
 

 

 
 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/101 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/053 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) AAN DE DIRECTIE 

HUISVESTING VAN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL 

VIA DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR DE 

TOEKENNING VAN HUISVESTINGSTOELAGEN EN -PREMIES 

 

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 aanvraag van de directie Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst 

Brussel van 13 mei 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 15 

mei 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De directie Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel werd, bij de 

besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 

november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage en van 13 februari 

2014 tot instelling van een huurtoelage voor de kandidaat-huurders die 

ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting, belast met de 

toekenning van huisvestingstoelagen en -premies in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

 

2. In het kader van de toekenning van deze toelagen dient het aantal personen en 

kinderen ten laste van het gezin in aanmerking te worden genomen bij de controle 
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van de toekenningsvoorwaarden en, in voorkomend geval, bij de berekening van 

het bedrag van de toegekende toelage. 

 

3. De procedure verloopt als volgt: na de persoonsgegevens te hebben ingezameld met 

betrekking tot de aanvrager en alle personen die deel uitmaken van de 

gezinssamenstelling in het Rijksregister of de Kruispuntbankregisters
1
, verzamelt 

de directie Huisvesting de gegevens met betrekking tot de inkomsten van het gezin 

en het aantal personen ten laste van het gezin in fiscale zin
2
.  

 

4. Voor deze twee types van toelage, met name de herhuisvestingstoelage en de 

huurtoelage voor kandidaat-huurders, heeft de directie Huisvesting behoefte aan 

toegang tot de gegevens van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 

(RKW) teneinde informatie te verkrijgen over het aantal kinderen ten laste, de 

periode van opening van het recht en de periode van uitbetaling. 

 

5. In artikel 4 van de voormelde besluiten van de Brusselse Regering wordt immers 

bepaald dat het aantal kinderen ten laste die recht geven op kinderbijslag een 

invloed heeft op het maximumbedrag van de inkomsten en op de berekening van de 

toelage zelf. 

 

6. De volgende gegevens zouden worden meegedeeld: 

 

het aantal kinderen ten laste die recht geven op kinderbijslag: dit gegeven omvat 

het aantal kinderen voor wie de bijslagtrekkende kinderbijslag ontvangt tijdens het 

jaar van indiening van de aanvraag, tijdens het jaar van herziening van het dossier 

(5 jaar na de aanvraag van een herhuisvestingstoelage en jaarlijks voor de 

huurtoelage voor kandidaat-huurders) of bij een verhuis. Dit gegeven is 

noodzakelijk aangezien het in aanmerking wordt genomen bij de bepaling van het 

maximumbedrag van de inkomsten en bij de berekening van het bedrag van de 

toelage. 

 

Voor elk rechtgevend kind, de begin- en einddatum van het recht :  dit gegeven zou 

worden meegedeeld voor het jaar van indiening van de aanvraag, voor het jaar van 

herziening van het dossier en bij elke verhuis. Dit gegeven is noodzakelijk voor de 

controle van het exacte aantal kinderen ten laste op een gegeven ogenblik. 

 

De periode van uitbetaling voor elk kind opgenomen in de betrokken 

gezinssamenstelling: voor elk rechtgevend kind wordt de begin- en einddatum van 

het recht meegedeeld in het jaar van indiening van de aanvraag, in het jaar van 

herziening van het dossier en bij elke verhuis. Dit gegeven is eveneens 

noodzakelijk om het exacte aantal kinderen ten laste te kennen. 

                                                 
1
  Op grond van het koninklijk besluit van 29 september 1995, aangevuld door beraadslaging nr. 

13/098 van 5 november 2013 betreffende de toegang tot de Kruispuntbankregisters, is de directie 

Huisvesting gemachtigd om toegang te hebben tot deze gegevens. 
2
  Zie wat dit betreft de beraadslaging van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid FO 

08/2013 van 7 maart 2013. 
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7. De gegevens worden bewaard gedurende de volledige levenscyclus van het 

dossier
3
. Vervolgens worden ze overgemaakt aan de dienst Archieven van het 

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar ze gedurende tien jaar 

worden bewaard
4
. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

8. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor 

Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) aan de dienst Huisvesting van de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, waarvoor krachtens artikel 15, § 1, tweede 

lid, 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. 

 

9. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de toekenning van 

herhuisvestingstoelagen en huurtoelagen voor kandidaat-huurders, alsook de 

berekening van het bedrag ervan door de dienst Huisvesting.  

 

10. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. Ze hebben uitsluitend betrekking op de aanvragers 

van toelagen en de personen die deel uitmaken van hun gezin.  

 

11. 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. 

 

12. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient er rekening te 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. 

  

                                                 
3
 In artikel 6, 2

de
 lid, van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een 

herhuisvestingstoelage van 28 november 2013 worden de toekenningsvoorwaarden van de 

huisvestingstoelagen vastgelegd, onder meer het feit dat een persoon slechts deel kan uitmaken van één 

enkel gezin dat de toelagen geniet of heeft genoten, met uitzondering van de kinderen ten laste. De 

gegevens met betrekking tot de kinderbijslag zijn dus noodzakelijk voor de controle van deze 

toekenningsvoorwaarden tot op het ogenblik dat de gerechtigden geen huisvestingstoelage meer genieten. 
4
 De gegevens die een persoon moet bewijzen voor het verkrijgen van een huisvestingstoelage of –premie 

worden gedeeltelijk op papier verkregen (huurcontracten, betalingsbewijs van de huur). In een eerste fase 

wordt het archief aldus op papier bewaard, hoewel de dossiers volledig gedigitaliseerd zijn als gevolg van 

een scanningsprocedure. 
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Om deze redenen, verleent 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid 
 

een machtiging aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) voor de 

mededeling van de voormelde persoonsgegevens aan de directie Huisvesting van de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van zijn opdracht van toekenning van 

huisvestings- en huurtoelagen. 

 

 

 

 

 

 

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). 


