
 

 

 
 

1

 

SCSZ/06/041 
 
 
BERAADSLAGING NR 06/027 VAN 18 APRIL 2006 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 – BERAADSLAGING NR. 04/39 VAN 
9 NOVEMBER 2004 
 
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 het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 16 februari 2006; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 22 maart 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 
 
1. Bij beraadslaging nr. 04/39 van 9 november 2004 werden de Rijksdienst voor 

Pensioenen (RVP) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid gemachtigd om op 
papieren drager aan de provinciale buitendiensten van het Bestuur Huisvesting van de 
Administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap – op verzoek van deze provinciale buitendiensten en mits toestemming 
van de betrokkene – mee te delen of het pensioen van de betrokkene al dan niet het 
geldende grensbedrag voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming 
overschrijdt. 

 
1.2. Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid was van oordeel dat de mededeling een 

wettig doeleinde beoogt, met name het toekennen door de Vlaamse Gemeenschap van 
een financiële tegemoetkoming aan personen die van woonsituatie veranderen.  

 
 Samen met het Auditoraat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid was het 

echter van oordeel dat de mededeling van het precieze bedrag van het pensioen van de 
betrokkene kon worden vervangen door de loutere mededeling dat het bedrag van het 
pensioen van de betrokkene al dan niet het geldende grensbedrag overschrijdt. 

 
2. De Afdeling Financiering Huisvestingsbeleid van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap oppert nu echter dat ze wel degelijk behoefte heeft aan het precieze 
bedrag van het pensioen van de betrokkene, met het oog op het toepassen van het 
besluit van de Vlaamse Executieve van 11 december 1991 tot instelling van individuele 
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huursubsidies en een installatiepremie bij het betrekken van een gezonde of 
aangepaste huurwoning. 

 
Het bedrag van het pensioen van betrokkene zou immers niet enkel een rol spelen bij 
het bepalen of de toepasselijke inkomensgrens al dan niet werd overschreden (artikel 3 
van het besluit) maar tevens bij het berekenen van de financiële tegemoetkoming 
(artikel 8, § 2, van het besluit). 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de sociale 

zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, 2de 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 vereist 
is. 

 
4. In artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt het volgende 
bepaald: 

 
§ 1. Persoonsgegevens dienen :   
 
1° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt;   
 
2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden 
verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 
relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden 
(...);   
 
3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden 
waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt;   
 
4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt (...);   
 
5° in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te 
worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden 
verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is (...). 

 
 Wettelijke basis van de aanvraag 
 
5. De wettelijke basis van de aanvraag is artikel 3 en artikel 8, § 2, van 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. 

 
In deze artikelen is voorzien dat de premies of subsidies worden toegekend aan 
personen waarvan het inkomen een bepaald grensbedrag niet overschrijdt en dat het 
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bedrag van de huursubsidie gelijk is aan een bepaald percentage van het inkomen van 
de persoon. 
 
Rechtmatigheid, relevantie en evenredigheid van de gegevens 
 

6. Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid stelde reeds vast dat de mededeling een 
wettig doeleinde beoogt, met name het toekennen door de Vlaamse Gemeenschap van 
een financiële tegemoetkoming aan personen die van woonsituatie veranderen. 

 
Het bepaalde tevens de modaliteiten van de mededeling aan de provinciale 
buitendiensten: enerzijds moet de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming hebben 
verleend en moet die toestemming ook aan de betrokken openbare instelling van sociale 
zekerheid (hetzij de Rijksdienst voor Pensioenen, hetzij het Rijksinstituut voor Ziekte- 
en Invaliditeitsverzekering) worden overgemaakt, anderzijds moet de mededeling op 
papieren drager gebeuren. 

 
7.1. Ingevolge artikel 8, § 2, van 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 het bedrag van de 
financiële tegemoetkoming berekend rekening houdend met het inkomen van de 
betrokkene. 

 
7.2. De mededeling van het bedrag van het pensioen van betrokkene, overeenkomstig 

voormelde modaliteiten, lijkt aldus rechtmatig en evenredig te zijn, op voorwaarde 
echter dat betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. 

 
Bewaarduur 
 

8.  De overgemaakte gegevens zullen door de Afdeling Financiering Huisvestigingsbeleid 
niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk voor de toekenning van de 
betrokken premies of subsidies. 
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Om deze redenen,  
 
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 
 
wijzigt machtiging nr. 04/39 van 9 november 2004 teneinde de RVP en het RSVZ te 
machtigen om aan de provinciale buitendiensten van het Bestuur Huisvesting van de 
Administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en op hun verzoek, volgens voormelde voorwaarden, met het oog op de 
realisatie van vermelde doeleinden en met de uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen, 
het bedrag van het pensioen van betrokkenen mee te delen die wensen te genieten van de 
voordelen van de individuele huursubsidie of van de installatiepremie. 
 
 
 
 

 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 

 
  


