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SCSZ/06/006 
 
 
BERAADSLAGING NR. 06/004 VAN 17 JANUARI 2006 M.B.T. DE RAADPLEGING 
VAN HET KADASTER VAN DE GEZINSBIJSLAGEN DOOR DE VLAAMSE 
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ EN DE SOCIALE 
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN 
 
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 de aanvraag van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij van 27 oktober 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 23 december 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Het Kadaster van de Gezinsbijslagen wordt beheerd door de Rijksdienst voor 

Kinderbijslag voor Werknemers en wordt gevoed vooreerst door de diverse 
kinderbijslagfondsen bevoegd voor het stelsel van de werknemers evenals door de 
diverse openbare instellingen die de betaling van de kinderbijslag aan de Rijksdienst 
voor Kinderbijslag voor Werknemers hebben toevertrouwd. 

 
Het bevat vooreerst voor elk kinderbijslagdossier identificatiegegevens met betrekking 
tot de diverse actoren, met name de persoon die het recht op kinderbijslag opent (de 
rechthebbende), de persoon aan wie de kinderbijslag wordt uitgekeerd (de 
bijslagtrekkende, van type 1 of 2), de persoon die door zijn band met de rechthebbende 
in hoofde van die laatste een recht op kinderbijslag opent (het rechtgevend kind) en 
anderen (derden, van type 1 of 2). Per sociaal verzekerde voor wie een raadpleging 
wordt verricht, wordt de eigen hoedanigheid aangeduid, evenals de verbanden met 
andere sociaal verzekerden (met vermelding van hun INSZ en hoedanigheid). 

 
Het behelst tevens een overzicht van de periodes (begin- en einddatum) tijdens dewelke 
het recht op kinderbijslag wordt uitgeoefend (met andere woorden tijdens dewelke 
kinderbijslag wordt betaald) alsook de datum van betaling van het kraamgeld of de 
adoptiepremie en (enkel voor het kraamgeld) de rang (er geldt een verschillend bedrag 
naargelang het gaat om een eerstgeboren kind, een kind van tweede rang of een kind 
van een andere rang). 
 
Ten slotte zijn in het Kadaster van de Gezinsbijslagen ook het identificatienummer van 
het bevoegde kinderbijslagfonds, het identificatienummer van het bureau van het 
bevoegde kinderbijslagfonds, het interne dossiernummer bij het bevoegde 
kinderbijslagfonds en de datum van de laatste aanpassing van het dossier terug te 
vinden. 
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2.1. Met het oog op het uitvoeren van hun opdrachten wensen de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij en de diverse sociale huisvestingsmaatschappijen te worden 
gemachtigd om toegang te hebben tot het Kadaster van de Gezinsbijslagen. 

 
Ter ondersteuning van de aanvraag wordt erop gewezen dat de maatschappijen voor 
elke (kandidaat-)ontlener, (kandidaat-)koper of (kandidaat-)huurder over wie ze een 
dossier beheren, moeten kunnen nagaan of deze al dan niet personen ten laste heeft. 

 
2.2. Ingevolge artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999 houdende 

de voorwaarden voor het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode is de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij ertoe gemachtigd om aan gezinnen en alleenstaanden 
hypothecaire leningen toe te staan voor de financiering van de aankoop van een sociale 
woning.  

 
 Artikel 3 van hetzelfde besluit bepaalt de voorwaarden waaraan de ontlener dient te 

voldoen, waaronder het niet bereiken van een maximumbedrag aan inkomen, een 
bedrag dat forfaitair wordt verhoogd per persoon ten laste. Dat maximumbedrag – en 
dus tevens het aantal personen ten laste – is overeenkomstig artikel 5 van hetzelfde 
besluit ook bepalend voor de toepasselijke rentevoet. Als persoon ten laste wordt, 
ingevolge artikel 1, eerste lid, 8°, van hetzelfde besluit beschouwd, enerzijds, het kind 
dat op de referentiedatum gedomicilieerd is op het adres van de ontlener en jonger dan 
achttien jaar is of achttien jaar of ouder is en voor wie kinderbijslag of wezentoelage 
wordt uitbetaald en, anderzijds, de ontlener die zelf en het gezinslid dat erkend is als 
ernstig gehandicapt. 

 
Een gelijkaardige regeling geldt voor (kandidaat-)kopers (zie 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 
sociale huisvestingsmaatschappijen in uitvoering van de Vlaamse Wooncode) en 
(kandidaat-)huurders (zie 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 sociale 
huisvestingsmaatschappij met toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode). 

 
2.3.  De raadpleging van het Kadaster van de Gezinsbijslagen door de Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij en de diverse sociale huisvestingsmaatschappijen zou 
worden beperkt tot de hoedanigheidscodes 101 (de rechthebbende) en 104 (het 
rechtgevend kind). 

 
De hogervermelde persoonsgegevens met betrekking tot het kraamgeld en de 
adoptiepremie (de datum van betaling en de rang) zouden niet worden meegedeeld. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15 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 vereist is. 

 
3.2. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij werd bij beslissing van het Beheerscomité van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het netwerk van de sociale zekerheid 
opgenomen, na gunstig advies van het Toezichtscomité (advies nr. 02/09 van 16 juli 
2002). 

 
De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zal bij de mededeling een coördinerende rol 
vervullen, gelijkaardig aan de rol van de beheersinstellingen van de diverse secundaire 
netwerken. 

 
Zij zal met name instaan voor het centraliseren van de INSZ van de personen over wie de 
sociale huisvestingsmaatschappijen een dossier beheren, het meedelen ervan aan de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (voor opname in haar verwijzingsrepertorium) en 
het garanderen dat elke sociale huisvestingsmaatschappij slechts mededeling bekomt van 
persoonsgegevens aangaande haar eigen cliënten. 

 
4.1. De mededeling beantwoordt aan een wettig doeleinde, met name het vervullen van de 

opdrachten van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de diverse sociale 
huisvestingsmaatschappijen inzake het toestaan van leningen en het verhuren of 
verkopen van onroerende goederen.  

 
 De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de diverse sociale 

huisvestingsmaatschappijen dienen kennis te kunnen nemen van de situatie van twee 
onderscheiden categorieën bij een kinderbijslagdossier in het stelsel van de werknemers 
betrokken actoren – de rechthebbenden en de rechtgevende kinderen – om na te gaan of 
de ontlener, koper of verhuurder personen ten laste heeft of uit eigen hoofde 
kinderbijslag ontvangt. 

 
4.2. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en 

niet overmatig. 
 

De datum van betaling van het kraamgeld of de adoptiepremie en de rang zullen niet 
worden meegedeeld. 

 
4.3. De mededeling van persoonsgegevens uit het Kadaster van de Gezinsbijslagen van de 

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers zal verlopen met tussenkomst van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, waardoor kan worden gegarandeerd dat ze 
enkel betrekking zal hebben op sociaal verzekerden die daadwerkelijk bij de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij en de diverse sociale huisvestingsmaatschappijen gekend 
zijn (filterfunctie van het verwijzingsrepertorium). 
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Om deze redenen, verleent  
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid  
 
de machtiging aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de diverse sociale 
huisvestingsmaatschappijen, volgens voormelde voorwaarden en modaliteiten, om via de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mededeling te bekomen van de persoonsgegevens uit 
het Kadaster van de Gezinsbijslagen, met het oog op het vervullen van hun opdrachten inzake 
het toestaan van leningen en het verhuren of verkopen van onroerende goederen. 
 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


