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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/17/124 

 

  

BERAADSLAGING NR. 17/055 VAN 4 JULI 2017 OVER DE RAADPLEGING VAN HET 

KADASTER VAN DE KINDERBIJSLAG VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR 

DE KINDERBIJSLAG (FAMIFED) DOOR HET VLAAMS WONINGFONDS 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van 2 juni 2017; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 8 juni 2017; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het Vlaams Woningfonds, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

is de rechtsopvolger van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen en behoort tot het 

netwerk van de sociale zekerheid ingevolge een beslissing van het Beheerscomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, na gunstig advies van het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid (advies nr. 08/14 van 1 juli 2008), 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. 

 

2. Het werd eerder bij beraadslaging nr. 09/01 van 13 januari 2009 door het sectoraal comité 

gemachtigd om voor het vervullen van zijn opdrachten (in het bijzonder het verrichten van 

solvabiliteitsonderzoeken) de DIMONA-persoonsgegevensbank te raadplegen (om de 

arbeidsrelaties van de betrokkenen na te gaan). 
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3. Het wil nu eveneens toegang tot persoonsgegevens van het Federaal Agentschap voor de 

Kinderbijslag (FAMIFED), meer bepaald de identiteit van de (reële en potentiële) ontleners, 

huurders, kopers en hun respectieve gezinsleden (de naam, de voornaam, het adres en het 

identificatienummer), de identiteit van de kinderen van minstens achttien jaar oud in het 

huidige of vroegere gezin voor zover zij het recht op kinderbijslag of wezentoeslag openen 

(ongeacht het geldende stelsel) en het bedrag van de uitbetaalde kinderbijslag of 

wezentoeslag. 

 

4. Het Vlaams Woningfonds is erkend als sociale woonorganisatie en heeft als opdracht om de 

woonvoorwaarden van gezinnen te verbeteren. Daartoe verleent het conform de Vlaamse 

Wooncode sociale leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woongelegenheden 

en zorgt het voor het verhuren en verkopen van sociale woningen. Bij het uitvoeren van deze 

activiteiten moet het rekening houden met de personen ten laste van de aanvragers, onder wie 

de meerderjarige kinderen voor wie kinderbijslag of wezentoeslag wordt uitbetaald. Dat is 

onder meer het geval bij het bepalen van maximale inkomensgrenzen, het vaststellen en 

herzien van rentevoeten van sociale leningen, het beheren en actualiseren van inschrijvingen 

van kandidaat-huurders in het inschrijvingsregister, het toewijzen van sociale huurwoningen, 

het berekenen en aanpassen van huurprijzen, het verlengen van huurovereenkomsten en het 

verkopen van sociale huurwoningen aan de zittende huurders. Het bedrag van de uitbetaalde 

uitkering is van belang bij het solvabiliteitsonderzoek voorafgaand aan het toestaan van een 

sociale lening. 

 

5. Momenteel vraagt het Vlaams Woningfonds de hogervermelde persoonsgegevens nog op bij 

de betrokkenen zelf, die daartoe bij de bevoegde instanties (zoals de kinderbijslagfondsen) 

getuigschriften moeten bekomen. Het zou ze voortaan, ter wille van de efficiëntie en de 

klantvriendelijkheid, willen raadplegen in het netwerk van de sociale zekerheid. 

 

6. Het baseert de aanvraag onder meer op de bepalingen van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 9 december 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds 

B2 door het Vlaams Woningfonds ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, het besluit van 

de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociaal huurstelsel ter 

uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en het besluit van de Vlaamse Regering 

van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij 

voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan 

particulieren kunnen toestaan, die alle drie de term “persoon ten laste” definiëren en daarbij 

verwijzen naar de meerderjarige kinderen voor wie kinderbijslag of wezentoeslag wordt 

uitbetaald. 

 

7. De identiteit van de (reële en potentiële) ontleners, huurders, kopers en hun respectieve 

gezinsleden moeten het Vlaams Woningfonds in staat stellen om de ontvangen 

persoonsgegevens eenduidig te koppelen aan de belanghebbende personen die bij hem een 

aanvraag indienen. 

 

8. De identiteit van de meerderjarige kinderen in het huidige of vroegere gezin die het recht op 

kinderbijslag of wezentoeslag openen (ongeacht het stelsel) biedt het Vlaams Woningfonds 

de mogelijkheid om het correct aantal personen ten laste in aanmerking te nemen voor het 

toepassen van de hogervermelde regelgeving. 
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9. Het bedrag van de uitbetaalde kinderbijslag of wezentoeslag, ten slotte, is van belang bij het 

uitvoeren van het solvabiliteitsonderzoek voorafgaand aan het toestaan van een sociale 

lening. Bij een dergelijk solvabiliteitsonderzoek moet het Vlaams Woningfonds één derde 

van de ontvangen kinderbijslag en één derde van de ontvangen wezentoeslag als deel van het 

inkomen in rekening brengen 

 

10. De persoonsgegevens zouden op een elektronische wijze worden geraadpleegd, met de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die de vraag van het Vlaams 

Woningfonds na een integratiecontrole (dat wil zeggen een toetsing aan het 

verwijzingsrepertorium bedoeld in artikel 6 van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) aan FAMIFED 

zou overmaken en ook het antwoord van laatstgenoemde aan eerstgenoemde zou bezorgen. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die volgens 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. 

 

8. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het efficiënt en 

klantvriendelijk uitvoeren van de opdrachten van het Vlaams Woningfonds ten behoeve van 

(reële en potentiële) ontleners, huurders en kopers, van wie het aantal personen ten laste en 

het inkomen moeten worden nagegaan. 

 

9. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze 

hebben uitsluitend betrekking op personen die betrokken zijn bij dossiers van het Vlaams 

Woningfonds en als dusdanig worden opgenomen in het verwijzingsrepertorium van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (ontleners, huurders, kopers en hun respectieve 

gezinsleden). Hun identiteit wordt ter beschikking gesteld, aangevuld met de identiteit van 

de kinderen van minstens achttien jaar oud in het huidige of vroegere gezin voor zover zij 

het recht op kinderbijslag of wezentoeslag openen (van belang voor het bepalen van het 

aantal personen ten laste) en het bedrag van de uitbetaalde kinderbijslag of wezentoeslag (van 

belang voor het bepalen van het inkomen). 

 

10. De mededeling van persoonsgegevens uit het Kadaster van de Kinderbijslag van FAMIFED 

geschiedt met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

11. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet rekening worden gehouden 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, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere 

regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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12. Tevens moet rekening worden gehouden met de minimale veiligheidsnormen van het 

netwerk van de sociale zekerheid, vastgesteld 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. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

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

gezondheid 
 

het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) om de hogervermelde 

persoonsgegevens uit het Kadaster van de Kinderbijslag met de tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid ter beschikking te stellen van het Vlaams Woningfonds, uitsluitend voor 

het uitvoeren van zijn opdrachten ten behoeve van (reële en potentiële) ontleners, huurders en 

kopers van wie het aantal personen ten laste en het inkomen moeten worden nagegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


