
 

 

 
 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/18/057 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/036 VAN 6 MAART 2018 MET BETREKKING TOT 

DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FEDERAAL 

AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG FAMIFED AAN DE SOCIÉTÉ 

WALLONNE DU LOGEMENT EN AAN DE ERKENDE OPENBARE 

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN VOOR HET BEHEER VAN DE 

KANDIDATUREN VOOR EEN SOCIALE WONING EN HET BEHEER VAN DE 

HUURDOSSIERS 
 

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 Société wallonne du logement; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het Waalse wetboek van de huisvesting en het duurzaam wonen van 29 oktober 1998 

bevat een definitie van de begrippen “kwetsbaar gezin”, “gezin met een bescheiden 

inkomen” en “gezin met een gemiddeld inkomen”. Het globaal belastbaar 

jaarinkomen van deze gezinnen mag bepaalde bedragen niet overschrijden, die 

verhoogd worden per kind ten laste, dit wil zeggen, “de persoon voor wie een 

kinderbijslag of een wezenrente wordt toegekend aan een verzoekend gezinslid, of 

het kind dat, na overlegging van bewijsstukken, door de Regering geacht wordt ten 

laste te zijn”. 
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2. Het besluit van de Waalse regering van 6 september 2007 tot organisatie van de 

verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" (Waalse 

Huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen stelt de 

huurprijs vast voor de woning en voorziet per kind ten laste in een vermindering van 

de berekende huurprijs. 

 

3. De Société wallonne du logement is de belangrijkste institutionele actor van het 

huisvestingsbeleid in Wallonië en verzekert, voor de Waalse regering, de voogdij, de 

advisering en de technische, financiële en administratieve ondersteuning van de 

openbare huisvestingsmaatschappijen, die sociale woningen toekennen op basis van 

een analyse van de gezinssituatie, waaronder de financiële middelen van het gezin. 

De huurprijs varieert naargelang het inkomen van het gezin en het aantal kinderen 

ten laste. 

 

4. Met het oog op een administratieve vereenvoudiging wensen de Société wallonne du 

logement en de openbare huisvestingsmaatschappijen, via de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid en de Banque Carrefour d’échange de données, 

kinderbijslaggegevens te verwerken die beheerd worden door het Federaal 

Agentschap voor de Kinderbijslag FAMIFED. 

 

5. De persoonsgegevens zouden worden gebruikt om de kandidaturen voor een sociale 

woning te onderzoeken en de huurprijs te bepalen, met toepassing van het Waalse 

wetboek van de huisvesting en het duurzaam wonen van 29 oktober 1998 en het 

besluit van de Waalse regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur 

van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" (Waalse 

Huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen. De 

voormelde organisaties zouden raadplegingen uitvoeren op basis van het 

identificatienummer van de sociale zekerheid van de gezinsleden van de kandidaat 

(voor de indeling van zijn gezin in de juiste inkomenscategorie rekening houdend 

met de verhoging per kind ten laste) of de huurder (voor de bepaling van de huurprijs, 

de vermindering per kind ten laste en het maximuminkomen voor toelating). 

 

6. Aldus zouden de volgende persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld: het 

identificatienummer van de sociale zekerheid van de kandidaat/huurder, de naam en 

voornamen, het dossiernummer, het kantoornummer, het identificatienummer van de 

sociale zekerheid van de rechthebbende, van de bijslagtrekkende en van het 

rechtgevend kind, het type uitkering, de periode van betaling en de historiek van de 

situatie. 

 

7. De persoonsgegevens van de kandidaten zouden in principe bewaard worden 

gedurende de maximale geldigheidsduur van de kandidatuur, met name twintig 

maanden vanaf de indiening of de jaarlijkse hernieuwing. De persoonsgegevens van 

de huurders zouden in principe bewaard worden gedurende vijf jaar na het einde van 

de relatie met de verhuurder, dit wil zeggen de verjaringstermijn voor huurschulden. 
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8. De toegang tot de persoonsgegevens zou worden beperkt tot de medewerkers die 

uitdrukkelijk werden belast met het beheer van de dossiers inzake verhuur van sociale 

woningen. De persoonsgegevens zouden slechts geval per geval worden 

geraadpleegd om te beantwoorden aan punctuele en functionele behoeften. 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door het Federaal Agentschap 

voor de Kinderbijslag FAMIFED 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. 

 

10. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name het beheer van de 

huurdossiers door de Société wallonne du logement en de erkende openbare 

huisvestingsmaatschappijen, overeenkomstig de bepalingen van het Waalse wetboek 

van de huisvesting en het duurzaam wonen van 29 oktober 1998 en het besluit van 

de Waalse regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van 

woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" (Waalse 

Huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen. 

 

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

zake dienend en niet overmatig. Ze zijn noodzakelijk voor de indeling van het gezin 

van de kandidaat in de juiste inkomenscategorie rekening houdend met het 

supplement per kind ten laste en voor de bepaling van de huurprijs voor de huurder, 

de vermindering per kind ten laste en het maximuminkomen voor toelating. Het 

betreft persoonsgegevens met betrekking tot de kandidaten/huurders en hun 

gezinsleden. Deze gegevens moeten kunnen worden gecontroleerd bij elke nieuwe 

kandidatuur voor een sociale woning en tijdens of na afloop van de 

huurovereenkomst. De historiek van de persoonsgegevens is nuttig om de juistheid 

van de verminderingen die in het verleden werden toegekend te kunnen controleren 

en om de situatie te regelen van huurders die hun kinderbijslagdocumenten laattijdig 

voorleggen of vergeten om ze mee te delen. Het recht op een vermindering van de 

huurprijs dat hiervan afhangt kan dan, onder bepaalde voorwaarden, met 

terugwerkende kracht worden toegekend aan de huurder vanaf het begin van de 

inning van de kinderbijslag. 

 

12. 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 de persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

die als dienstenintegrator voor de instellingen van sociale zekerheid de geldigheid 

van het identificatienummer van de sociale zekerheid dat vermeld is in de aanvraag 

zal controleren. De mededeling verloopt tevens via de Banque Carrefour d’échange 

de données, die als dienstenintegrator voor de organisaties van het Waalse Gewest 

zal controleren dat de Société wallonne du logement en de erkende openbare 

huisvestingsmaatschappijen enkel de persoonsgegevens ontvangen die vermeld zijn 
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in de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid (filtering) en dat ze het netwerk van de sociale zekerheid enkel 

raadplegen voor personen van wie ze een dossier beheren (integratiecontrole). 

 

13. 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, 

inzonderheid de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

 

14. 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. 

 

 

Om deze redenen verleent 

 

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

van de Gezondheid 

 

een machtiging aan het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag FAMIFED voor de 

mededeling van de voormelde persoonsgegevens aan de Société wallonne du logement en 

aan de erkende openbare huisvestingsmaatschappijen, uitsluitend voor het beheer van de 

kandidaturen voor een sociale woning en het beheer van de huurdossiers, overeenkomstig 

de bepalingen van het Waalse wetboek van de huisvesting en het duurzaam wonen en het 

besluit van de Waalse regering van 6 september 2007  tot organisatie van de verhuur van 

woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" (Waalse 

Huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen. 

 

 

 

 

 

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). 


