
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/110 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/089 VAN 7 OKTOBER 2014, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2016, 

INZAKE DE RECHTSTREEKSE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER 

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING DOOR DE DIRECTIE-

GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN DE BRUSSELSE GEWESTELIJKE 

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOOR HET BEREKENEN VAN DE SOCIALE 

HUURPRIJS 
 

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 vragen van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij van 12 september 

2014 en 28 april 2016; 

 

Gelet op de rapporten van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 16 september 2014 en 2 mei 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Ingevolge het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 

houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse 

Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen 

geniet de huurder van een vermindering van de huurprijs volgens het aantal kinderen ten 

laste en het aantal volwassen personen met een handicap in zijn gezin en moet hij daartoe in 

beginsel zelf de nodige bewijsstukken voorleggen. 

 

2. De huurprijs wordt bepaald in functie van het bedrag van de inkomsten van het gezin van 

de huurder (dat zijn de samengetelde inkomsten van alle gezinsleden, met uitzondering van 
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de inkomsten van de kinderen ten laste). De inkomensvervangende tegemoetkomingen, in 

de zin van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met 

een handicap, die het gezin ontvangt, worden daarbij ook als inkomsten beschouwd. 

 

3. De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij wil de werkwijze voor alle betrokken 

partijen vereenvoudigen en zou een lijst van huurders, geïdentificeerd aan de hand van hun 

identificatienummer van de sociale zekerheid, aan de Directie-Generaal Personen met een 

Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid overmaken, waarna deze 

laatste per betrokkene rechtstreeks (zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid) zou antwoorden met het bedrag van de inkomensvervangende 

tegemoetkoming die aan het gezin werd uitbetaald. Op deze wijze moeten geen specifieke 

papieren getuigschriften meer ter beschikking worden gesteld met de tussenkomst van de 

betrokkene. Het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming die aan het gezin 

van de huurder werd betaald, nodig voor het berekenen van de sociale huurprijs, zou dus 

elektronisch ter beschikking worden gesteld, zonder dat de betrokkene zelf hoeft tussen te 

komen. 

 

4. De rechtstreekse mededeling van persoonsgegevens door de Directie-Generaal Personen 

met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de Brusselse 

Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij zou plaats vinden in 2014, 2015 en 2016. Vanaf het 

jaar 2017 zou gebruik worden gemaakt van de webservice HANDIFLUX. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die, overeenkomstig 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 vergt. 

 

6. Na een gunstig advies van het sectoraal comité werd de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid opgenomen in het netwerk van de sociale zekerheid, met toepassing van het 

koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale 

zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen 

en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Het betreft 

aldus een mededeling binnen het netwerk van de sociale zekerheid. 

 

7. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het berekenen van de 

sociale huurprijs door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, zonder dat 

daartoe een beroep moet worden gedaan op de betrokkene zelf. Deze laatste zou niet langer 

een papieren getuigschrift moeten opvragen bij de Directie-Generaal Personen met een 

Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid om het vervolgens over te 

maken aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. 
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8. De ter beschikking te stellen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake 

dienend en niet overmatig. Aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij zou 

enkel, per huurder, worden meegedeeld welk bedrag diens gezin aan inkomensvervangende 

tegemoetkomingen ontvangt. Deze worden immers beschouwd als gezinsinkomsten 

waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de sociale huurprijs. 

 

9. De mededeling van persoonsgegevens moet in beginsel, overeenkomstig artikel 14, eerste 

lid, van de wet van 15 januari 1990, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid gebeuren. De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij blijkt 

momenteel evenwel nog niet in staat om de nodige persoonsgegevens in het netwerk van de 

sociale zekerheid op te vragen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Zij levert 

momenteel de nodige inspanningen om vanaf 2017 de webservice HANDIFLUX te kunnen 

aanwenden maar zou voorlopig (in 2014, 2015 en 2016) gebruik maken van een 

rechtstreeks door de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid ter beschikking gestelde lijst waarop per huurder het 

bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkomingen van zijn gezin wordt vermeld. 

 

10. Met toepassing van artikel 14, vierde lid, van de wet van 15 januari 1990 gaat het sectoraal 

comité akkoord met een tijdelijke vrijstelling van de verplichte tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bij de verwerking van persoonsgegevens van de 

Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid. Deze vrijstelling wordt verleend tot eind 2016 en kan in voorkomend geval 

enkel worden verlengd door middel van een nieuwe beslissing van het sectoraal comité. In 

de overgangsperiode moet de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij haar 

informaticasysteem aanpassen om vanaf 2017 gebruik te kunnen maken van de webservice 

HANDIFLUX. Hoewel de mededeling van persoonsgegevens tijdelijk zonder de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag geschieden, moet deze 

laatste wel te allen tijde in staat zijn om de nodige opvolging te verzekeren. Aldus moet de 

elektronische lijst van personen over wie de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij persoonsgegevens opvraagt eerst aan de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid worden overgemaakt. Deze laatste moet de elektronische lijst loggen en 

vervolgens aan de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid overmaken. Op die manier kan de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid in voorkomend geval bijstand verlenen bij het beoordelen van de 

rechtmatigheid van de verwerking. 

 

11. Als lid van het netwerk van de sociale zekerheid moet de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij reeds een pak informatieveiligheidsmaatregelen respecteren. 

 

12. Zij beschikt over een informatieveiligheidsconsulent. Deze staat, met het oog op de 

veiligheid van de persoonsgegevens die door zijn opdrachtgever worden verwerkt en met 

het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze 

persoonsgegevens betrekking hebben, in voor het verstrekken van deskundige adviezen aan 

de persoon belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van opdrachten die door 

deze worden toevertrouwd. Hij heeft een adviserende, stimulerende, documenterende en 

controlerende opdracht inzake informatieveiligheid en voert het informatieveiligheidsbeleid 

van zijn opdrachtgever uit. Hij vervult tevens de functie van aangestelde voor de 
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persoonsgegevensbescherming, bedoeld in artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

13. De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij moet tevens rekening houden met de 

minimale veiligheidsnormen bepaald door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 

14. De verwerking van de persoonsgegevens moet voorts gebeuren met naleving van de wet 

van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens, haar uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

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

gezondheid 
 

de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid om de hogervermelde persoonsgegevens rechtstreeks mee te delen aan de Brusselse 

Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, uitsluitend voor het berekenen van de sociale huurprijs. 

 

Deze machtiging houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2016, behalve indien zij vóór 

die datum wordt verlengd. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


