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BERAADSLAGING NR. 22/005 VAN 1 FEBRUARI 2022, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2022, 

BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FOD 

FINANCIËN AAN HET BESTUUR BRUSSEL HUISVESTING VAN DE 

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL MET HET OOG OP HET 

VERLENEN VAN HUURTOELAGEN 

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1; 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114;  

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 98; 

Gelet op gezamenlijke aanvraag van de FOD Financiën en het Bestuur Brussel Huisvesting van de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel; 

Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

Gelet op het verslag van de heer D. HACHE. 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

1. Het Bestuur Brussel Huisvesting is een van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst 

Brussel. Het Bestuur Brussel Huisvesting heeft als opdracht te zorgen voor kwaliteitsvolle 

huisvesting voor iedereen, via volgende activiteiten: 

 - ondersteuning voor de beslissingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende 

de uitvoering van haar huisvestingsbeleid; 

 - toekennen van toelagen aan privépersonen onder bepaalde voorwaarden; 

 - opsporen en bestrijden van leegstaande woningen op basis van klachten van de gemeenten 

of van erkende verenigingen; 

 - allerlei doelgroepen informeren; 

 - sommige huisvestingsactoren subsidiëren; 

 - borg staan voor de naleving van de normen die zijn vastgelegd in de Brusselse 

Huisvestingcode. 
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2. Binnen Brussel Huisvesting staat de Directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen in 

voor de toekenning en behandeling van huurtoelagen aan huurders in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

3. De Brusselse Huisvestingscode (Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse 

Huisvestingscode) bepaalt in artikel 166 dat het Gewest aan gezinnen een tegemoetkoming 

in de huur kan toekennen onder de voorwaarden die de Regering vaststelt en binnen de perken 

van de kredieten die hiertoe op de gewestbegroting zijn ingeschreven. Aan dit artikel werd 

uitvoering gegeven door middel van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

van 15 juli 2021 tot instelling van een huurtoelage. 

4. Artikel 9 § 1 van voormeld besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 

2021 bepaalt dat het Bestuur Brussel Huisvesting onderzoekt of aan de 

toekenningsvoorwaarden is voldaan, alvorens een uitspraak te doen over de toekenning van 

een huurtoelage. Het Bestuur Brussel Huisvesting is eveneens belast met het toezicht op de 

naleving van de toekenningsvoorwaarden gedurende de periode tijdens dewelke de toelage 

wordt uitbetaald, met toepassing van artikels 92 tot 95 van de Organieke ordonnantie van 23 

februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de 

boekhouding en de controle. 

5. Overeenkomstig artikel 3 van voormeld besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

van 15 juli 2021 kan de tegemoetkoming in de huur worden toegekend mits voldaan is aan 

bepaalde voorwaarden met betrekking tot de aanvrager, aan bepaalde voorwaarden met 

betrekking tot de woning die gehuurd wordt en aan bepaalde voorwaarden met betrekking 

tot het inkomen. 

6. Wat het inkomen betreft, luiden de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3, §4 van 

voormeld besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 als volgt: 

“1° het gezinsinkomen van de in artikel 3, § 2, 5°, bedoelde aanvragers moet lager zijn 

dan of gelijk zijn aan de drempels opgenomen in artikel 14, § 1, van de wet van 26 mei 

2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie: 

- voor een gezin bestaande uit slechts één persoon, is de drempel opgenomen in 2° van 

toepassing; 

- voor een gezin samengesteld uit meer dan één persoon is de drempel opgenomen in 

3° van toepassing. 

 2° het gezinsinkomen van de in artikel 3, § 2, 6°, bedoelde aanvragers moet lager zijn 

dan of gelijk zijn aan de drempels opgenomen in artikel 21 van het koninklijk besluit 

van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld 

in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. 

   De drempel die van toepassing is, is het basisplafond, geïndexeerd, niet verhoogd. 

  3° De bedragen van de drempels bedoeld in 1° en 2° zijn diegene die van toepassing 

zijn op de dag waarop de oorspronkelijke aanvraag wordt ingediend en, bij 

hernieuwing, diegene die van toepassing zijn de eerste dag volgend op de vervallen 

periode. 
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   4° Het inkomen waarmee rekening gehouden wordt op het moment van de 

oorspronkelijke aanvraag, en in geval van hernieuwing, om na te gaan of deze lager 

dan of gelijk zijn aan de drempels bedoeld in 1° en 2°, is het inkomen van de leden van 

het gezin ontvangen tijdens het op twee na laatste jaar voorafgaand aan het 

referentiejaar, zoals opgenomen in hun respectieve aanslagbiljetten. 

   In geval het gezinsinkomen, berekend op basis van deze aanslagbiljetten, de 

drempels bedoeld in 1° en 2° overschrijdt, consulteert het Bestuur de Gewestelijke 

gegevensbank om kennis te nemen van de inkomens bedoeld in artikel 31 van het 

huurbesluit. Enkel de inkomens lager dan of gelijk aan de bedragen van de drempels 

bedoeld in 1° en 2° laten toe om te voldoen aan deze toekenningsvoorwaarde van de 

huurtoelage. 

   5° Voor het punt 4°, eerste lid, enkel de inkomens van de gezinsleden die op 1 

januari van het op twee na laatste jaar voorafgaand aan het referentiejaar 

meerderjarig waren, worden in rekening genomen. Voor het punt 4°, tweede lid, dit 

betreft de geglobaliseerde inkomens zoals opgenomen in de Gewestelijke 

gegevensbank.” 

7. Wat het bekomen van informatie over het inkomen betreft, bepaalt artikel 27, §4  van 

voormeld besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 uitdrukkelijk 

dat de gegevens betreffende het belastbaar gezinsinkomen verzameld zullen worden bij de 

Federale Overheidsdienst Financiën voor de verwezenlijking van de doeleinden bedoeld in 

artikel 22, 1° en 2° van het huidig besluit, zijnde de verwerking van de aanvragen tot toelage 

met de bedoeling over de toekenning te beslissen en het toezicht op de naleving van de 

toekenningsvoorwaarden. 

8. Onderhavige beraadslaging heeft dan ook de mededeling van bepaalde persoonsgegevens 

door de FOD Financiën aan het Bestuur Brussel Huisvesting om haar opdracht betreffende 

het verlenen van huurtoelagen te kunnen uitvoeren, tot voorwerp. 

9. De mededeling van volgende persoonsgegevens wordt beoogd: 

 - wat de identificatiegegevens betreft: het identificatienummer van de sociale zekerheid 

(zijnde ofwel het rijksregisternummer1 ofwel het identificatienummer toegekend door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid2) van de aanvrager/begunstigde van de huurtoelage 

en van de meerderjarige persoon of personen met wie hij samenwoont evenals het 

referentiejaar 

- wat de inkomstengegevens betreft: 

1. het afzonderlijk belastbaar inkomen per het identificatienummer van de sociale zekerheid 

tijdens het op twee na laatste jaar voorafgaand aan het referentiejaar, zoals opgenomen in 

hun respectieve aanslagbiljetten. 

 
1 De aanvrager is reeds gemachtigd om het Rijksregisternummer te gebruiken.(cfr. het Koninklijk besluit van 29 

september 1995 waarbij aan de Dienst Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en waarbij hij gemachtigd wordt tot het 

gebruiken van het identificatienummer.) 
2 Het gebruik van het identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (het 

zogenaamde “bis-nummer”) is vrij. 
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2. het gezamenlijk belastbaar inkomen per het identificatienummer van de sociale zekerheid 

tijdens het op twee na laatste jaar voorafgaand aan het referentiejaar, zoals opgenomen in 

hun respectieve aanslagbiljetten. 

10. De mededeling verloopt met tussenkomst van de Kruispuntbank van sociale zekerheid als 

dienstenintegrator, gelet op het feit dat andere (sociale) persoonsgegevens (zoals 

gehandicaptenstatuut, aantal rechthebbende kinderen op kinderbijslag,….) door de aanvrager 

eveneens voor hetzelfde doeleinde worden opgevraagd via de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. 

11. De aanvrager werd in het verleden (onder een andere benaming) al gemachtigd om bepaalde 

persoonsgegevens te ontvangen vanwege de FOD Financiën voor eenzelfde finaliteit, meer 

bepaald bij beraadslaging nr. 08/2013 van 7 maart 2013 van het voormalig Sectoraal comité 

voor de Federale Overheid. Gelet op de uitdrukkelijke bepalingen betreffende de verwerking 

van persoonsgegevens zoals voorzien in het recent besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 15 juli 2021, wordt het gepast geacht om een nieuwe beraadslaging van het 

Informatieveiligheidscomité te bekomen. 

II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

12. Krachtens artikel 35/1 van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie 

van een federale dienstenintegrator vergt de mededeling van persoonsgegevens door 

overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid aan andere derden dan 

instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, 

een voorafgaande beraadslaging van de kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité voor zover de verwerkingsverantwoordelijken van de 

meedelende instantie en de ontvangende instanties, in uitvoering van artikel 20 van de wet 

van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens, niet tot een akkoord komen over de mededeling of 

minstens één van de verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging verzoekt en de 

andere verwerkingsverantwoordelijken daarvan in kennis heeft gesteld. 

13. In voorliggend geval is er sprake van de mededeling van persoonsgegevens door een federale 

overheidsinstelling (FOD Financiën) aan het Bestuur Brussel Huisvesting van de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Het Informatieveiligheidscomité mocht een 

gezamenlijke aanvraag van de FOD Financiën en het Bestuur Brussel Huisvesting ontvangen. 

Het Informatieveiligheidscomité acht zich dan ook bevoegd om zich uit te spreken. 

B. TEN GRONDE 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT  

14. Overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming3   (hierna 

‘AVG’ genoemd) zijn de FOD Financiën (meedelende instantie) en het Bestuur Brussel 

 
3 Verordening (EU) 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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Huisvesting (ontvangende instantie) als verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk 

voor het naleven van de beginselen van de AVG en moeten ze in staat zijn dit aan te tonen. 

15. De verwerkingsverantwoordelijke dient overeenkomstig de AVG aan een aantal 

verplichtingen te voldoen. In voorliggende beraadslaging worden de belangrijkste 

verplichtingen overlopen. Het Informatieveiligheidscomité wijst er in dit kader op dat de 

verwerkingsverantwoordelijke een register van verwerkingsactiviteiten dient bij te houden 

overeenkomstig de bepalingen van art. 30 AVG. 

B.2. RECHTMATIGHEID 

16. Overeenkomstig art. 5.1 a) AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze 

die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt in dat de beoogde verwerking een 

basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 6 AVG.  

17. Het Comité stelt vast dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (art. 6.1 c AVG). Overeenkomstig 

de Brusselse Huisvestingscode (Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse 

Huisvestingscode) is het Gewest er immers mee belast om aan gezinnen onder bepaalde 

voorwaarden een tegemoetkoming in de huur toe te kennen. De voorwaarden onder dewelke 

het Bestuur Brussel Huisvesting de tegemoetkoming in de huur kan verlenen, worden 

beschreven in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 tot 

instelling van een huurtoelage. 

B.3. DOELBINDING 

18. Artikel  5.1 b AVG laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van doelbinding). 

19. Het doeleinde van de verwerking in hoofde van het Bestuur Brussel Huisvesting bestaat er 

in om te onderzoeken of aan de voorwaarden voor de toekenning van een tegemoetkoming 

in de huur is voldaan, zowel op het moment van de aanvraag als in het kader van het toezicht 

op de naleving van de toekenningsvoorwaarden gedurende de periode tijdens dewelke de 

toelage wordt uitbetaald. Dit doeleinde wordt uitdrukkelijk vermeld in artikel 22 van 

voormeld besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021. Het 

Informatieveiligheidscomité acht het doeleinde dan ook welbepaald, uitdrukkelijk 

omschreven en gerechtvaardigd. 

20. Artikel 5.1 b) AVG stelt tevens dat persoonsgegevens niet verder mogen worden verwerkt 

op een met de oorspronkelijke doeleinden onverenigbare wijze. Om na te gaan of een doel 

van verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens 

aanvankelijk zijn verzameld, moet de verwerkingsverantwoordelijke, nadat hij aan alle 

voorschriften inzake rechtmatigheid van de oorspronkelijke verwerking heeft voldaan, onder 

meer rekening houden met: een eventuele koppeling tussen die doeleinden en de doeleinden 

van de voorgenomen verdere verwerking; het kader waarin de gegevens zijn verzameld; met 

name de redelijke verwachtingen van de betrokkenen op basis van hun verhouding met de 

verwerkingsverantwoordelijke betreffende het verdere gebruik ervan; de aard van de 

persoonsgegevens; de gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de 
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betrokkenen; en passende waarborgen bij zowel de oorspronkelijke als de voorgenomen 

verdere verwerkingen.4 

21. De persoonsgegevens werden oorspronkelijk ingezameld in het kader van de wettelijke 

opdrachten van de FOD Financiën inzake de inning van inkomstbelasting (WIB 92). De 

inkomensgegevens worden meer bepaald verzameld om de bijdrage van de rijksinwoners aan 

de overheid in functie van de noodzakelijke en verleende openbare diensten vast te stellen en 

te innen. 

22. Ter zake stelt het Informatieveiligheidscomité vast dat artikel 328 van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen als volgt luidt: "De bestuursdiensten van de Staat, de besturen van de 

Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van 

gemeenten en de gemeenten alsmede de vennootschappen, verenigingen, instellingen of 

inrichtingen naar publiek recht, mogen slechts kredieten, leningen, premies, toelagen of alle 

andere voordelen toekennen welke rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op het bedrag 

van de inkomsten of op elementen die in aanmerking komen voor de vaststelling van die 

inkomsten, dan na kennis genomen te hebben. Deze toestand is tegen de aanvrager in te 

roepen voor het toekennen van gezegde kredieten, leningen, premies, toelagen of andere 

voordelen." Bovendien luidt artikel 337 van het Wetboek van Inkomstenbelasting als volgt: 

”De ambtenaren van de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning 

en de invordering, van de inkomstenbelastingen en van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere administratieve 

diensten van de Staat, aan de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges, 

aan de administraties van de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de 

agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten, evenals aan de in artikel 329 

bedoelde openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die 

diensten, instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van 

wettelijke of reglementaire bepalingen.” 

23. Gelet op de artikels 328 en 337 van het Wetboek van Inkomstenbelasting evenals, wat de 

verdere verwerking door het Bestuur Brussel Huisvesting betreft, artikel 27, §4  van 

voormeld besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 dat 

uitdrukkelijk bepaalt dat de gegevens betreffende het belastbaar gezinsinkomen verzameld 

zullen worden bij de Federale Overheidsdienst Financiën, stelt het 

Informatieveiligheidscomité vast dat er een voldoende koppeling is tussen de doeleinden van 

de oorspronkelijke inzameling en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking. 

Het Informatieveiligheidscomité is dan ook van oordeel dat het doel van de verdere 

verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn 

verzameld. 

B.4. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.4.1. Minimale gegevensverwerking 

24. Artikel 5, §1, c), AVG stelt dat persoonsgegevens ter zake dienend en beperkt tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt  moeten zijn (“minimale 

gegevensverwerking”). 

 
4 Overweging 50 van de AVG. 
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25. De mededeling van volgende persoonsgegevens wordt beoogd: 

 - wat de identificatiegegevens betreft: het identificatienummer van de sociale zekerheid 

(zijnde ofwel het rijksregisternummer5 ofwel het identificatienummer toegekend door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid6) van de aanvrager/begunstigde van de huurtoelage 

en van de meerderjarige persoon of personen met wie hij samenwoont evenals het 

referentiejaar 

- wat de inkomstengegevens betreft: 

1. het afzonderlijk belastbaar inkomen per het identificatienummer van de sociale zekerheid 

tijdens het op twee na laatste jaar voorafgaand aan het referentiejaar, zoals opgenomen in 

hun respectieve aanslagbiljetten. 

2. het gezamenlijk belastbaar inkomen per het identificatienummer van de sociale zekerheid 

tijdens het op twee na laatste jaar voorafgaand aan het referentiejaar, zoals opgenomen in 

hun respectieve aanslagbiljetten. 

26. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat het identificatienummer van de sociale 

zekerheid (INSZ) noodzakelijk is om de betrokkene op een unieke wijze te identificeren. Het 

gebruik van het Rijksregisternummer vereiste een machtiging terwijl het gebruik van het bis-

nummer geen specifieke machtiging vereist. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat 

het Bestuur Brussel Huisvesting over de machtiging om het Rijksregisternummer beschikt te 

gebruiken. Het INSZ van zowel de aanvrager/begunstigde als de meerderjarige persoon of 

personen met wie hij samenwoont is noodzakelijk, gelet op het feit dat overeenkomstig de 

toekenningsvoorwaarden zoals geformuleerd in artikel 3, §4 van voormeld besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021, rekening moet worden gehouden met 

alle gezinsleden. Art. 1, §6 van voormeld besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

van 15 juli 2021 definieert ‘gezin’ bovendien als volgt: “ Gezin: de persoon die alleen woont 

of de al dan niet verwante personen die onder hetzelfde dak plegen te wonen en hun 

huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen. Alle personen die 

in de bevolkingsregisters bedoeld in artikel 1, § 1, 1ste lid, 1° van de wet van 19 juli 1991 

betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 

verblijfsdocumenten, tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 

Rijksregister van de natuurlijke personen, ingeschreven zijn op het adres van de gehuurde 

woning, worden beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde gezin.” Ook het referentiejaar 

is noodzakelijk teneinde de toepassing van de toekenningsvoorwaarden te kunnen nagaan. 

27. Gelet op de uitdrukkelijke beschrijving van de toekenningsvoorwaarden in voormeld besluit 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is het noodzakelijk om te beschikken over het 

afzonderlijk dan wel gezamenlijk belastbaar inkomen van de betrokkenen en dit tijdens het 

op twee na laatste jaar voorafgaand aan het referentiejaar, zoals opgenomen in hun 

respectieve aanslagbiljetten. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat het 

niet volstaat om een aanduiding te ontvangen of de inkomsten al of niet boven een bepaalde 

 
5 De aanvrager is reeds gemachtigd om het Rijksregisternummer te gebruiken.(cfr. het Koninklijk besluit van 29 

september 1995 waarbij aan de Dienst Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en waarbij hij gemachtigd wordt tot het 

gebruiken van het identificatienummer.) 
6 Het gebruik van het identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (het 

zogenaamde “bis-nummer”) is vrij. 
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drempel vallen aangezien de inkomstengegevens de bewijsstukken vormen voor haar 

boekhouding alsook noodzakelijke stukken om haar administratieve beslissing ten opzichte 

van de betrokkenen te staven. Overeenkomstig de Wet van 29 juli 1991 is de aanvrager 

immers verplicht om haar bestuurshandelingen uitdrukkelijk te motiveren. Dezelfde wet 

bepaalt verder dat de motivering de juridische en feitelijke overwegingen dient te vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen.  

28. Rekening houdend met het voorgaande is het Informatieveiligheidscomité van oordeel dat de 

persoonsgegevens in het licht van het beoogde doeleinde toereikend, ter zake dienend en niet 

overmatig zijn. 

B.4.2. Opslagbeperking 

29. Aangaande de bewaringstermijn herinnert het Comité er aan dat persoonsgegevens niet 

langer mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te 

identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt 

noodzakelijk is. 

30 Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat voormeld besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering de bewaringstermijn van de persoonsgegevens die voor 

dit doeleinde worden verwerkt, uitdrukkelijk als volgt bepaalt: 

  “Art. 25. § 1. De bewaringstermijn voor de persoonsgegevens die op grond van dit besluit 

worden verwerkt, bedraagt: 

   1° vijf jaar, vanaf de beslissing van het Bestuur tot verwerping van de van de aanvraag tot 

toelage, en desgevallend het einde van de beroepsprocedure; 

   2° twee jaar, vanaf de verjaring van de beroepstermijn van gemeen recht, en, in voorkomend 

geval, de definitieve stopzetting van het beroep voor de gegevens verwerkt door het Bestuur 

die noodzakelijk zijn voor het nemen van beslissingen die een einde stellen aan het recht op 

toelage. 

   § 2. Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 3, § 2, 7°, zal het gegeven dat een toelage 

werd toegekend alsook de periode tijdens dewelke deze werd toegekend op zijn minst 

bewaard tot uitdoving of intrekking van het huidig besluit.” 

31 Het Informatieveiligheidscomité gaat akkoord met deze bewaartermijn. 

B.5. TRANSPARANTIE 

32. Overeenkomstig art. 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient de 

verwerkingsverantwoordelijke bepaalde informatie betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens die niet bij de betrokkene worden verkregen, aan de betrokkene te 

verstrekken. Deze informatie is niet noodzakelijk indien het verkrijgen of verstrekken van de 

gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of lidstatelijk recht dat op de 

verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht voorziet in passende 

maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen (art. 14.5 

AVG). Terzake kan verwezen worden naar de artikelen 328 en 337 van het Wetboek van 

Inkomstenbelasting en artikel 27, §4  van voormeld besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 15 juli 2021, wat de mededeling van de gegevens door de federale 

overheidsdienst Financiën betreft. 
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33. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de toepasselijke regelgeving effectief in 

passende maatregelen voorziet om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te 

beschermen. De betrokken partijen zijn dan ook vrijgesteld van kennisgeving aan de 

betrokkenen. 

B.6. BEVEILIGING 

34. Persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische 

maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan 

gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 

verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en 

vertrouwelijkheid”).  

35. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat zowel de FOD Financiën als het 

Bestuur Brussel Huisvesting ieder een functionaris voor de gegevensbescherming hebben 

aangesteld.  

36.  Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de gegevens uitsluitend intern 

zullen gebruikt worden door de dossierbeheerders en hun hiërarchische meerderen van de 

Directie huurtoelagen en Leegstaande Woningen met het oog op de behandeling van de 

aanvragen, de opvolging van de toegekende toelagen en behandeling van vragen van 

begunstigden in verband met hun dossier, de informatici, de dossierbeheerders en juridische 

deskundigen van de Directie Juridische Zaken met het oog op de behandeling van de 

administratieve beroepen naar aanleiding van een weigering of stopzetting van de toelage of 

met betrekking van het toegekende bedrag., de projectmanagers en ontwikkelaars van de 

Directie Projecten en IT, die de gegevens nodig hebben in het raam van hun respectievelijke 

bevoegdheden. Het Informatieveiligheidscomité wijst er op dat tests, ontwikkelingen etc in 

principe dienen te worden uitgevoerd op in test- en acceptatieomgevingen aan de hand van 

fictieve gegevens of minstens gepseudonimiseerde persoonsgegevens.. Het 

Informatieveiligheidscomité wijst er op dat elke medewerker moet verbonden zijn door een 

vertrouwelijkheidsverplichting. 

37. De persoonsgegevens zullen worden uitgewisseld met tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de sociale zekerheid die optreedt als dienstenintegrator overeenkomstig haar wettelijke 

opdrachten. 

38. De mededeling van persoonsgegevens verloopt eveneens met de tussenkomst van de 

dienstenintegrator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Fidus), conform de bepalingen 

van de beraadslaging nr. 18/184 van 4 december 2018 van het informatieveiligheidscomité 

(die betreft de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de actoren van het netwerk van de 

sociale zekerheid en de instanties van de gemeenschappen en de gewesten met de 

tussenkomst van hun respectieve dienstenintegratoren).  Fidus beheert een eigen gewestelijk 

personenrepertorium, waarin wordt bijgehouden welke personen in welke hoedanigheid en 

voor welke periode gekend zijn bij Brussel Huisvesting. Bij het opvragen van 

persoonsgegevens door die laatstgenoemde organisatie controleert Fidus in dat gewestelijk 

personenrepertorium of zij wel degelijk een dossier over de betrokkene beheert.  Wanneer 

vervolgens de diensten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden aangeroepen, 

bezorgt Fidus een specifieke legal context waarmee de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid kan nagaan of Brussel Huisvesting wel degelijk over de vereiste beraadslaging 

van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité beschikt.  
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Voorts wordt de mededeling van persoonsgegevens gelogd en wordt de end-to-end 

traceerbaarheid gewaarborgd. 

39. Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat artikel 35 AVG vereist dat de 

verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een beoordeling uitvoert van het effect 

van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Indien 

uit deze beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen, 

dienen de betrokken partijen op eigen initiatief een aanvraag tot wijziging van onderhavige 

beraadslaging in. De mededeling van persoonsgegevens mag in voorkomend geval niet 

plaatsvinden totdat de vereiste toelating van het Comité is bekomen. Indien uit de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling zou blijken dat er een hoog residuair risico is, dient 

de aanvrager de beoogde gegevensverwerking voor te leggen aan de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomst art. 36.1 AVG. 
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Om deze redenen besluit 

 

de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan het Bestuur Brussel 

Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met het oog op het verlenen van 

huurtoelagen, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de persoonsgegevensbescherming, in het bijzonder 

de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en 

informatieveiligheid. 

 

Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat de verwerkingsverantwoordelijken gehouden zijn 

om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Als uit die beoordeling zou blijken 

dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen te vrijwaren, dan zijn de partijen ertoe gehouden om de gewijzigde modaliteiten van 

de gegevensverwerking ter beraadslaging aan het Informatieveiligheidscomité voor te leggen. 

 

 

 

 

 

 

D. HACHE 

Kamer federale overheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zetel van de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de FOD 

Beleid en Ondersteuning, op volgend adres: Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. 


