Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”
SCSZG/18/011

BERAADSLAGING NR. 18/005 VAN 9 JANUARI 2018 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FEDERAAL
AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG FAMIFED EN DE DIRECTIEGENERAAL 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" (DGO4) VAN DE
WAALSE OVERHEIDSDIENST VOOR HET TOEKENNEN VAN PREMIES BIJ
DE AANKOOP VAN EEN WONING
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" (DGO4) van de Waalse
overheidsdienst;
Gelet op het verslag van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

De dienst “Primes à l’Achat” van de “Direction des Aides aux Particuliers du
Département du Logement de la Direction Générale Opérationnelle de
l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie"
(Operationeel Directoraat-Generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en
Energie) (DGO4) van de Waalse overheidsdienst wenst bepaalde persoonsgegevens
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uit het netwerk van de sociale zekerheid te verwerken, onder meer van het Federaal
Agentschap voor de Kinderbijslag FAMIFED en van het Directoraat-Generaal
Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, met
het oog op het toekennen van premies bij de aankoop van een woning.
2.

Krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van
een premie voor de aankoop van een woning en het ministerieel besluit van 22
februari 1999 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 21
januari 1999 tot invoering van een premie voor de aankoop van een woning kan het
Waals Gewest een premie verlenen aan de natuurlijke personen die een aan een
rechtspersoon toebehorende (gebouwde of te bouwen) woning voor eigen rekening
kopen. Op de datum van de aanvraag moet de aanvrager ten minste 18 jaar oud of
ontvoogde minderjarige zijn, niet beschikken over inkomsten van meer dan 31.000
euro (aanpasbaar bedrag) als hij alleenstaande is of 37.500 euro (aanpasbaar bedrag)
als hij met iemand samenleeft of als het eigendom van de woning verkaveld wordt
tussen verschillende meerderjarige personen en moet hij bepaalde verbintenissen
aangaan.

3.

Onder “inkomens” dient te worden verstaan alle gezamenlijk belastbaar inkomens
van de aanvrager en van zijn echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wie hij ongehuwd
samenwoont op de datum van de aanvraag. Deze inkomens zijn die van het
voorlaatste jaar dat voorafgaat aan de aanvraag. Deze inkomsten worden verminderd
met een bepaald bedrag per kind ten laste of per kind dat nog geboren moet worden.
Als “kind ten laste” wordt beschouwd het kind jonger dan 25 jaar voor wie op de
datum van de aanvraag kinder- of wezengeld wordt toegekend aan de aanvrager, zijn
echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont of het kind dat op
vertoon van bewijzen als ten laste van de overheid wordt beschouwd. Als bijkomend
kind ten laste wordt gerekend de aanvrager met een handicap of van wie de
echtgeno(o)t(e) of persoon met wie hij ongehuwd samenwoont gehandicapt is of het
kind ten laste met een handicap dat door de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid of door het kinderbijslagfonds waarvan hij afhangt, werd erkend.

4.

De dienst “Primes à l’achat” beheert de toekenning van premies bij de aankoop van
een woning die door de overheid wordt verkocht, de financiële hulp die onder
bepaalde voorwaarden door het Waalse Gewest wordt toegekend aan personen die
een woning van de overheidssector uit de hand of via een openbare verkoop kopen.
De toekenning van de premie hangt af van de inkomsten van het gezin en van het
aantal kinderen ten laste. Door toegang te hebben tot de persoonsgegevens
betreffende de kinderbijslag van de aanvragers van de premies (toestand op het
ogenblik van de aanvraag) zou enerzijds de aanvrager niet meer moeten worden
aangesproken om een bewijs te leveren dat bovendien beschikbaar is bij andere
administratieve diensten en zou anderzijds een kruising kunnen worden verricht
tussen de gezinssamenstelling uit het rijksregister en het kinderbijslagattest om de
informatie te controleren die niet altijd wordt bijgewerkt (bij scheiding of
echtscheiding met gedeelde hoede bijvoorbeeld) of die niet dezelfde realiteit
weergeeft in alle fiscale bepalingen. Door toegang te hebben tot de status van
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erkenning van een handicap van de premie-aanvragers (totaal aantal punten voor de
criteria vermindering van zelfredzaamheid) zou de aanvrager tevens niet meer
moeten worden lastiggevallen in verband met een bewijs dat hij zelf moet afgeven.
De persoonsgegevens zouden worden geraadpleegd op het ogenblik dat de nieuwe
dossiers worden onderzocht en dat de actieve dossiers worden gecontroleerd.
5.

De mededeling heeft betrekking op de volgende persoonsgegevens.
Het aantal kinderen ten laste voor wie kinderbijslag wordt toegekend aan de
bijslagtrekkende of aan iedere persoon die met hem samenwoont op het ogenblik van
de controle. Voor elke aanvrager (en voor zijn echtgeno(o)t(e)/de persoon met wie
hij samenwoont) moet worden bepaald of deze kinderen kinderbijslag genieten, ook
het aantal en de identiteit van de betrokken kinderen moet worden meegedeeld
(sommige kinderen zijn bij de aanvrager gedomicilieerd zonder dat ze kinderbijslag
krijgen en omgekeerd). De gezamenlijk belastbare inkomens waarmee rekening
wordt gehouden, worden echter verminderd met een bepaald bedrag per kind ten laste
of per kind dat nog geboren moet worden (het kind dat sinds meer dan 90 dagen
verwekt is op de datum van de aanvraag waarvoor het bewijs met een medisch attest
wordt geleverd).
De erkenning van de handicap en het totaal aantal punten voor de criteria
vermindering van zelfredzaamheid. Voor elk gezinslid van de aanvrager met een
handicap moet het totaal aantal punten voor de criteria vermindering van
zelfredzaamheid worden bepaald. Indien dit totaal minstens 9 punten bedraagt,
worden de gezamenlijk belastbaar inkomens waarmee rekening wordt gehouden
verminderd (toepassing van een korting per gezinslid met een handicap).

6.

De mededeling zou plaatsvinden met tussenkomst van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en de “Banque Carrefour d’Echange de Données”.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

7.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door het Federaal Agentschap
voor de Kinderbijslag en de directie-generaal Personen met een Handicap van de
federale overheidsdienst Sociale Zekerheid die 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.

8.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name het toekennen van premies
bij de aankoop van een woning door de dienst “Primes à l’Achat” van de “Direction
des Aides aux Particuliers du Département du Logement”, overeenkomstig de
bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering
van een premie voor de aankoop van een woning en van het ministerieel besluit van
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22 februari 1999 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van
21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de aankoop van een woning.
9.

De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter
zake dienend en niet overmatig. De toekenning van premies bij de aankoop van een
woning hangt immers af van de inkomsten van de aanvrager die worden berekend op
basis van het aantal kinderen voor wie er kinderbijslag wordt uitbetaald en het aantal
personen met een handicap in het gezin.

10.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de mededeling
van persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

11.

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

12.

De verwerking van de persoonsgegevens moet tevens worden verricht met
inachtneming van de minimale veiligheidsnormen die vastgesteld werden door het
Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en die
goedgekeurd werden door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid.
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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 Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag FAMIFED en aan de
Directie-Generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid voor de mededeling van voormelde persoonsgegevens aan de “Direction
Générale Opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et
de l’Energie" (DGO4) van de Waalse overheidsdienst, uitsluitend voor de toekenning van
premies bij de aankoop van een woning door de dienst “Primes à l’Achat”, overeenkomstig
het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor
de aankoop van een woning en het ministerieel besluit van 22 februari 1999 houdende
uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van
een premie voor de aankoop van een woning.

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).

