaald; 

3. de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde toelagen, in toepassing van artikels 92 tot 96 van de 

Organieke ordonnantie van 26 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, 

de boekhouding en de controle; 

4. het opleggen van administratieve boetes, in toepassing van artikel 18, §2 van huidig besluit. » 

 

14. De Autoriteit stelt vast dat het tweede doeleinde bestaat uit zowel louter administratieve taken 

bestaande uit de ex ante verificatie van de naleving van de toekenningsvoorwaarden door de 

aanvragers van de toelage, als uit handhavingstaken bestaande uit het opsporen van gevallen van 

onjuiste of onvolledige verklaringen of van gewijzigde situaties die door  de begunstigden niet zijn 

aangegeven, waardoor zij niet meer voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor de toelage. 

Gezien de aard van deze laatstgenoemde taken en het daaraan verbonden risico van  

administratieve sancties, is de Autoriteit van mening dat om te voldoen aan de criteria van 

voorspelbaarheid, het ontwerp van besluit moet verwijzen naar de wetteksten die de taken van 

de ambtenaren die belast zijn met die handhavingstaken en de hun daartoe verleende 

bevoegdheden, beschrijven, aangezien het ontwerp van besluit op dat vlak tekortschiet. 

 

15. In het kader van het beginsel van de verdeling van de administratieve bevoegdheden, dat is 

vastgelegd in artikel 105 van de Grondwet en artikel 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen, hebben de administratieve overheden geen andere 

bevoegdheden dan die welke hun formeel zijn toegekend door de Grondwet en de wetten en 

decreten die op grond daarvan zijn vastgesteld. Bovendien mag een administratie, krachtens 

artikel 6, lid 1, onder e), van de AVG, verwerkingen van persoonsgegevens legitiem uitvoeren 

indien deze noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak (taken) van openbare dienstverlening 

die haar is (zijn) opgedragen. Voor zover de omschrijving van die taak of taken van openbare 

dienstverlening bijdraagt tot de legitimiteit van de gegevensverwerking door een administratie, en 

tevens kan bijdragen aan de duidelijke, welbepaalde en expliciete omschrijving van de doeleinden 

van de verwerkingen van persoonsgegevens die zij in dat kader uitvoert, moet worden gezorgd 

voor de vereiste voorspelbaarheid in de norm voor de verdeling van de macht/taken van openbare 

dienstverlening. 

 

16. Ten slotte is de verwijzing naar de organische ordonnantie verkeerd. Het gaat om de ordonnantie 

van 23 februari 2003, en niet van 26 februari. 
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iii. Bepaling van de verwerkingsverantwoordelijke, noodzakelijk voor 

het verwezenlijken van de doeleinden van toekenning van de 

huurtoelagen en toezicht op de naleving van de voorwaarden 

 

17. Artikel 19 stelt het bestuur als verwerkingsverantwoordelijke vast, zonder te preciseren om welke 

verwerking het gaat. Er dient te worden vermeld dat het gaat om verwerkingen van 

persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden bedoeld in 

artikel 22 van het ontwerp van besluit.  

 

18. Artikel 20 van het ontwerp van besluit, namelijk "Overeenkomstig artikel 6, e), van de AVG is de 

verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de huurtoelage noodzakelijk voor de 

vervulling van een taak van algemeen belang dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is 

opgedragen" is een nodeloze herhaling van artikel 6, lid 1, punt e), van de AVG en de artikelen 9, 

14, 18 en 22 van het ontwerp van besluit. Deze bepaling kan dus worden geschrapt, aangezien 

zij geen meerwaarde biedt. 

 

iv. Bepaling van de toekenningsvoorwaarden voor de huurtoelage 

 

19. De toekenningsvoorwaarden voor de premie moeten zodanig worden geformuleerd dat de 

vaststelling van de gegevens die nodig zijn om de naleving ervan te controleren, geen twijfel ter 

zake kan laten bestaan, anders kan rechtsonzekerheid ontstaan en kan de 

noodzakelijkheidsanalyse die nodig is voor de toepassing van het minimaliseringsbeginsel van de 

AVG, niet worden verricht.   

 

20. Artikel 3, § 4, 4°, over de voorwaarden met betrekking tot het inkomen van het huishouden 

bepaalt: 

« Het inkomen waarmee rekening gehouden wordt, is het inkomen van de leden van het huishouden4 ontvangen tijdens 

het op twee na laatste jaar voorafgaand aan het referentiejaar, zoals opgenomen in hun respectieve aanslagbiljetten. 

In geval van overschrijding van de drempels wordt echter het inkomen in beschouwing genomen zoals opgenomen in de 

gewestelijke gegevensbank. » 

 

21. Gevraagd naar de betekenis van die bepaling in het ontwerp, bevestigde de afgevaardigde van de 

staatssecretaris dat haar ratio legis erin bestaat het bestuur in staat te stellen, in geval van 

overschrijding van de drempels op basis van het inkomen van de aanvrager zoals vermeld op zijn 

aanslagbiljet (zoals geraadpleegd bij de FOD Financiën), de naleving van die 

 
4 Het begrip inkomen van het huishouden wordt in het ontwerp van besluit gedefinieerd als "het globale en afzonderlijke 
belastbare inkomen van alle volwassen leden van het huishouden ». 
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toekenningsvoorwaarde die gekoppeld is aan de ontvangen inkomsten, te controleren op basis 

van inkomsten die recenter zijn dan die welke ontvangen werden tijdens het op twee na laatste 

jaar voorafgaand aan het referentiejaar, zoals omschreven in het Huurbesluit en geattesteerd met 

andere middelen dan het aanslagbiljet; waarbij deze inkomsten worden geraadpleegd in de 

gegevensbank waarvan sprake in punt a. hierboven. De Autoriteit neemt er akte van en wijst erop 

dat in het ontwerp van besluit duidelijker moet worden aangegeven wat de omstandigheden zijn 

waarin het bestuur zich op andere soorten inkomsten kan baseren dan die welke in het voor advies 

voorgelegde ontwerp van besluit zijn gedefinieerd, dat de bedoelde inkomenscategorieën (zoals 

bepaald in het Huurbesluit) en hun referentiejaar van inning duidelijker moeten worden 

gedefinieerd, en moet worden bepaald onder welke drempels zij moeten liggen om de toekenning 

van de toelage mogelijk te maken, teneinde een correcte toepassing op het gebied van het 

beginsel van minimale gegevensverwerking te waarborgen en elke discriminatie bij het toezicht 

op de naleving van de toekenningsvoorwaarden van de toelage gekoppeld aan de inkomens te 

voorkomen. 

 

v. Bepaling van de betrokkenen van wie de gegevens zullen worden 

verwerkt 

 

22. De categorieën van betrokkenen van wie het bestuur de gegevens zal verwerken voor het 

verwezenlijken van de bovengenoemde doeleinden worden in artikel 21 bepaald als "burgers die 

een aanvraag tot huurtoelage hebben ingediend, de begunstigden van de huurtoelage, en hun 

gezinsleden", hetgeen relevant en noodzakelijk lijkt in het licht van de toekenningsvoorwaarden 

voor de huurtoelage. 

 

vi. Categorieën van verzamelde persoonsgegevens 

 

23. Artikel 23 van het ontwerp van besluit bepaalt de categorieën van gegevens die door het bestuur 

zullen worden verwerkt bij de uitvoering van de taken die het bij het ontwerp van besluit zijn 

toevertrouwd als volgt: 

1. "identificatiegegevens; 

2. contactgegevens; 

3. gegevens betreffende de gezinssamenstelling; 

4. gegevens betreffende het belastbaar gezinsinkomen; 

5. adresgegevens en gegevens betreffende de woonplaats; 

6. gegevens betreffende de kandidaatstelling voor de huur van een sociale woning; 

7. gegevens betreffende het bezit van onroerend eigendom, 

8. gegevens betreffende kinderbijslag; 

9. gegevens betreffende handicap en/of arbeidsongeschiktheid » 
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24. Artikel 24 van het ontwerp van besluit bepaalt de gegevens die door datzelfde bestuur bij de 

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij worden verzameld en met name bij de 

gewestelijke gegevensbank als volgt: 

1. « het referentienummer; 

2. het aantal voorkeurrechten; 

3. de gezinsinkomsten; 

4. de schrapping van de kandidatuur, evenals de relevante data betreffende de schrapping. » 

 

25. Overeenkomstig artikel 5, lid 1, punt c), van de AVG, moet een verwerkingsverantwoordelijke 

persoonsgegevens verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk 

is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Bijgevolg moeten de volgende categorieën 

van gegevens als volgt nauwkeurig worden omschreven in het licht van de naleving van het 

beginsel van minimale gegevensverwerking van de AVG:  

1. Wat betreft de "identificatiegegevens": het concept burgeridentiteit, dat beter aansluit bij 

de behoeften van het bestuur en het beginsel van minimale gegevensverwerking, krijgt 

de voorkeur; 

2. Wat betreft de "adresgegevens en gegevens betreffende de woonplaats”:  a priori lijkt 

enkel de hoofdwoonplaats van de aanvrager van de toelage relevant. Bij gebrek aan een 

relevante rechtvaardiging moet deze gegevenscategorie worden vervangen door de 

hoofdverblijfplaats; 

3. Wat betreft de "gegevens betreffende de kandidaatstelling voor de huur van een sociale 

woning": zoals blijkt uit de aanvullende informatie bedoelt de opsteller van het ontwerp 

van besluit enkel de informatie dat de referentiepersoon van het huishouden kandidaat is 

voor een Brusselse sociale woning, en het aantal voorkeurrechten waarover hij beschikt5. 

De formulering van die categorie van gegevens moet in die zin worden herzien, met 

eerbiediging van het beginsel van minimale gegevensverwerking, aangezien voor een 

kandidatuur voor een sociale woning veel andere inlichtingen moeten worden verstrekt. 

4. De gegevenscategorie "gegevens betreffende het bezit van onroerend eigendom" is ook 

te ruim gedefinieerd. Zij moet worden vervangen door de informatie of een persoon van 

een huishouden die aanvrager of begunstigde van een huurtoelage is, over zakelijke 

rechten op een onroerend goed beschikt, en zo ja, de identificatie van het betrokken 

onroerend goed6.  

5. Wat betreft de "gegevens betreffende kinderbijslag" blijkt uit de aanvullende informatie 

dat de informatie hierover noodzakelijk is om het bestuur in staat te stellen de 

 
5 De andere bij de gewestelijke gegevensbank verzamelde gegevens worden genoemd in artikel 24 van het ontwerp van besluit. 

6 In dit verband vestigt de Autoriteit de aandacht van de staatssecretaris op het feit dat deze voorwaarde betrekking heeft op 
elke houder van een onroerend zakelijke recht, met inbegrip van blote eigenaars, terwijl dit misschien niet de bedoeling is. 
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aanwezigheid van kinderen in het huishouden van de aanvrager te onderzoeken (wat van 

invloed is op het recht op de toelage en het bedrag ervan), zoals het begrip kind door het 

ontwerp van besluit wordt gedefinieerd, namelijk  iedere "minderjarige persoon alsook 

elke meerderjarige persoon voor wie het bewijs geleverd is dat die recht heeft op 

kinderbijslag". Bijgevolg moet de bepaling van die categorie eveneens worden herzien om 

uitsluitend te verwijzen naar informatie over het aantal meerderjarige kinderen van 

minder dan 25 die deel uitmaken van het huishouden van de aanvrager/begunstigde van 

de huurtoelage die recht hebben op kinderbijslag. 

6. Wat betreft de "gegevens betreffende handicap en/of arbeidsongeschiktheid", blijkt uit de 

aanvullende informatie dat geen andere informatie nodig is dan het feit dat een persoon 

als blijvend gehandicapt wordt erkend en dat die informatie bij de DG Personen met een 

handicap van de FOD Sociale Zekerheid zal worden geraadpleegd via de dienst Handiflux 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De formulering van die 

gegevenscategorie moet derhalve worden herzien, zodat zij enkel betrekking heeft op de 

informatie die nodig is gezien de omschrijving van het begrip "persoon erkend als 

gehandicapte" in het ontwerp van besluit (vaststelling van de status van beperkte 

zelfstandigheid of gehandicapte  persoon zoals gedefineerd in artikel 1, 10°, van het 

ontwerp van besluit). 

7. Wat het refentienummer betreft, moet het begrip met het oog op de rechtszekerheid 

worden gedefinieerd. 

8. Wat het inkomen van het huishouden betreft dat bij de gewestelijke gegevensbank wordt 

geraadpleegd, moet worden gepreciseerd dat dit het inkomen is zoals bepaald in artikel 

3, § 4, lid 2, aangepast overeenkomstig de bovengenoemde opmerkingen. 

9. Wat de gegevenscategorie "de schrapping van de kandidatuur, evenals de relevante data 

betreffende de schrapping" betreft, blijkt uit de aanvullende informatie dat deze 

gegevenscategorie moet worden herzien, zodat zij enkel betrekking heeft op de datum 

van de schrapping van de kandidatuur voor een sociale woning en, in geval van de 

intrekking van die schrapping, de datum waarop die intrekking van kracht is geworden. 

 

26. Voorts moeten de bewoordingen in het begin van artikel 24 dat de bij de gewestelijke 

gegevensbank verzamelde gegevens zullen worden verzameld "met het oog op de verwerking van 

de gegevens afkomstig uit de gewestelijke gegevensbank", worden verwijderd, aangezien zij 

slechts een parafrase van de verwerking zelf vormen, wat geen voorspelbaarheid biedt. In plaats 

daarvan moet de nadruk liggen op de verwezenlijking van de in artikel 22 omschreven doeleinden. 

 

vii. Onrechtstreekse verzameling van persoonsgegevens die nodig zijn 

om de bovengenoemde doeleinden te bereiken (bij andere bronnen 

dan de betrokkene) 
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27. Zoals blijkt uit de aanvullende informatie zal het bestuur de gegevens die nodig zijn voor het 

bereiken van de bovengenoemde doeleinden verzamelen bij derde administraties, namelijk het 

Rijksregister (contactgegevens, samenstelling van het huishouden, woonplaats), de FOD Sociale 

Zekerheid via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (status "gehandicapte persoon" en 

gegevens betreffende de beperking van de zelfstandigheid erkend door de bevoegde administratie 

van ten minste 9 punten), de gewestelijke instanties die verantwoordelijk zijn voor de gezinsbijslag 

(verificatie of een meerderjarig lid van het huishouden wel degelijk recht op kinderbijslag heeft), 

de FOD Financiën (inkomensgegevens, zakelijke rechten op onroerend goed), en de Brusselse 

Huisvestingsmaatschappij (status van kandidaat voor een sociale woning, vereiste aantal 

voorkeurrechten als kandidaat-huurder van een dergelijke woning, inkomen van het huishouden 

vastgesteld overeenkomstig het Huurbesluit, situatie van schrapping van de kandidatuur).    

 

28. Aangezien dit type gegevensverzameling van nature minder transparant is voor de betrokkenen, 

is het van belang dat het ontwerp van besluit aangepast wordt door aan te geven welke 

categorieën van gegevens het Brusselse bestuur voor huisvesting zal verzamelen bij welke andere 

administratie(s), voor welke specifiek(e) doeleind(en) en via welke dienstenintegrator(en), en dit 

met inachtneming van het beginsel van minimale gegevensverwerking van de AVG, aangezien het 

voor advies voorgelegde ontwerp van besluit dit thans op onvolledige wijze doet voor de gegevens 

die zullen worden verzameld uit de gewestelijke gegevensbank en die zullen worden gebruikt voor 

de toekenning van huurtoelages. 

 

29. Bovendien merkt de Autoriteit op dat bepaalde gegevensbronnen (Rijksregister, FOD Sociale 

Zekerheid via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid... ) die het bestuur zal raadplegen voor 

de uitvoering van zijn eerder genoemde taken (zoals blijkt uit de aanvullende informatie) 

onderworpen kunnen zijn aan wetten en/of ordonnanties die het bestuur het beginsel van de 

unieke gegevensinzameling opleggen, krachtens welk het bestuur dat gemachtigd is een andere 

bron van persoonsgegevens dan de betrokkene zelf te raadplegen, diezelfde gegevens niet meer 

rechtstreeks bij de betrokkene mag verzamelen (zie bijvoorbeeld artikel 6 van de wet van 

08/08/1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen). Het is aan de opsteller 

van het ontwerp van besluit om deze verificatie uit te voeren en dienovereenkomstig de bepalingen 

van zijn ontwerp van besluit aan te passen, die gelet op hun huidige algemene formulering in 

strijd zijn met dit verbod (artikel 9, § 3, e.v., artikel 14, § 3, artikel 17, 2° en 3°...), om enkel te 

voorzien in de toepassing van deze bepalingen in ontwerp die de betrokkenen de verplichte 

mededeling van gegevens aan Brussel Huisvesting van de gewestelijke overheidsdienst Brussel 

opleggen, op gegevens die niet onder dit beginsel van unieke gegevensinzameling vallen.  
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viii. Toepassing van het beginsel van minimale gegevensverwerking van 

de AVG bij het opzetten van de gegevensstromen tussen het bestuur 

Brussel Huisvesting en andere geraadpleegde administraties en 

organisaties 

 

30. Voorts herinnert de Autoriteit eraan dat overeenkomstig het beginsel van minimale 

gegevensverwerking, de over de betrokkenen verzamelde informatie moet worden beperkt tot 

enkel de informatie die noodzakelijk is in het licht van de toekenningsvoorwaarden van de 

huurtoelage.  

 

31. Derhalve mag uitsluitend informatie van na de datum van indiening van een aanvraag tot toelage 

ter beschikking van het bestuur worden gesteld. Dit moet eveneens worden verduidelijkt in het 

ontwerp van besluit.  

 

32. Bovendien, zoals de Autoriteit reeds duidelijk heeft gemaakt in haar advies 48/20217, dient een 

privacyvriendelijk systeem van rechtentoekenning te worden ingesteld (in voorkomend geval 

proactief), waarbij de systematische mededeling van gedetailleerde informatie zoals volledige 

fiscale informatie wordt vermeden. Te dien einde moet werk worden gemaakt van 

standaardisering van categorieën van belastingplichtigen. Bij de toekenning van bepaalde rechten 

aan aldus vooraf gestandaardiseerde categorieën van belastingplichtigen, kan het/de 

verantwoordelijke bestuur/overheid genoegen nemen met een binair antwoord (ja/nee m.b.t. de 

categorie van belastingplichtige in kwestie) van de geraadpleegde fiscale administratie in plaats 

van toegang te hebben tot volledige en gedetailleerde fiscale informatie. Een dergelijk systeem 

zal niet alleen de gegevensbescherming ten goede komen, maar tevens een efficiënte en correcte 

proactieve rechtentoekenning aan eenieder die in aanmerking komt, mogelijk maken. 

 

33. In het onderhavige geval is voor verscheidene van de hierboven bedoelde categorieën van 

gegevens, enkel binaire informatie van het type "inkomen van het huishouden boven of onder de 

in het ontwerp van besluit vastgestelde drempel, of aantal voorkeurrechten hoger dan 4 of 1" 

voldoende voor het bestuur. In het kader van deze gegevensstromen zal het Centrum voor 

Informatica voor het Brusselse Gewest, in voorkomend geval, zijn taken van openbare 

dienstverlening als dienstenintegrator vervullen en, uitsluitend in die hoedanigheid, toegang 

hebben tot relevante details van persoonsgegevens, met als enig doel de uitvoering van zijn taak 

van dienstenintegrator, zonder dat deze details door hem worden bewaard nadat ze door hem 

aan het bestuur zijn meegedeeld (waarbij deze details uiteraard ter beschikking van de betrokkene 

 
7 Advies 48/2020 van 2 april 2021 betreffende een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging 
van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot 
beperking van het gebruik van contanten. 
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worden gesteld, zie hieronder). Het ontwerp van besluit moet in die zin worden vervolledigd om 

te zorgen voor de vereiste voorspelbaarheid en rechtszekerheid. 

 

ix. Bewaartermijn van de verzamelde gegevens 

 

34. De termijnen waarbinnen het bestuur de verwerkte gegevens zal bewaren om de eerder 

genoemde doeleinden te verwezenlijken, worden als volgt bepaald in artikel 25 van het ontwerp 

van besluit: 

« De bewaringstermijn voor de persoonsgegevens die op grond van dit besluit worden verwerkt, bedraagt: 

1. vijf jaar, vanaf de beslissing tot weigering van de toelage; 

2. twee jaar, vanaf de verjaring van de beroepstermijn van gemeen recht, en, in voorkomend geval, de definitieve 

stopzetting van het beroep; 

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 3, § 2, 7°, worden de gegevens, in geval van een toekenning, op zijn minst 

bewaard tot uitdoving of intrekking van het huidig besluit. » 

 

35. Eerst en vooral moet deze bepaling de verwerkingen waarvoor de bewaartermijn wordt 

vastgesteld, duidelijker aangeven.  

 

36. De eerste bewaartermijn van de gegevens (die volgens de verkregen aanvullende informatie de 

gegevens betreft die zijn verzameld voor de vaststelling van beslissingen tot weigering van de 

toekenning van de huurtoelage) lijkt relevant in het licht van de verjaringstermijn voor 

gerechtelijke procedures, die 5 jaar bedraagt. 

 

37. Wat de tweede bewaartermijn betreft bedoeld in artikel 25, § 1, 2°, van het ontwerp van besluit, 

blijkt uit de aanvullende informatie dat moet worden gepreciseerd dat het gaat om 

persoonsgegevens die nodig zijn voor het nemen van beslissingen die een einde stellen aan het 

recht op een toelage. 

 

38. De derde bewaartermijn maakt de vaststelling van de eerste twee bewaartermijnen overbodig, 

aangezien hij voorziet in een algemene bewaartermijn van de gegevens tot de uitdoving of 

intrekking van het huidige besluit. Deze potentieel onbeperkte bewaring van gegevens wordt 

gerechtvaardigd door de noodzaak om na te gaan of de aanvrager van een toelage niet eerder 

een toelage heeft ontvangen, aangezien dat een van de voorwaarden voor de toekenning van de 

toelage is. Naar aanleiding van een vraag hierover heeft de afgevaardigde van de staatssecretaris 

verduidelijkt dat het gaat om alle gegevens die zijn verzameld in het kader van het samenstellen 

van het dossier van de aanvraag van de toelage en de uitbetaling ervan.  In dit verband stelt de 

Autoriteit vast dat een dergelijke bewaartermijn onevenredig en onnodig is. Om de bij artikel 3, § 

2, 7°, van het ontwerp van besluit vereiste verificatie uit te voeren, moet alleen de informatie 

bewaard worden op grond waarvan een huurtoelage is toegekend aan deze of gene meerderjarige 
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die de aanvraag voor de toelage heeft gedaan en gedurende welke periode; de andere gegevens 

op grond waarvan de beslissingen tot toekenning van een toelage zijn genomen, zijn voor dit doel 

niet noodzakelijk. Artikel 25 moet dienovereenkomstig worden herzien om in overeenstemming 

met artikel 5, lid 1, punt e), van de AVG te zijn. 

 

x. Transparantiemaatregelen  

 

39. De uitvoering van de onrechtstreekse verzameling van gegevens die nodig is voor de verificatie 

van de eerder genoemde doeleinden zal het bestuur Brussel Huisvesting toelaten 

geautomatiseerde beslissingen te nemen over de toekenning van de toelage, en de voortdurende 

naleving van de voorwaarden ervan te controleren. Indien dit het geval is, dient als waarborg voor 

de rechten en vrijheden van de betrokkenen (artikel 22 AVG), het ontwerp van besluit te 

preciseren wat de toekenningsvoorwaarden zijn waarvan de naleving zal worden gecontroleerd 

aan de hand van geautomatiseerde beslissingen.  

 

40. Bovendien, gelet op de onrechtstreekse verzameling van gegevens voor de bovengenoemde 

doeleinden, is het van belang dat in het ontwerp van besluit uitdrukkelijk wordt bepaald dat de 

gegevens met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden op basis waarvan een beslissing over 

de huurtoelage is genomen (met in voorkomend geval de tussenkomst van de dienstenintegrator), 

en de identificatie van de overheidsdienst waar deze gegevens zijn verkregen, actief moeten 

worden meegedeeld aan de ontvangers van die beslissing, en dit als basisgarantie voor de 

grondrechten en belangen van de betrokkenen. Tevens moet worden bepaald dat de gegevens 

van een contactpersoon bij wie in dit verband een klacht kan worden ingediend, bij de 

kennisgeving van deze beslissing moeten worden meegedeeld. Het is immers van belang dat de 

betrokkenen gemakkelijk kunnen nagaan of de beslissingen zijn genomen op basis van correcte 

gegevens over hen.  

 

41. Zoals blijkt uit artikel 9 van het ontwerp van besluit, zal aan de aanvragers van een huurtoelage 

gevraagd worden een aanvraagformulier in te vullen. De Autoriteit vestigt de aandacht van de 

staatssecretaris op het feit dat dit type instrument een goed communicatiekanaal is om de 

betrokkenen alle informatie te verstrekken die zij hen overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van 

de AVG moet verstrekken. Het formulier zou het volgende moeten vermelden: de naam en het 

adres van de verwerkingsverantwoordelijke, de contactgegevens van de functionaris voor 

gegevensbescherming, de concrete doeleinden van de gegevensverzameling en de rechtsgrond 

van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, in voorkomend geval, de ontvangers of 

categorieën van ontvangers van de verzamelde gegevens, de bronnen waar andere categorieën 

van persoonsgegevens in dat kader zullen worden verzameld en welke, het bestaan van de 

verschillende rechten die door de AVG aan de betrokkenen zijn toegekend (met inbegrip van het 
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recht op inzage en rectificatie), het al dan niet verplichte karakter van de mededeling van 

gegevens en de gevolgen van het niet verstrekken van gegevens, de bewaartermijn van de 

verzamelde persoonsgegevens of de criteria aan de hand waarvan deze worden bepaald, het recht 

om een klacht in te dienen bij de GBA en het eventuele bestaan van geautomatiseerde 

besluitvorming (met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22 van de AVG), en informatie 

over de achterliggende logica ervan en het belang en de gevolgen van een dergelijke 

geautomatiseerde besluitvorming voor de betrokkenen.  

 

42. Het verdient aanbeveling dat de functionaris voor gegevensbescherming van het bestuur Brussel 

Huisvesting actief wordt betrokken bij het opstellen van dat formulier en van de standaardbrieven 

voor het meedelen van beslissingen over de huurtoelage.   

 

 

Om deze redenen, 

De Autoriteit 

is van mening dat het ontwerp van besluit dat voor advies voorligt, als volgt moet 

worden aangepast: 

1. Verwijzing naar de wettelijke bepalingen waarin de controlebevoegdheden worden 

beschreven waarover de inspecteurs van het bestuur Huisvesting beschikken om de 

controles uit te voeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van het doeleinde van toezicht 

op de voortdurende naleving van de toekenningsvoorwaarden van een huurtoelage door de 

begunstigden van de toelage, of beschrijving van deze bevoegdheden in het ontwerp van 

besluit (punten 14 en 15); 

2. Correctie van de verwijzing naar de organische ordonnantie van 23 februari 2006 in artikel 

22 van het ontwerp van besluit; 

3. Nadere omschrijving van de gegevensverwerkingen waarvoor het bestuur als 

gegevensverantwoordelijke wordt gekwalificeerd (punt 17); 

4. Schrapping van artikel 20 van het ontwerp van besluit wegens nodeloze herhaling van 

artikel 6, lid 1, punt e), van de AVG (punt 18); 

5. Verduidelijking van de omstandigheden waarin het bestuur de naleving kan controleren van 

de toekenningsvoorwaarden in verband met andere inkomsten dan de in artikel 1, 7°, van 

het ontwerp van besluit gedefinieerde inkomsten, en duidelijke bepaling van die inkomsten 

(punt 21); 

6. Vaststelling van de categorieën van verzamelde gegevens overeenkomstig punt 25; 
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7. Uitputtende bepaling van geraadpleegde indirecte gegevensbronnen, categorieën van 

gegevens die op die manier zijn verzameld en de betrokken dienstenintegratoren (punten 27 

en 28); 

8. Aanpassing van de bepalingen van het ontwerp van besluit die indruisen tegen het beginsel 

van verplichte unieke gegevensinzameling overeenkomstig punt 29; 

9. Verduidelijking dat onrechtstreekse gegevensverzamelingen beperkt dienen te blijven tot 

een niveau van gedetailleerdheid dat strikt beperkt blijft tot de vereiste verificaties, en 

verduidelijking van de eventuele rol die in dat kader is weggelegd voor de dienstenintegrator 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (punt 33); 

10. Aanpassing van artikel 25 tot vaststeling van de bewaartermijnen van de gegevens 

overeenkomstig de punten 35 tot en met 38; 

11. Nadere omschrijving, in voorkomend geval, van de geautomatiseerde beslissingen die  door 

het bestuur Huisvesting zullen worden genomen in het kader van de taken die het door het 

ontwerp van besluit worden toegewezen (punt 39); 

12. Oplegging van een specifieke informatieverplichting aan het bestuur Huisvesting 

overeenkomstig punt 40;   

herinnert eraan dat de gewestelijke gegevensbank dient te worden omkaderd door een norm van 

wettelijke rangorde die beantwoordt aan de gebruikelijke kwaliteitscriteria voor normen inzake 

gegevensverwerkingen (punten 6 tot en met 8);  

beveelt aan dat de functionaris voor gegevensbescherming van het bestuur van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest dat bevoegd is voor huisvesting betrokken wordt bij de uitwerking van het 

formulier dat zal worden opgesteld voor de aanvraag van de toelage, en bij de uitwerking van de 

specifieke voorlichtingsmaatregelen ten behoeve van aanvragers en begunstigden van een 

huurtoelage (punten 41 en 42). 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


