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BERAADSLAGING NR. 21/026 VAN 2 FEBRUARI 2021 MET BETREKKING TOT DE 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET VLAAMS WONINGFONDS 

MET HET OOG OP HET VERSTREKKEN VAN BIJZONDERE SOCIALE LENINGEN 

ALS OPVOLGER VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 
 

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 wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Vlaams Woningfonds heeft het informatieveiligheidscomité in kennis gesteld van een 

uitbreiding van zijn bevoegdheden, sinds 1 januari 2021. De organisatie is voortaan de enige 

verstrekker van bijzondere sociale leningen. De socialehuisvestingsmaatschappijen die 

optreden als kredietbemiddelaar voor bijzondere sociale leningen deden dat vroeger voor de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en doen dat nu voor het Vlaams Woningfonds. 

 

2. De Vlaamse Codex Wonen, zoals die werd gewijzigd bij het Vlaams programmadecreet van 

18 december 2020 bij de begroting 2021, regelt onder meer de kredietbemiddeling door de 

socialehuisvestingsmaatschappijen bij de toekenning van bijzondere sociale leningen. 

 

 “Art. 4.44. § 1. De Vlaamse Regering kan socialehuisvestingsmaatschappijen erkennen om 

op te treden als kredietbemiddelaar van het Vlaams Woningfonds bij het verstrekken van de 

bijzondere sociale leningen (…). 
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 Om erkend te kunnen worden en te blijven moet de socialehuisvestingsmaatschappij 

financieel gezond zijn en beschikken over personeel dat voldoet aan de vereisten van 

beroepskennis, geschiktheid en professionele betrouwbaarheid. (…) 

 

 (…)” 

 

3. Ingevolge artikel 17 van het Vlaams programmadecreet van 18 december 2020 bij de 

begroting 2021 zijn de socialehuisvestingsmaatschappijen die destijds gemachtigd werden 

om op te treden als kredietbemiddelaar van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 

in afwachting van een erkenning als kredietbemiddelaar van het Vlaams Woningfonds, 

erkend als kredietbemiddelaar in de zin van artikel 4.44. van de Vlaamse Codex Wonen. 

 

4. Het Vlaams Woningfonds wil, als opvolger van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen op het vlak van de toekenning van bijzondere sociale leningen, gebruik kunnen 

maken van dezelfde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid volgens 

dezelfde beraadslagingen van het informatieveiligheidscomité. Het heeft die nodig voor het 

realiseren van het vermelde doeleinde, waarbij de socialehuisvestingsmaatschappijen zorgen 

voor de front office. Zowel het Vlaams Woningfonds als de Vlaamse Maatschappij voor 

Sociaal Wonen zijn toegetreden tot het netwerk van de sociale zekerheid, 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 – zie daartoe voor 

wat betreft de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (voorheen de Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij) het advies nr. 02/09 van 16 juli 2002 van het Toezichtscomité bij 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en voor wat betreft het Vlaams Woningfonds 

(voorheen het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen) het advies nr. 08/14 van 1 juli 

2008 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. Tevens moeten 

enkele beraadslagingen die al voor het Vlaams Woningfonds gelden, worden uitgebreid tot 

de socialehuisvestingsmaatschappijen. Mededelingen van persoonsgegevens uit het netwerk 

van de sociale zekerheid aan die organisaties zouden steeds geschieden met de tussenkomst 

van het Vlaams Woningfonds. 

 

5. In een overgangsfase, tot 31 december 2022, zou de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen ook zelf de persoonsgegevens nog moeten kunnen raadplegen voor het verwerken 

van aanvragen inzake de wederopname van lopende bijzondere sociale leningen en voor het 

beheren van de historische portefeuille aan bijzondere sociale leningen. 

 

6. De volgende beraadslagingen werden ten behoeve van de Vlaamse Maatschappij voor 

Sociaal Wonen verleend door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid of het informatieveiligheidscomité. 

 

 Bij de beraadslaging nr. 11/088 van 8 november 2011, gewijzigd op 3 april 2012, verleende 

het sectoraal comité een machtiging met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens 

tussen het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf en de 

financiële instellingen, met inbegrip van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, met 
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het oog op het toekennen van de promotievergoeding. Onder bepaalde voorwaarden kent het 

voormelde fonds voor bestaanszekerheid aan de bouwvakarbeiders een tegemoetkoming in 

de terugbetaling van hun hypothecaire lening toe. Om na te gaan of deze voorwaarden 

vervuld zijn, vraagt het de nodige persoonsgegevens rechtstreeks op bij de financiële 

instellingen. Vermits de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ook hypothecaire 

leningen verstrekt, stelt ook zij persoonsgegevens ter beschikking. De input van het Fonds 

voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf betreft persoonsgegevens ter 

identificatie van de betrokkene en het bedrag, de datum en de duur van de hypothecaire 

lening. De output van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen betreft de interne 

unieke sleutel van de bouwsector, het referentierekeningnummer, de naam, de voornaam, de 

referentie, de datum van de vervroegde terugbetaling, het bedrag, de datum en de duur van 

de hypothecaire lening, de datum van de akte van de hypothecaire lening, de datum van het 

attest van de hypotheekkas en de adresgegevens. Vermits het Vlaams Woningfonds de taken 

inzake de bijzondere sociale leningen heeft overgenomen, lijkt het gerechtvaardigd dat het 

zich net als zijn voorganger kan beroepen op de beraadslaging nr. 11/088 van 8 november 

2011, gewijzigd op 3 april 2012. 

 

 De beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014 heeft betrekking op de mededeling van 

persoonsgegevens door de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de 

maatschappijen voor sociale huisvesting en de kantoren voor sociale verhuur, door middel 

van de webservice HANDIFLUX, voor het verstrekken van sociale leningen en het verhuren 

en verkopen van sociale woningen en kavels. Die organisaties willen kunnen nagaan of 

(kandidaat-)leners, (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers en hun gezinsleden al dan 

niet het statuut van persoon met een handicap hebben. Per betrokkene worden ter beschikking 

gesteld: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de toepasselijke regelgeving, de 

begindatum en de einddatum van de erkenning van de handicap, de aard van de handicap, 

het percentage ongeschiktheid, de zelfredzaamheid, het totaal aantal punten ter aanduiding 

van de geestelijke en lichamelijke ongeschiktheid, het percentage lichamelijke 

ongeschiktheid, het percentage geestelijke ongeschiktheid, de vermindering van het 

verdienvermogen, de begindatum en de einddatum van het recht, het totaal maandelijks 

bedrag van de tegemoetkomingen, het maandelijks bedrag van de inkomensvervangende 

tegemoetkoming en de categorie. De organisaties moeten de situatie van de betrokkenen (en 

hun gezin) kunnen nagaan, op diverse vlakken. Zij moeten een gepaste huisvesting bieden, 

aangepast aan de handicap van de betrokkenen, tegen correcte inkomensvoorwaarden. Het 

Vlaams Woningfonds moet, gelet op zijn nieuwe opdrachten, ook toegang hebben tot die 

persoonsgegevens. 

 

 Hetzelfde geldt voor de beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015 met betrekking tot 

de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de 

Vlaamse lokale woonactoren. Het Vlaams Woningfonds moet eveneens toegang krijgen tot 

bepaalde persoonsgegevens van de personen voor wie het de huisvesting op één of andere 

wijze helpt regelen of van hun gezinsleden, in het bijzonder het bedrag van de uitkering 

toegekend door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij wijze van (onder 

meer) leefloon, equivalent-leefloon of voorschot op kinderbijslag, per jaar en per maand, 
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aangevuld met enkele administratieve inlichtingen. Het heeft die nodig als (enige) 

verstrekker van bijzondere sociale leningen. 

 

 De beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016 regelt de mededeling van persoonsgegevens 

uit het pensioenkadaster aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de andere 

actoren van de Vlaamse sociale huisvesting. Voor het uitvoeren van hun opdrachten hebben 

de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vlaamse socialehuisvestingsactoren 

toegang tot persoonsgegevens uit het Pensioenkadaster bedoeld in artikel 9bis van de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. Zij hebben immers allen behoefte aan het actueel besteedbaar inkomen van de 

betrokkenen. Het actuele karakter van de persoonsgegevens is voornamelijk van belang bij 

de pensionering van de betrokkenen en de periode die erop volgt (meestal daalt hun inkomen 

dan sterk en hebben ze recht op een herziening van de huurprijs of de lening). Het Vlaams 

Woningfonds moet zich voortaan ook kunnen beroepen op die beraadslaging en toegang 

krijgen tot identificatiegegevens van de organisatie die het pensioenvoordeel uitbetaalt, 

identificatiegegevens van de gerechtigde op het pensioenvoordeel, persoonsgegevens inzake 

het recht op het pensioenvoordeel en persoonsgegevens inzake de betaling van het 

pensioenvoordeel. 

 

 De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening werd bij de beraadslaging nr. 17/085 van 3 oktober 

2017 door het sectoraal comité gemachtigd om persoonsgegevens mee te delen aan de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de andere actoren van de Vlaamse sociale 

huisvesting. Bij het uitvoeren van hun opdrachten moeten zij immers rekening houden met 

het inkomen van (potentiële of reële) huurders, ontleners, kopers en/of hun gezinsleden, 

waaronder het actuele inkomen uit werkloosheidsuitkeringen. De Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening zou per betrokkene – en voortaan ook aan het Vlaams Woningfonds – 

de bedragen van de werkloosheidsuitkeringen die tijdens een bepaalde periode werden 

uitbetaald aan de actoren ter beschikking stellen. Het gaat in het bijzonder over de maand 

waarop de betaling betrekking heeft, het bedrag betaald door de uitbetalingsinstelling voor 

werkloosheidsuitkeringen, het aantal betaalde uitkeringen, het door de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening goedgekeurde bedrag en het statuut van het dossier bij de Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening. 

 

 Ten slotte wordt verwezen naar de beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019 van het 

informatieveiligheidscomité over de mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot 

de erkenning van de handicap in het kader van de zorgtoeslag voor kinderen met een 

specifieke ondersteuningsbehoefte, door het Vlaams agentschap Kind en Gezin aan diverse 

organisaties. In die tekst worden diverse organisaties – waaronder de Vlaamse Maatschappij 

voor Sociaal Wonen – die toegang hadden tot bepaalde persoonsgegevens van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid erkend om ook dezelfde persoonsgegevens van Kind en 

Gezin (Opgroeien) te verwerken. Aldus werd de hogervermelde beraadslaging nr. 14/088 van 

7 oktober 2014 (ook) van toepassing verklaard op de mededeling van persoonsgegevens door 

Opgroeien aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Het Vlaams Woningfonds 

moet voor het efficiënt vervullen van zijn opdrachten inzake het verstrekken van bijzondere 

sociale leningen dezelfde mogelijkheden hebben. 
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7. De aanvrager verwijst ook naar andere machtigingen ten gunste van de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen. 

 

 Volgens het koninklijk besluit van 22 mei 2001 tot regeling van de toegang tot het 

Rijksregister van de natuurlijke personen en van het gebruik van het identificatienummer wat 

betreft de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende 

socialehuisvestingsmaatschappijen kan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

persoonsgegevens uit het Rijksregister verwerken voor het efficiënt en correct samenstellen 

van het dossier van de personen die huurder, koper of lener zijn of die zich daartoe kandidaat 

stellen, voor het vaststellen van de concrete voorwaarden inzake het huren of kopen van een 

sociale woning of het aangaan van een sociale lening daartoe en voor het nagaan of de in de 

overeenkomst gestelde voorwaarden effectief worden nageleefd. Deze machtiging werd 

uitgebreid en aangepast bij de beraadslaging nr. 41/2007 van 12 december 2007, bij de 

beraadslaging nr. 79/2013 van 11 december 2013 en bij de beraadslaging nr. 34/2018 van 16 

mei 2018 van het sectoraal comité van het Rijksregister. Voor zover het Vlaams 

Woningfonds voor dezelfde doeleinden als vermeld in die beslissingen toegang wil tot 

dezelfde persoonsgegevens, moet het zich in voorkomend geval overeenkomstig artikel 5 

van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 

personen richten tot de minister van Binnenlandse Zaken. Hetzelfde geldt voor de 

beraadslaging nr. 02/2018 van 21 februari 2018 van het sectoraal comité van het 

Rijksregister. 

 

 Bij de beraadslaging nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 verleende het sectoraal comité voor de 

federale overheid een machtiging aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor 

de verwerking van persoonsgegevens van de federale overheidsdienst Financiën. De 

uitbreiding van die machtiging tot het Vlaams Woningfonds behoort desgevallend tot de 

bevoegdheid van de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité, met 

toepassing van artikel 35/1, § 1, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en 

organisatie van een federale dienstenintegrator. Dezelfde vaststelling geldt voor de 

beraadslaging nr. 16/2012 van 28 juni 2012 en de beraadslaging nr. 36/2016 van 27 oktober 

2016, waarbij de federale overheidsdienst Financiën telkens door het sectoraal comité voor 

de federale overheid werd gemachtigd om aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

bepaalde persoonsgegevens ter beschikking te stellen. 

 

8. Het Vlaams Woningfonds werd zelf reeds meermaals gemachtigd om persoonsgegevens uit 

het netwerk van de sociale zekerheid te verwerken. De beraadslagingen in kwestie moeten 

nu worden uitgebreid tot de socialehuisvestingsmaatschappijen, voor het verwezenlijken van 

dezelfde doeleinden. 

 

 De beraadslaging nr. 17/067 van 5 september 2017, gewijzigd op 4 december 2018, heeft 

betrekking op de mededeling van persoonsgegevens van personen met een handicap door de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Vlaams Woningfonds, met de toepassing 

HANDIFLUX, voor het toekennen van sociale leningen en huurwaarborgleningen en het 

verhuren van sociale woongelegenheden. Als organisatie bevoegd voor het verstrekken van 

bijzondere sociale leningen moet het Vlaams Woningfonds die persoonsgegevens verder 

kunnen overmaken aan de socialehuisvestingsmaatschappijen, in hun hoedanigheid van 

kredietbemiddelaar voor bijzondere sociale leningen. 
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 Hetzelfde principe geldt wat betreft de beraadslaging nr. 17/055 van 4 juli 2017, gewijzigd 

op 2 oktober 2018, over de raadpleging van het kadaster van de kinderbijslag van het Federaal 

Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) en de kadasters van de Gemeenschappen en 

de Gewesten door het Vlaams Woningfonds voor het toekennen van sociale leningen en 

huurwaarborgleningen. Het Vlaams Woningfonds moet in staat zijn om de persoonsgegevens 

te bezorgen aan de bevoegde socialehuisvestingsmaatschappijen, die als kredietbemiddelaar 

voor bijzondere sociale leningen optreden voor het Vlaams Woningfonds. 

 

 Voor de raadpleging van de leefloongegevens van de programmatorische overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie door het Vlaams Woningfonds, voor het toekennen van sociale 

leningen en huurwaarborgleningen en voor het verhuren van sociale woongelegenheden, 

geldt de beraadslaging nr. 18/170 van 4 december 2018 van het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid. De organisatie kan de persoonsgegevens gebruiken 

voor het verstrekken van bijzondere sociale leningen en zou ze, voor datzelfde doeleinde, 

ook ter beschikking stellen van de socialehuisvestingsmaatschappijen. 

 

9. De raadpleging van de persoonsgegevens van de federale overheidsdienst Financiën door het 

Vlaams Woningfonds, geregeld bij diverse beraadslagingen van het sectoraal comité voor de 

federale overheid, behoort tot de bevoegdheid van de kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité. 

 

10. De afdeling sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité wordt 

verzocht zich over het voorgaande uit te spreken. Het weze reeds opgemerkt dat de andere 

betrokken woonactoren hun machtiging verliezen in de mate dat hun bevoegdheden exclusief 

aan het Vlaams Woningfonds worden overgedragen. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

11. De mededelingen van persoonsgegevens vermeld in het randnummer 6 (door diverse 

organisaties aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en dus voortaan ook aan het 

Vlaams Woningfonds) en in het randnummer 8 (door diverse organisaties aan het Vlaams 

Woningfonds en dus voortaan ook aan de socialehuisvestingsmaatschappijen) vereisen 

volgens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité vereist. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

12. Krachtens artikel 6 van 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 de verwerking van persoonsgegevens enkel rechtmatig 

indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is vervuld. 

 

13. De voormelde verwerkingen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het 

Vlaams Woningfonds en de socialehuisvestingsmaatschappijen zijn rechtmatig in die zin dat 
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ze noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het 

kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke 

is opgedragen, met toepassing van artikel 6, 1, e), van de vermelde verordening. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

14. Volgens de Verordening (EU) 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 moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel van 

de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(beginsel van opslagbeperking) en moeten ze door middel van passende technische of 

organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende 

beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde 

of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 

(beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

15. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het verstrekken van 

bijzondere sociale leningen, door het Vlaams Woningfonds, dat die taak heeft overgenomen 

van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, en door de diverse 

socialehuisvestingsmaatschappijen, die voortaan handelen als kredietbemiddelaar voor 

bijzondere sociale leningen voor het Vlaams Woningfonds. 

 

16. Het informatieveiligheidscomité stelt vast dat de Vlaamse Codex Wonen, gewijzigd bij het 

programmadecreet van 18 december 2020 bij de begroting 2021, de kredietbemiddeling bij 

de toekenning van bijzondere sociale leningen toevertrouwt aan de dienaangaande erkende 

socialehuisvestingsmaatschappijen, die opereren als kredietbemiddelaars van het Vlaams 

Woningfonds. Sinds 1 januari 2021 verstrekt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

geen nieuwe bijzondere sociale leningen meer maar tot 31 december 2022 staat ze nog in 

voor het verwerken van aanvragen inzake de wederopname van lopende bijzondere sociale 

leningen en voor het beheren van de historische portefeuille aan bijzondere sociale leningen. 

De socialehuisvestingsmaatschappijen die erkend waren als kredietbemiddelaar van de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen blijven erkend, in afwachting van een erkenning 

als kredietbemiddelaar van het Vlaams Woningfonds. 

 

17. De beraadslagingen vermeld in het randnummer 6 hebben betrekking op de mededeling van 

persoonsgegevens door diverse organisaties aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen, onder meer voor het verstrekken van bijzondere sociale leningen. In de mate dat het 

Vlaams Woningfonds die taak nu heeft overgenomen, moet het daartoe gebruik kunnen 

maken van dezelfde persoonsgegevens. In de overgangsfase tot 31 december 2022 kan de 
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Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ook zelf de persoonsgegevens nog raadplegen in 

het kader van haar taken inzake de bijzondere sociale leningen. 

 

18. De beraadslagingen vermeld in het randnummer 8 hebben betrekking op de mededeling van 

persoonsgegevens door diverse organisaties aan het Vlaams Woningfonds. Voor zover het 

Vlaams Woningfonds die persoonsgegevens nodig heeft voor het verstrekken van bijzondere 

sociale leningen, volgens de Vlaamse Codex Wonen, moet het die ook kunnen overmaken 

aan de socialehuisvestingsmaatschappijen, in hun hoedanigheid van kredietbemiddelaar voor 

bijzondere sociale leningen voor het Vlaams Woningfonds. 

 

19. Onder voorbehoud van wat al werd vermeld, benadrukt het informatieveiligheidscomité dat 

de diverse Vlaamse woonactoren in beginsel de persoonsgegevens zoals beschreven in de 

hogervermelde beraadslagingen zelf niet langer mogen verwerken voor zover ze die destijds 

enkel nodig hadden voor het verstrekken van bijzondere sociale leningen en ze voortaan niet 

langer bevoegdheden ter zake hebben. De vroegere beraadslagingen houden bijgevolg op 

uitwerking te hebben zodra en in de mate dat organisaties hun bevoegdheden met betrekking 

tot het verstrekken van bijzondere sociale leningen verliezen. 

 

20. De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité heeft 

hiervoor reeds opgemerkt dat bepaalde door de aanvrager vermelde verwerkingen van 

persoonsgegevens niet tot zijn bevoegdheid behoren. Het betreft, enerzijds, de verwerkingen 

van persoonsgegevens van het Rijksregister en de federale overheidsdienst Financiën door 

de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (zie randnummer 7) die voortaan ook door 

het Vlaams Woningfonds zouden worden verricht en, anderzijds, de verwerkingen van 

persoonsgegevens van de federale overheidsdienst Financiën door het Vlaams Woningfonds 

(zie randnummer 9) die voortaan ook door de socialehuisvestingsmaatschappijen zouden 

worden verricht, steeds uitsluitend voor het verstrekken van bijzondere sociale leningen. 

 

21. De verwerkingen van persoonsgegevens van het Rijksregister behoren tot de exclusieve 

bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken, overeenkomstig artikel 5 van de wet 

van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Het 

Vlaams Woningfonds wordt derhalve verzocht zich daartoe tot de minister van Binnenlandse 

Zaken te wenden. 

 

22. De verwerkingen van persoonsgegevens van de federale overheidsdienst Financiën door de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Vlaams Woningfonds en de diverse 

socialehuisvestingsmaatschappijen behoren tot de bevoegdheid van de kamer federale 

overheid van het informatieveiligheidscomité, overeenkomstig artikel 35/1, § 1, van de wet 

van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator. De kamer sociale zekerheid en gezondheid zal de aanvraag, voor wat dat 

aspect betreft, voor verder gevolg overmaken aan de kamer federale overheid. 

 

 Minimale gegevensverwerking en opslagbeperking 

 

23. De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité verwijst 

dienaangaande naar de hogervermelde beraadslagingen, die naar analogie van toepassing zijn 

op de organisaties die (voortaan) bevoegd zijn voor het verstrekken van bijzondere sociale 
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leningen, namelijk het Vlaams Woningfonds en de socialehuisvestingsmaatschappijen. Deze 

organisaties mogen de persoonsgegevens die zijn beschreven in de beraadslagingen vermeld 

onder de randnummers 6 en 8 gebruiken, voor zover en voor zolang ze die nodig hebben voor 

het uitvoeren van hun opdrachten inzake het verstrekken van bijzondere sociale leningen en 

steeds volgens de voorwaarden die in diezelfde beraadslagingen zijn opgesomd. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

24. Krachtens artikel 14, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschieden de beschreven 

mededelingen van persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, tenzij dienaangaande een vrijstelling werd verleend met toepassing van 

artikel 14, vierde lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

25. De organisaties houden bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening met de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en elke andere regelgeving 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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 

26. Zij houden tevens rekening met de minimale veiligheidsnormen die zijn vastgelegd door het 

Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de verwerking van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid, door het Vlaams 

Woningfonds en door de socialehuisvestingsmaatschappijen, met het oog op het verstrekken van 

bijzondere sociale leningen, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt 

voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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). 


