
 

 

Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/23/148 

 

 

BERAADSLAGING NR. 23/062 VAN 7 MAART 2023 OVER DE UITBREIDING VAN 

HET NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID TOT HET AGENTSCHAP WONEN 

IN VLAANDEREN IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN ZIJN OPDRACHTEN 

INZAKE DE SOCIALE HUISVESTING 
 

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 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 97; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale 

zekerheid tot sommige overheidsdiensten, openbare instellingen en meewerkende instellingen van 

privaatrecht 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 agentschap Wonen in Vlaanderen; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Krachtens het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de 

sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten, openbare instellingen en meewerkende 

instellingen van privaatrecht 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 en meewerkende privaatrechtelijke 
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instellingen 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 beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid 

van het informatieveiligheidscomité, en voor zover hun opdrachten betrekking hebben op 

bepaalde aangelegenheden vermeld in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 

der instellingen, zoals de sociale huisvesting. 

 

2. Het agentschap Wonen-Vlaanderen werd opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering 

van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandig agentschap zonder 

rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen (actuele benaming Wonen in Vlaanderen1). 

Oorspronkelijk omvatte de missie van het agentschap in het algemeen: “de voorbereiding, de 

uitvoering met inbegrip van de handhaving en het toezicht, de monitoring en de evaluatie 

van het beleid met betrekking tot de huisvesting”2. Met ingang van 1 januari 2023 werden, 

naar aanleiding van de herstructurering van het beleidsveld Wonen, een aantal opdrachten 

inzake sociale huisvesting toegevoegd aan het takenpakket. 

 

3. Aldus werden enkele opdrachten (en het voltallig personeel) van de Vlaamse Maatschappij 

voor Sociaal Wonen (VMSW) overgedragen aan het agentschap Wonen in Vlaanderen3. Het 

agentschap heeft sindsdien de bijkomende opdracht om te waken over het recht op wonen, 

vermeld in artikel 1.5. van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Het agentschap voert de 

overgedragen opdrachten uit die door of ter uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 

2021 of andere decreten werden toevertrouwd aan de VMSW4. 

 

  

                                                 
1 Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 tot uitvoering van het decreet van 

3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen en tot 

wijziging van verschillende besluiten over wonen wijzigt de benaming naar Wonen in Vlaanderen. 
2 Zie de uitgebreide opsomming van de opdrachten van het agentschap in artikel 3 en artikel 4 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 

zonder rechtspersoonlijkheid Wonen in Vlaanderen. 
3 Artikel 3 van het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het 

beleidsveld Wonen: “De opdrachten van de VMSW, vermeld in artikel 4.13, § 1, met uitzondering van de 

ondersteuning op financieel en ICT-vlak, § 2, artikel 4.17, eerste lid, 7° tot en met 10°, artikel 4.19, 4.45, § 7, 

vijfde lid, artikel 5.92/1, § 8, artikel 5.106/1, § 8, en artikel 6.3/1, § 8, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, 

zoals die van kracht zijn voor de inwerkingtreding van dit artikel, worden overgedragen aan de dienst die door 

de Vlaamse Regering belast is met het woonbeleid. 

Het Vlaamse Gewest wordt door de overdracht, vermeld in het eerste lid, de rechtsopvolger van de VMSW voor 

de overgedragen opdrachten en treedt vanaf de overdracht in de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van 

de VMSW met betrekking tot de overgedragen opdrachten.” 
4 Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern 

verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen in Vlaanderen en artikel 4.9. van de Vlaamse 

Codex Wonen van 2021. 



 

 

3 

4. Eén van deze overgedragen taken omvat de coördinatie van de elektronische uitwisselingen 

van gegevens tussen de diverse woonactoren. Om te vermijden dat elke afzonderlijke 

woonmaatschappij een aansluiting met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid moet 

maken, staat Wonen in Vlaanderen – als koepelorganisatie – in voor het opvragen van 

persoonsgegevens bij de authentieke bronnen en het uitwisselen van persoonsgegevens met 

de lokale woonactoren, in het bijzonder de woonmaatschappijen5. Deze getrapte werkwijze 

stelt de woonmaatschappijen in staat om de controle van de voorwaarden en verplichtingen 

die gelden bij de sociale koop en huur efficiënt uit te voeren. De woonmaatschappij is 

namelijk de verwerkingsverantwoordelijke die instaat voor de controle van de inschrijvings- 

en toelatingsvoorwaarden en de verplichtingen die gelden bij de sociale koop en huur6. Het 

agentschap Wonen in Vlaanderen wil in het kader van de uitvoering van zijn opdrachten 

inzake de (sociale) huisvesting toetreden tot het netwerk van de sociale zekerheid7. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

5. Krachtens het hogervermeld koninklijk besluit van 16 januari 2002 kan het netwerk van de 

sociale zekerheid worden uitgebreid tot de overheidsdiensten en openbare instellingen van 

de Gemeenschappen en Gewesten, op voorwaarde dat hun opdrachten betrekking hebben op 

welbepaalde aangelegenheden vermeld in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen. In de mate dat de opdrachten van het agentschap Wonen in 

Vlaanderen betrekking hebben op één of meerdere van deze aangelegenheden kan het worden 

toegelaten tot het netwerk van de sociale zekerheid. 

 

6. Het verzoek van de aanvrager moet minstens de volgende elementen bevatten: de aanduiding 

dat hij toegang tot het Rijksregister heeft en het identificatienummer van het Rijksregister 

mag gebruiken, de identiteit van zijn functionaris voor gegevensbescherming en 

desgevallend de identiteit van zijn verantwoordelijke beroepsbeoefenaar in de 

gezondheidszorg. 

 

7. Het verzoek beantwoordt aan deze voorwaarden. De VMSW heeft toegang tot het Rijksregister 

en mag het identificatienummer van het Rijksregister gebruiken op basis van het koninklijk 

besluit van 22 mei 2001 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke 

personen en van het gebruik van het identificatienummer wat betreft de Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen 

                                                 
5 Op grond van het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 

dienen de bestaande sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren zich om te vormen tot 

woonmaatschappijen, waarvan er slechts één bevoegd is per territoriaal werkingsgebied. De huidige 

woonactoren kunnen zich vanaf 1 januari 2023 omvormen tot een woonmaatschappij en dienen uiterlijk op 30 

juni 2023 omgevormd te zijn tot een woonmaatschappij, waardoor tijdelijk sociale huisvestingsmaatschappijen, 

sociale verhuurkantoren en woonmaatschappijen actief zullen zijn. 
6 Met uitzondering van de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in kader van het bijhouden van 

het centraal inschrijvingsregister, waarvoor Wonen in Vlaanderen instaat en in beginsel de 

verwerkingsverantwoordelijke. 
7 Zowel de VMSW als Wonen-Vlaanderen behoorden reeds tot het uitgebreid netwerk van de sociale zekerheid. 

In deze beraadslaging wordt de actuele toestand weergegeven, waarbij rekening gehouden wordt gehouden met 

de hertekening van het sociaal woonlandschap, met de nieuwe benaming van de organisatie, de aan Wonen in 

Vlaanderen overgedragen taken en de vorming van de woonmaatschappijen. 
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(diverse malen uitgebreid bij beraadslaging van het sectoraal comité van het Rijksregister). 

Naar aanleiding van de bevoegdheidsoverdracht van de VMSW naar Wonen in Vlaanderen 

werd het agentschap de rechtsopvolger voor de overgedragen opdrachten en treedt het vanaf 

de overdracht in de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de VMSW met betrekking 

tot de overgedragen opdrachten. De toegang tot het Rijksregister en het gebruik van het 

identificatienummer van het Rijksregister is voor Wonen-Vlaanderen (voortaan Wonen in 

Vlaanderen) geregeld in diverse teksten (steeds voor bepaalde doeleinden), in het bijzonder 

de beraadslagingen nr. 85/2013 van 18 december 2013 en nr. 67/2014 van 10 september 2014 

van het sectoraal comité van het Rijksregister en de beslissing nr. 047/2022 van 25 mei 2022 

van de minister van Binnenlandse Zaken. De vernieuwing/actualisering van de machtigingen 

inzake de toegang tot het Rijksregister en het gebruik van het identificatienummer van het 

Rijksregister door Wonen in Vlaanderen is nog lopende. De identiteit van de functionaris 

voor gegevensbescherming werd aan het informatieveiligheidscomité meegedeeld. De 

organisatie hoeft geen verantwoordelijke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg aan te 

duiden. 

 

8. De inschakeling in het netwerk van de sociale zekerheid 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 een instelling van sociale zekerheid 

aan de verzoeker blijft een beraadslaging van het informatieveiligheidscomité noodzakelijk. 

Meer algemeen zouden de artikelen 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 

34, 46 en 53 van de wet van 15 januari 1990 (en de in uitvoering van deze artikelen genomen 

koninklijke besluiten) van toepassing worden verklaard op het agentschap Wonen in 

Vlaanderen. 

 

9. De uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid leidt aldus tot een betere bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer van de burger en, meer in het bijzonder, tot een veiliger 

persoonsgegevensverkeer tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de instellingen 

van sociale zekerheid en het agentschap Wonen in Vlaanderen. 

 

10. Aangezien het agentschap Wonen in Vlaanderen gemachtigd is om het Rijksregister te 

raadplegen is het logisch dat het ook toegang krijgt tot de Kruispuntbankregisters, die 

complementair en subsidiair zijn ten opzichte van het Rijksregister. In zijn beraadslaging nr. 

12/13 van 6 maart 2012 heeft het (destijds bevoegde) sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid 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 ook het algemeen kader voor de toegang tot de 

Kruispuntbankregisters door instanties met toegang tot het Rijksregister gecreëerd. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot het agentschap Wonen in 

Vlaanderen, zoals beschreven in deze beraadslaging, toegelaten is, in de mate dat zijn opdrachten 

betrekking hebben op één of meerdere van de aangelegenheden bedoeld in artikel 2 van het 

koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot 

sommige overheidsdiensten, openbare instellingen en meewerkende instellingen van privaatrecht 

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. 

 

Voor zover en voor zolang het agentschap Wonen in Vlaanderen toegang tot het Rijksregister heeft, 

heeft het ook voor dezelfde doeleinden toegang tot dezelfde persoonsgegevens uit de 

Kruispuntbankregisters, overeenkomstig de bepalingen van de beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 

2012 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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). 


