
 

 

 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/163 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/086 VAN 7 OKTOBER 2014 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-

GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN DE "DIRECTION 

GÉNÉRALE OPÉRATIONELLE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU 

LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE DU SERVICE PUBLIC DE 

WALLONIE" IN HET KADER VAN DE TOEKENNING VAN 

HERHUISVESTING- EN HUURTOELAGEN  

 

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 "Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du 

territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie" van 12 september 2014; 

 

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

september 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De "Direction des Etudes et de  la Qualité du logement" die deel uitmaakt van de 

"Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, 

du Patrimoine et de l'Energie du service public de Wallonie" heeft als voornaamste 

opdracht om de verhuis- en huurtoelagen te verwerken, met als doel personen die 
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een onbewoonbare of overbevolkte woning verlaten en personen zonder woning te 

helpen hun intrek te nemen in een gezonde woning
1
. 

 

2. Inkomensvoorwaarden zijn van toepassing op de toekenning van deze toelagen. 

Deze bedragen kunnen bovendien worden verhoogd indien er kinderen ten laste of 

personen met een handicap deel uitmaken van het gezin. 

 

3. Voor de berekening van deze toelagen moet de "Direction des Etudes et de la 

Qualité du logement" de erkenning van de handicap nagaan in hoofde van de leden 

van het aanvragend gezin. De "Direction des Etudes et de la Qualité du logement" 

wenst hiertoe toegang tot de informatie met betrekking tot de erkenning van de 

handicap (totaal aantal punten voor de criteria vermindering van zelfredzaamheid) 

via de toepassing Handiservice, om deze informatie niet langer te moeten vragen 

aan de aanvrager. 

 

4. De "Directie des Etudes et de la Qualité du logement" wenst toegang te krijgen tot 

deze gegevens voor het onderzoeken van nieuwe dossiers en voor de controle van 

elk actief dossier.  

 

5. De gevraagde gegevens omvatten voor elk gezinslid met een handicap het totaal 

aantal punten voor de criteria vermindering van zelfredzaamheid. Indien dit 9 

punten bedraagt, wordt de toelage verhoogd. De mededeling van de gegevens zou 

gebeuren op basis van het identificatienummer van de sociale zekerheid. De 

"Direction des Etudes et de la Qualité du logement" is gemachtigd om dit nummer 

te gebruiken krachtens het koninklijk besluit van 4 mei 1992 waarbij aan sommige 

overheden van het Ministerie van het Waalse Gewest toegang wordt verleend tot 

het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 

6. De "Direction des Etudes et de la Qualité du logement" zal haar aanvraag indienen 

via de Kruispuntbank voor gegevensuitwisseling ("Banque Carrefour d'échange de 

données" (BCED)) die de verwerkingen die ze moet uitvoeren, zal verrichten 

alvorens de juiste verzoeken over te maken aan de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. De informatie die door de Directie-Generaal Personen met een handicap 

wordt overgemaakt, zal op dezelfde manier worden overgemaakt aan de "Direction 

d'Aides aux particuliers". 

 

7. De meegedeelde gegevens zullen gedurende een periode van 2 jaar worden 

bewaard, die overeenstemt met de periode waarin een aanvrager deze soort 

toelagen kan genieten. Deze aanvragen kunnen tevens voor een periode van 2 jaar 

worden verlengd. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zie het besluit van de Waalse regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en 

huurtoelagen. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

8. 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. 

 

9. De mededeling beoogt gerechtvaardigde doeleinden, met name de toekenning van 

verhuis- en huurtoelagen door de "Direction des Etudes et de la Qualité du 

logement" die deel uitmaakt van de "Direction générale opérationnelle de 

l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie". 

 

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

zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op de personen die 

deel uitmaken van een gezin dat dergelijke toelagen aanvraagt, die bovendien zijn 

gekend bij de Directie-Generaal Personen met een handicap. 

 

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 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 de "Direction des Etudes et de la Qualité du logement" die deel 

uitmaakt van de "Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du 

Logement, du Patrimoine et de l’Energie" om voormelde persoonsgegevens te krijgen 

van de Directie-generaal Personen met een handicap in het kader van de verwerking van 

aanvragen voor herhuisvesting- 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 volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


