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SCSZ/04/109  
 
 
BERAADSLAGING NR 04/039 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 
PENSIOENEN EN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING AAN DE AFDELING FINANCIERING 
HUISVESTINGSBELEID VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP MET HET OOG OP HET TOEKENNEN VAN 
INSTALLATIEPREMIES EN HUURSUBSIDIES  
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, tweede lid;  
 
Gelet op de aanvraag van het “Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap” van 16 september 
2004;  
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 september 2004;  
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.  
 
 
A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  

1.1. Ingevolge het besluit van de Vlaamse Executieve van 11 december 1991 tot instelling van 
individuele huursubsidies en een installatiepremie bij het betrekken van een gezonde of 
aangepaste huurwoning wordt onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming 
verleend aan personen die van woonsituatie veranderen.  

 
1.2. Zij dienen daartoe een aanvraag in te dienen bij het Bestuur Huisvesting van de 

Administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap.  

 
Het inkomen van betrokkenen mag een bepaald bedrag niet overschrijden. De 
Administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting kan, mits daartoe schriftelijk te zijn 
gemachtigd door betrokkenen, bij de federale overheidsdienst Financiën de vereiste 
inlichtingen betreffende het inkomen verkrijgen.  

Gaat het daarentegen om gepensioneerden, dan wordt de pensioenfiche in aanmerking 
genomen en wordt een verklaring op eer voorgelegd dat geen ander inkomen wordt 
genoten. Indien bedoelde pensioenfiche niet beschikbaar is, wordt het door de bevoegde 
pensioenkas verstrekte pensioenbrevet in aanmerking genomen.  
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1.3. Wanneer een aanvraag wordt ingediend bij een provinciale buitendienst van de 
Administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, maakt deze laatste ter controle van de 
inkomensvoorwaarde in beginsel gebruik van het aanslagbiljet van betrokkene. Indien dit 
document ontbreekt, wordt het opgevraagd bij de federale overheidsdienst Financiën, die 
het rechtstreeks aan deze provinciale buitendienst bezorgt. 

  
 Wanneer de aanvraag door een gepensioneerde wordt ingediend, maakt de provinciale 

buitendienst gebruik van de pensioenfiche of het pensioenbrevet. Indien dit document 
ontbreekt, wordt het opgevraagd bij de bevoegde instelling van sociale zekerheid, die het 
echter niet rechtstreeks aan de provinciale buitendienst overmaakt maar aan de betrokkene 
zelf, die het vervolgens aan de provinciale buitendienst dient te bezorgen.  

  
2. De Administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting stelt voor dat de 

pensioendocumenten voortaan rechtstreeks aan de provinciale buitendiensten zouden 
worden overgemaakt, zonder tussenkomst van de betrokkene.  

 
Er wordt op gewezen dat elke betrokkene bij het indienen van zijn aanvraag een 
uitdrukkelijke toestemming verleent om de nodige inlichtingen inzake inkomen en 
pensioenen in te winnen bij de bevoegde diensten.  

De Administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting meldt dat het aantal aanvragen van 
gepensioneerden jaarlijks ongeveer tweeduizend bedraagt en dat ongeveer in de helft van 
de gevallen het nodige pensioendocument ontbreekt. Het aantal opvragingen die de vijf 
provinciale buitendiensten bij de bevoegde instelling van sociale zekerheid verrichten, 
wordt aldus geschat op duizend per jaar.  

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  

3. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15 van de 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 vereist is.  

 
4.1. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name het toekennen door de Vlaamse 

Gemeenschap van een financiële tegemoetkoming aan personen die van woonsituatie 
veranderen.  

 
Het Auditoraat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelt echter terecht vast dat 
de Vlaamse Gemeenschap in wezen geen nood heeft aan het exacte bedrag van het 
pensioen van de betrokkenen maar louter dient te weten of dat pensioen al dan niet het 
geldende grensbedrag overschrijdt.  

 
4.2. De mededeling kan bovendien slechts tot stand komen voor zover het verzoek van de 

provinciale buitendienst vergezeld gaat van een kopie van het document waarbij de 
betrokkene aan eerstgenoemde de toestemming verleent om de nodige inlichtingen inzake 
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pensioenen in te winnen bij de bevoegde diensten, zijnde de Rijksdienst voor Pensioenen 
en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.  

 
4.3. De mededeling zou op papieren drager geschieden.  
 

Het Auditoraat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid pleit er echter voor dat op 
termijn een gestructureerde elektronische gegevensstroom zou worden ontwikkeld, die het 
voorwerp dient uit te maken van een nieuwe machtiging van het sectoraal comité van de 
sociale zekerheid.  

 
Deze machtiging heeft bijgevolg enkel betrekking op ad hoc mededelingen op papieren 
drager.  

 
 
Om deze redenen, verleent  
 
- het sectoraal comité van de sociale zekerheid de machtiging aan de Rijksdienst voor 

Pensioenen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering om onder de 
hiervoor vermelde voorwaarden aan de provinciale buitendiensten van het Bestuur 
Huisvesting van de Administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap op hun verzoek mee te delen of het pensioen van de 
betrokkene al dan niet het geldende grensbedrag voor de toekenning van de financiële 
tegemoetkoming overschrijdt.  

 
- Het sectoraal comité van de sociale zekerheid wijst erop dat deze machtiging enkel geldt 

voor de mededelingen op papieren drager.  
 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE  
Voorzitter 

 
 
 

 


