
 

 

 

 

 
 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/15/145 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/007 VAN 14 JANUARI 2014, GEWIJZIGD OP 2 

SEPTEMBER 2014 EN OP 1 SEPTEMBER 2015, MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET DIRECTORAAT-

GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN DE DIRECTIE 

STADSVERNIEUWING VAN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST 

BRUSSEL IN HET KADER VAN DE TOEKENNING VAN 

HUISVESTINGSPREMIES OF -TEGEMOETKOMINGEN EN VAN SUBSIDIES 

AAN DE SOCIALE VERHUURKANTOREN 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvragen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van 12 december 

2013, van 8 augustus 2014 en van 14 augustus 2015; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 

december 2013, van 14 augustus 2014 en van 14 augustus 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De Directie Stadsvernieuwing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is 

bevoegd voor de toekenning van huisvestingspremies of -tegemoetkomingen. Ze 

treedt tevens op in het kader van de controle op de subsidies die onder bepaalde 

voorwaarden aan de sociale verhuurkantoren worden toegekend.  

 

2. In dat opzicht wenst de Directie Stadsvernieuwing gegevens uit het netwerk van de 

sociale zekerheid te krijgen om de eventuele aanwezigheid te kunnen vaststellen 



 

 

2 

van een persoon met een handicap in een gezin dat is verhuisd of dat een 

huurtegemoetkoming ontvangt, dat zijn woning verbouwt om die aan te passen aan 

de behoeften van de persoon met een handicap, dat kandidaat-huurder van een 

sociale woning is of dat huurder is van een woning die eigendom is van een 

gesubsidieerd sociaal verhuurkantoor. 

 

3. De aanwezigheid van een persoon met een handicap in het gezin heeft een invloed 

op de toekenning van een financiële steun en op het toegekende bedrag. Ze heeft in 

het kader van de subsidies die aan de sociale verhuurkantoren worden toegekend 

tevens een impact op de berekening van de inkomensgrens van een gezin. 

 

4. In het kader van een huisvestingstoelage, een herhuisvestingstoelage of een 

huurtoelage (ook VIBH genaamd) wordt in het besluit van de Brusselse Regering 

van 22 december 2004 voorzien dat door de aanwezigheid van een persoon met een 

handicap boven een bepaald percentage het recht voor onbepaalde duur
1
 wordt 

geopend. In de wetgeving wordt ook bepaald dat de aard van de handicap gekend 

moet zijn vóór het technisch onderzoek waarbij wordt nagegaan of de woning is 

aangepast aan de behoeften ten gevolge van de handicap, onder meer wat de 

toegangs-, bewegings- en uitrustingsfaciliteiten betreft. 

 

5. Krachtens artikel 9, § 3, 4°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 13 februari 2014 tot instelling van een huurtoelage voor de kandidaat-

huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting kunnen 

kandidaat-huurders een huurtoelage krijgen wanneer zij aan bepaalde voorwaarden 

voldoen, onder meer wanneer een persoon met een erkende handicap boven een 

bepaald percentage deel uitmaakt van het gezin dat de aanvraag indient. 

 

6. In het kader van de premie voor de renovatie van de woning wordt in het 

ministerieel besluit van 21 september 2011 houdende de regels voor de toepassing 

van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 

bepaald dat de toekenning van dergelijke premie mogelijk is bij de aanwezigheid 

van een persoon met een handicap boven een bepaald percentage voor zover de 

gevraagde werkzaamheden de toegankelijkheid voor de persoon met een handicap 

verhogen of betrekking hebben op de installatie van specifieke voorzieningen. 

 

7. Wat de subsidies betreft die aan de sociale verhuurkantoren worden toegekend, 

wordt in het besluit van de Brusselse Regering van 28 maart 2008 bepaald dat de 

aanwezigheid van een persoon met een handicap boven een bepaald percentage een 

gegeven is dat gecontroleerd moet worden. De globale inkomens van het gezin dat 

huurt, moeten worden vergeleken met een inkomensgrens waarvan het bedrag 

afhangt van de aanwezigheid van personen met een handicap. 

                                                 
1
 Dit besluit wordt vervangen door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 

2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage. In artikel 24, § 2, van dat besluit wordt echter een 

overgangsperiode voorzien waarin het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 

2004 van toepassing blijft voor de toelagen die zijn toegekend vóór de inwerkingtreding van dit nieuwe 

besluit. De voorwaarden met betrekking tot de handicap blijven echter dezelfde. 
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8. Om haar opdrachten te kunnen vervullen, wenst de Directie Stadsvernieuwing van 

de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel aldus, met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, toegang te krijgen tot de gegevensbank 

met de personen met een handicap van het Directoraat-Generaal van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid, teneinde de informatie te krijgen met betrekking 

tot de erkenning van de handicap van een persoon, het percentage ervan en, in het 

kader van de toekenning van een VIBH, de soort handicap. De raadpleging mag 

niet meer dan 3 jaar teruggaan in de tijd vanaf de datum van de aanvraag. 

 

9. De Directie Stadsvernieuwing zal de gezinssamenstelling vastleggen na 

raadpleging van het Rijksregister waartoe ze is gemachtigd krachtens het koninklijk 

besluit van 29 september 1995. Op basis hiervan zal ze de aanwezigheid van 

personen met een handicap in het gezin nagaan. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

10. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de 

sociale zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist is. 

 

11. De mededeling beoogt rechtvaardige doeleinden, namelijk de toekenning van 

huisvestingspremies of –tegemoetkomingen, ook ten behoeve van kandidaat-

huurders van een sociale woning, en de controle op de subsidies die aan de sociale 

verhuurkantoren worden toegekend. 

 

12. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. De gegevens hebben enkel 

betrekking op de personen die aanwezig zijn in een gezin dat een aanvraag indient 

voor een huisvestingspremie of -tegemoetkoming of er één ontvangt, dat kandidaat-

huurder is van een sociale woning of dat huurder is bij een sociaal verhuurkantoor 

en die als personen met een handicap worden erkend door het Directoraat-Generaal 

Personen met een handicap.  

 

13. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.  

 

14. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening worden gehouden 

met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Om deze redenen, verleent 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid 
 

de machtiging aan het Directoraat-Generaal Personen met een handicap van de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel om via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

de voormelde persoonsgegevens mee te delen aan de Directie Stadsvernieuwing van de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, in het kader van de toekenning van 

huisvestingspremies en -tegemoetkomingen, ook ten behoeve van kandidaat-huurders van 

een sociale woning, en van de controle op de subsidies die aan de sociale 

verhuurkantoren worden toegekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 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). 


