Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/08/184

BERAADSLAGING NR 08/067 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT
DE
MEDEDELING
VAN
PERSOONSGEGEVENS
UIT
DE
KRUISPUNTBANKREGISTERS AAN HET VLAAMS AGENTSCHAP WONENVLAANDEREN
MET
HET
OOG
OP
HET
VERSTREKKEN
VAN
TEGEMOETKOMINGEN INZAKE WONEN EN HUREN
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 het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen van 26 september
2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 23
oktober 2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

1.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen
(hierna genoemd “Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen”) werd opgericht bij besluit
van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 en heeft als missie het beleid voor
wonen, zoals het wordt vastgelegd door de Vlaamse minister bevoegd voor de
huisvesting, kwaliteitsvol uit te voeren. Het richt zich daartoe in het bijzonder op de
ondersteuning en de begeleiding van burgers en lokale overheden. Het vormt een
onderdeel van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed.
Bij beslissing van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is
het Vlaams 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
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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.
1.2. Het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen werd reeds gemachtigd om het
Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen en om het rijksregisternummer
te gebruiken voor het vervullen van taken in verband met de huisvesting, meer bepaald
bij 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, OostVlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen 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 (het betreft in dat koninklijk besluit de
rechtsvoorgangers van het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen).
Het betreft meer bepaald volgende persoonsgegevens: de naam, de voornamen, de
geboorteplaats, de geboortedatum, het geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats,
de plaats van overlijden, de datum van overlijden, de burgerlijke staat, de samenstelling
van het gezin en de opeenvolgende wijzigingen van deze persoonsgegevens.
1.3. Vermits het ook dossiers dient te behandelen aangaande personen die niet in het
Rijksregister van de natuurlijke personen zijn opgenomen, wenst het nu evenwel ook,
met het oog op de correcte identificatie van de betrokkenen in het kader van het
verwerken van aanvragen voor tegemoetkomingen inzake wonen en huren, mededeling
te kunnen bekomen van dezelfde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters die
door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden beheerd overeenkomstig
artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het betreft onder meer de tegemoetkomingen
bedoeld in 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 en het besluit van de
Vlaamse regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten
bij de renovatie van een woning.
1.4. De toegang tot de persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters zou permanent en
voor een onbepaalde duur zijn.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou tevens instaan voor het meedelen van
de wijzigingen van de betrokken persoonsgegevens (de zogenaamde mutaties).
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2.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens 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 van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is.
2.2. Het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen dient de personen over wie het in het kader
van het verwerken van aanvragen voor tegemoetkomingen inzake wonen en huren een
dossier beheert op een eenduidige wijze te kunnen identificeren. Het kan daarbij gaan
om personen die niet in het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn opgenomen
maar wel in de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari
1990, die complementair en subsidiair zijn ten opzichte van het Rijksregister van de
natuurlijke personen.
Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde.
De meegedeelde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters (Identificatienummer
van de Sociale Zekerheid, de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de
geboortedatum, het geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de plaats van
overlijden, de datum van overlijden, de burgerlijke staat, de samenstelling van het gezin
en de opeenvolgende wijzigingen van deze persoonsgegevens) lijken, uitgaande van dat
doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig.
De naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum, het geslacht, de
nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de plaats van overlijden en de datum van overlijden
blijken, volgens het Verslag aan de Koning bij het hogervermeld koninklijk besluit van
20 september 2002, persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn om een dossier
betreffende een natuurlijke persoon samen te stellen.
Enkele van deze persoonsgegevens vormen overigens diverse sets van “minimale
identificatiegegevens”, dat zijn groepen van identificatiegegevens die absoluut
noodzakelijk zijn om een persoon met voldoende zekerheid te identificeren. Enkel
personen voor wie een welbepaalde groep van identificatiegegevens beschikbaar is,
kunnen worden opgenomen in de Kruispuntbankregisters.
De hoofdverblijfplaats is tevens van belang om de woonsituatie/huursituatie van de
betrokkenen op te volgen. In sommige gevallen wordt een tegemoetkoming,
bijvoorbeeld, toegekend op basis van een verhuisbeweging van een slechte woning naar
een goede woning, waarbij beide woningen op conformiteit dienen te worden
gecontroleerd.
De burgerlijke staat en de samenstelling van het gezin kunnen een invloed hebben op
het inkomen dat in aanmerking wordt genomen bij het berekenen van
tegemoetkomingen.
Het gebruik van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, voor zover het werd
toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, is overigens vrij, ingevolge
artikel 8, § 2, van de hogervermelde wet van 15 januari 1990.
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2.3. Bij
het
Vlaams
Agentschap
Wonen-Vlaanderen
werd
een
informatieveiligheidsconsulent aangeduid.
De informatieveiligheidsconsulent in kwestie staat, met het oog op de veiligheid van de
persoonsgegevens die door zijn opdrachtgever worden verwerkt en met het oog op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze
persoonsgegevens betrekking hebben, in voor het verstrekken van deskundige adviezen
aan de persoon belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van opdrachten
die door deze worden toevertrouwd. Hij heeft een adviserende, stimulerende,
documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid.
Hij vervult tevens de functie van aangestelde voor de gegevensbescherming, bedoeld in
artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Hij staat daarenboven in voor het uitvoeren van het informatieveiligheidsbeleid van zijn
opdrachtgever. Daartoe kan in voorkomend geval een beroep worden gedaan op het
document “referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van
persoongegevens” van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer.
2.4. Het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen dient tevens rekening te houden met de
minimale veiligheidsnormen zoals bepaald 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.
2.5. Het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen dient de betrokkenen vooraf te integreren
in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld
in artikel 6 van de wet van 15 januari 1990.
2.6. De mededeling verloopt met tussenkomst van het MAGDA-platform (“Maximale
Gegevensdeling tussen Administraties/Agentschappen/Afdelingen”) van de Vlaamse
overheid.
Bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het MAGDA-platform worden
loggings bijgehouden met betrekking tot de mededelingen aan het Vlaams Agentschap
Wonen-Vlaanderen, waarin onder andere wordt opgenomen wanneer en over wie
persoonsgegevens worden meegedeeld in het kader van hogervermeld doeleinde. Noch
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid noch het MAGDA-platform kunnen echter
zelf te weten komen aan welke concrete medewerker van het Vlaams Agentschap
Wonen-Vlaanderen persoonsgegevens worden meegedeeld. Deze taak komt het Vlaams
Agentschap Wonen-Vlaanderen zelf toe.
Het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen van zijn kant dient echter uitgebreidere
loggings bij te houden, met per mededeling een aanduiding van wie wanneer over wie
welke persoonsgegevens heeft verkregen voor welke doeleinden.
Deze loggings dienen gedurende minstens tien jaren te worden beheerd met het oog op
het behandelen van eventuele klachten of het achterhalen van eventuele
onregelmatigheden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.
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De loggings zelf dienen te worden beveiligd aan de hand van maatregelen die de
vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid garanderen. Ze worden aan het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid en aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgemaakt indien zij daarom verzoeken.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde
persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden en voor de hogervermelde
doeleinden mee te delen aan het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen.

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11)
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