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BERAADSLAGING NR 04/020 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. MEDEDELING VAN SOCIALE 
GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID AAN DE VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ EN DE 
SOCIALEHUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN MET HET OOG OP HET 
VASTSTELLEN VAN HET STATUUT VAN PERSOON MET EEN HANDICAP 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 16 mei 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij is een Vlaamse openbare instelling, die bevoegd is voor 

de sociale huisvesting in Vlaanderen, zowel wat huren, kopen als lenen betreft. Ze draagt bij tot 
het toegankelijk maken van de huisvesting voor personen met een bescheiden inkomen. Sinds 1 
januari 1990 heeft ze – voor het Vlaamse Gewest – de bevoegdheden van de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting overgenomen.  

 
Ze werd, na gunstig advies van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale 
zekerheid (advies nr. 02/09 van 16 juli 2002), in het netwerk van de sociale zekerheid 
opgenomen, 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. Ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot reglementering van 

het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen die worden verhuurd of onderverhuurd 
door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een socialehuisvestingsmaatschappij met 
toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode dient bij de verhuur van sociale woningen 
een onderzoek naar het inkomen, de gezinssamenstelling en de eigendom te worden verricht. 

 
De (kandidaat-)huurders en hun gezinsleden geven aan de verhuurder – namelijk de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij of een socialehuisvestingsmaatschappij – door hun kandidaatstelling 
of door huurder te worden de toestemming om bij de bevoegde diensten van de federale 
overheidsdienst Financiën de noodzakelijke documenten en gegevens te verkrijgen. 
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Een persoon kan zich slechts bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een 
socialehuisvestingsmaatschappij laten inschrijven voor zover zijn inkomen bepaalde grenzen niet 
overschrijdt. Bij het bepalen van de toepasselijke grenzen wordt rekening gehouden met het 
gehandicaptenstatuut van betrokkene en met het aantal personen ten laste. 
 
De verhuurder gaat de gezinssamenstelling na op basis van uittreksels uit de bevolkingsregisters 
of andere bewijskrachtige documenten en/of feitelijke gegevens en vaststellingen. Als persoon ten 
laste dienen daarbij onder meer te worden beschouwd de (kandidaat-)huurders en/of hun 
gezinsleden die erkend zijn als ernstig gehandicapt. 

 
Om het statuut van persoon ten laste aan te tonen, dient een invaliditeitsgetuigschrift te worden 
voorgelegd. Als de (kandidaat-)huurder of zijn gezinslid zelf geen geldig getuigschrift kan 
voorleggen, kan het door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of de 
socialehuisvestingsmaatschappij worden opgevraagd. 

 
1.3. Met het oog op een administratieve vereenvoudiging wenst de Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij voor het nagaan van het statuut van persoon met een bepaalde 
graad van arbeidsongeschiktheid of persoon met een handicap voortaan een beroep te doen op 
het elektronisch bericht A800, voor wat betreft de personen die door haar in het 
verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werden geïntegreerd. 

 
2. Ook bij de aanschaf van een onroerend goed bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of bij een 

socialehuisvestingsmaatschappij dient, ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 
1999 betreffende de voorwaarden en modaliteiten van overdracht van onroerende 
goederen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de 
socialehuisvestingsmaatschappijen in uitvoering van de Vlaamse Wooncode, rekening te 
worden gehouden met het inkomen van betrokkene. Het grensinkomen dat niet mag worden 
overschreden, wordt verhoogd per persoon ten laste. Als persoon ten laste dienen daarbij onder 
meer te worden beschouwd de (kandidaat-)kopers en/of hun gezinsleden die erkend zijn als 
ernstig gehandicapt. 

 
Ook voor de toepassing van dit besluit zou het elektronisch bericht A800 worden aangewend. 

 
3.1. Aan de hand van het elektronisch bericht A800 delen een aantal instellingen van sociale 

zekerheid mee of een sociaal verzekerde al dan niet het statuut van (naargelang het geval) 
persoon met een bepaalde graad van arbeidsongeschiktheid of persoon met een handicap heeft. 
Het betreft met name de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid, het Fonds voor 
Arbeidsongevallen, het Fonds voor de Beroepsziekten, de Cel Mijnwerkers van het Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, het 
Nationaal Intermutualistisch College en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 
 
Het elektronisch bericht A800 duidt enkel aan dat betrokkene al dan niet het betrokken statuut 
bezit en bevat voor het overige geen andere sociale gegevens van persoonlijke aard. 

3.2. Bij beraadslaging nr. 98/60 van 13 oktober 1998 van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid werden hogervermelde instellingen van sociale zekerheid reeds 
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gemachtigd om, via het elektronisch bericht A800, aan de Administratie Budgettering, 
Accounting en Financieel Management van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap mee 
te delen welke sociaal verzekerden in aanmerking kunnen komen voor een vermindering van de 
onroerende voorheffing. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zamelt aldus de 
elektronische berichten A800 in en maakt ze over aan het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

 
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid heeft bij beraadslagingen nrs. 04/13 en 04/15 van 
8 juni 2004 ook respectievelijk de federale overheidsdienst Financiën en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest – in dat laatste geval onder opschortende voorwaarde - gemachtigd om 
mededeling te kunnen bekomen van het elektronisch bericht A800, in beide gevallen met het oog 
op het toepassen van een belastingvoordeel. 

 
 
B.  BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
4.  Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard binnen het netwerk, die, 

overeenkomstig artikel 15, eerste lid, 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 vergt. 

 
5. Met het oog op de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot 

reglementering van het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen die worden 
verhuurd of onderverhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een 
socialehuisvestingsmaatschappij met toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode 
en het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 betreffende de voorwaarden en 
modaliteiten van overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij en de socialehuisvestingsmaatschappijen in uitvoering van de 
Vlaamse Wooncode zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij alle elektronische berichten A800 overmaken die betrekking hebben 
op personen die door laatstgenoemde in het verwijzingsrepertorium werden geïntegreerd. 

 
Vervolgens zou de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij instaan voor het verspreiden van de 
elektronische berichten A800 onder de bevoegde socialehuisvestingsmaatschappijen (ze zou 
derhalve de rol van beheersinstelling van haar eigen secundair netwerk vervullen). Aldus wordt 
gewaarborgd dat elke socialehuisvestingsmaatschappij slechts mededeling bekomt van 
elektronische berichten A800 betreffende haar eigen cliënten. Het gaat om de elektronische 
berichten A800 die afkomstig zijn van het Fonds voor Arbeidsongevallen, het Fonds voor de 
Beroepsziekten, de Cel Mijnwerkers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering, het Nationaal Intermutualistisch College en de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid. 

 
6.1. Overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 zijn instanties die aanvullende 

rechten – dat zijn voordelen die een sociaal verzekerde of diens rechthebbenden genieten als 
gevolg van het socialezekerheidsstatuut van deze sociaal verzekerde, andere dan de rechten 
vastgesteld in de socialezekerheidregelingen – toekennen, verplicht de daarvoor nodige sociale 
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gegevens van persoonlijke aard uitsluitend bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op te 
vragen, voor zover deze sociale gegevens van persoonlijke aard in het netwerk beschikbaar zijn. 

 
6.2. De mededeling beoogt aldus een wettig doeleinde. De meegedeelde sociale gegevens van 

persoonlijke aard lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 

 de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om onder de hiervoor beschreven 
voorwaarden het elektronisch bericht A800 over te maken aan de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij en de bevoegde socialehuisvestingsmaatschappijen, met het oog op het 
vaststellen van het statuut van persoon met een handicap. 
 
 
 

 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 
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