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Afdeling  « Sociale Zekerheid » 

 
 
 

SCSZ/08/124 
 
ADVIES NR 08/14 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE UITBREIDING VAN 
HET NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID TOT HET VLAAMS 
WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 18; 
 
Gelet op 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; 
 
Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen van 21 mei 2008; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juni 2008; 
 
Gelet op het verslag van de voorzitter. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Krachtens 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 
kan het netwerk van de sociale zekerheid worden uitgebreid tot de overheidsdiensten van 
de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en de openbare instellingen met 
rechtspersoonlijkheid die onder de Gemeenschappen en Gewesten ressorteren, voor zover 
deze hierom verzoeken en hun verzoek door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van 



 

de Sociale Zekerheid wordt aanvaard, na advies van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid en van de gezondheid, en voor zover hun opdrachten betrekking hebben op 
welbepaalde aangelegenheden, zoals de sociale huisvesting. 

 
1.2. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vlaams Woningfonds van 

de Grote Gezinnen” wordt door het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode erkend als een sociale woonorganisatie. 

 
 Het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen dient in zijn activiteiten voorrang te 

geven aan de woonbehoeften van woonbehoeftige grote gezinnen. Het heeft tot opdracht 
om de woonvoorwaarden van grote gezinnen te verbeteren, om mee te werken aan de strijd 
tegen verkrotting en leegstand en om bij te dragen tot de aanpassing van woningen en tot de 
uitvoering van de specifieke maatregelen die door de Vlaamse regering worden getroffen 
inzake het stedelijk beleid. Het staat onder het toezicht van twee commissarissen die door 
de Vlaamse regering worden benoemd en die hun bevoegdheid uitoefenen overeenkomstig 
de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar 
nut. 

 
1.3. Het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen heeft de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid verzocht om tot het netwerk van de sociale zekerheid te mogen toetreden. Het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid dient daartoe een advies te 
verstrekken. 

 
 Tevens wenst het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen toegang te bekomen tot de 

Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, naar analogie met 
haar toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Krachtens 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 
kan het netwerk van de sociale zekerheid worden uitgebreid tot de overheidsdiensten van 
de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en de openbare instellingen met 
rechtspersoonlijkheid die onder de Gemeenschappen en Gewesten ressorteren, voor zover 
deze hierom verzoeken. 

 
 Hun verzoek kan door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

worden aanvaard, na advies van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid, op voorwaarde dat hun opdrachten betrekking hebben op welbepaalde 
aangelegenheden vermeld in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen. 

 



 

2.2. Het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen lijkt te kunnen worden beschouwd als 
een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die onder de Gemeenschappen en 
Gewesten ressorteert. Het betreft immers een rechtspersoon die, onder de vorm van een 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een openbare dienst 
waarneemt, met name op het vlak van sociale huisvesting. 

 

 Aldus kan het in beginsel worden toegelaten tot het netwerk van de sociale zekerheid. 
 
2.3. Het verzoek van de betrokken overheidsdienst of openbare instelling dient ten minste 

volgende elementen te bevatten: een nominatieve aanduiding van de betrokken 
overheidsdienst of openbare instelling, een aanduiding van de machtiging met betrekking 
tot de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, een aanduiding van de 
machtiging met betrekking tot het gebruik van het identificatienummer van het 
Rijksregister van de natuurlijke personen, een aanduiding van de identiteit van de 
informatieveiligheidsconsulent en – in voorkomend geval – een aanduiding van de 
identiteit van de verantwoordelijke geneesheer. 

 
2.4. Het verzoek beantwoordt aan deze voorwaarden. 
 
 Het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen werd bij het koninklijk besluit van 9 

november 1993 gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke 
personen en om het identificatienummer ervan te gebruiken, voor het vervullen van de 
taken in verband met het verzamelen, verwerken en actualiseren van de persoonsgegevens 
betreffende de natuurlijke personen die (kandidaat-)huurder of (kandidaat-)koper van een 
door haar beheerde woning zijn of die bij haar een sociale lening hebben aangevraagd of 
bekomen. 

 
 Het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen heeft een informatieveiligheidsconsulent 

en een adjunct-informatieveiligheidsconsulent aangeduid. Het sectoraal comité van de 
sociale zekerheid en van de gezondheid wenst evenwel te kunnen nagaan hoe het gesteld is 
met de kennis van de betrokken informatieveiligheidsconsulent op het vlak van 
informatica, netwerk en beveiligingstechnieken en met diens beschikbaarheid. Daartoe 
wordt het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen uitgenodigd om een aanvraag tot 
advies in te dienen, aan de hand van het geëigende formulier. 

 
 Voor de doeleinden die de uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid in 

voorliggend geval rechtvaardigen, dient het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
geen verantwoordelijke geneesheer aan te duiden. 

 
2.5. De inschakeling in het netwerk doet op geen enkele wijze afbreuk aan de bepalingen van 

artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
 Voor elke mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid of door de instellingen van sociale zekerheid aan de verzoeker blijft de vereiste van 



 

een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid bestaan. 

 
 Meer algemeen zouden de artikelen 6, 8, 9, 10 tot en met 17, 20, 22 tot en met 26, 28, 34, 46 

tot en met 48 en 53 tot en met 71 van de wet van 15 januari 1990 (en de in uitvoering van deze 
artikelen genomen koninklijke besluiten) van toepassing worden verklaard op het Vlaams 
Woningfonds van de Grote Gezinnen. 

 
2.6. De uitbreiding van het netwerk leidt aldus tot een betere bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de burger en, meer in het bijzonder, tot een veiliger (nog te ontwikkelen) 
persoonsgegevensverkeer tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de instellingen 
van sociale zekerheid en het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen. 

 
2.7. Zoals hoger opgemerkt, heeft het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen reeds 

toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. Het wenst echter tevens, voor 
dezelfde doeleinden, toegang tot de Kruispuntbankregisters, die complementair en 
subsidiair zijn ten opzichte van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 
 Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is van oordeel dat het 

verzoek tot toegang tot de Kruispuntbankregisters kan worden ingewilligd, voor het 
vervullen van de taken van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in verband 
met het verzamelen, verwerken en actualiseren van de persoonsgegevens betreffende de 
natuurlijke personen die (kandidaat-)huurder of (kandidaat-)koper van een door haar 
beheerde woning zijn of die bij haar een sociale lening hebben aangevraagd of bekomen. 

 
 Overigens dient te worden vastgesteld dat overeenkomstig artikel 2, § 1, van het koninklijk 

besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van 
persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid een machtiging van het sectoraal 
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid niet vereist is voor de mededeling 
binnen het netwerk van de sociale zekerheid van volgende persoonsgegevens: het 
identificatienummer van de betrokkene, de naam en de voornamen, de geboorteplaats en 
geboortedatum, het geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de plaats en datum van 
overlijden, het beroep, de burgerlijke staat, de samenstelling van het gezin en de 
opeenvolgende wijzigingen van deze persoonsgegevens. Er dient dus te worden vastgesteld 
dat het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen – gelet op haar deelname aan het 
netwerk van de sociale zekerheid – mededeling mag bekomen van de persoonsgegevens uit de 
Kruispuntbankregisters, voor zover het deze nodig heeft voor het verrichten van haar 
opdrachten. 

 



 

Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
- een gunstig advies met betrekking tot de uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid 

tot het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen; 
- een machtiging tot toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van het Vlaams 

Woningfonds van de Grote Gezinnen. 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voozitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-
741 83 11)  

 


