Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling "Sociale Zekerheid"

SCSZG/18/069

BERAADSLAGING NR. 18/041 VAN 3 APRIL 2018 MET BETREKKING TOT DE
TOEGANG VAN DE DIRECTIE STEUNVERLENING PARTICULIEREN VAN
HET DEPARTEMENT HUISVESTING VAN DE WAALSE OVERHEIDSDIENST
TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS VOOR DE TOEKENNING VAN
PREMIES VOOR DE AANKOOP, SANERING EN RENOVATIE VAN
WONINGEN
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 het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

De directie Steunverlening Particulieren van het departement Huisvesting van de
Waalse Overheidsdienst heeft toegang tot persoonsgegevens van het rijksregister
voor de toekenning van premies voor de aankoop, sanering en renovatie van
woningen, met toepassing van de beraadslaging van het Sectoraal Comité van het
Rijksregister nr. 06/2018 van 21 februari 2018. Het betreft de volgende
persoonsgegevens: de naam, de voornamen, de geboortedatum, de datum van
overlijden, het geslacht, de hoofdverblijfplaats (en de historiek ervan), de burgerlijke
staat, de gezinssamenstelling en de wettelijk samenwoning.

2.

Aangezien de organisatie ook geconfronteerd wordt met personen die niet
ingeschreven zijn in het rijksregister of van wie de noodzakelijke persoonsgegevens
niet allemaal systematisch bijgewerkt worden in het rijksregister, wenst ze voor
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dezelfde doeleinden ook permanent toegang tot dezelfde persoonsgegevens in de
Kruispuntbankregisters, bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, voor zover deze gegevens beschikbaar zijn.

B.

BEHANDELING

3.

Krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vereist de toegang tot
de Kruispuntbankregisters een machtiging van de afdeling Sociale Zekerheid van het
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

4.

In zijn beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het Sectoraal Comité
geoordeeld dat het gerechtvaardigd en aangewezen is dat instanties gemachtigd
worden om toegang tot de Kruispuntbankregisters te hebben, voor zover en voor
zolang zij voldoen aan de voorwaarden om toegang tot het Rijksregister te hebben.
In diezelfde beraadslaging heeft het Sectoraal Comité het algemene kader vastgelegd
voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van instanties die reeds
toegang hebben tot het rijksregister van de natuurlijke personen.

5.

Het gebruik van het door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid toegekende
identificatienummer is vrij overeenkomstig artikel 8, § 2, van de wet van 15 januari
1990.

6.

Bij de verwerking van persoonsgegevens dient de organisatie rekening te houden 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 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.
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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 directie Steunverlening Particulieren van het departement
Huisvesting van de Waalse Overheidsdienst voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters
met het oog op de toekenning van premies voor de aankoop, sanering en renovatie van
woningen, mits naleving van beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012.

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).
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