
 

VTC/M/2015/09/CV 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van kandidaten sociale huurders door een 

Sociale Huisvestigingsmaatschappij (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 

aan de Intercommunale Leiedal in het kader van beleidsvoering en –voorbereiding van het lokaal 

woonbeleid. 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie (hierna: "de VTC"); 

 

2. Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: 

“het e-govdecreet”), inzonderheid de artikelen 8 en 11;  

 

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; 

 

4. Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); 

 

5. Gelet op het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB van 

13 februari 2001”); 
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B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

6. Gelet op de aanvraag, ontvangen op 7 januari 201; 

 

7. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de VMSW, ontvangen op 6 september 2012 (in het dossier 

VTC/2013/33); 

 

8. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van Intercommunale Leiedal, ontvangen op 7 januari 2015; 

 

9. Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door de Intercommunale Leiedal per mail; 

 

10. Beslist op 18 februari 2015, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

11. De Vlaamse Wooncode1 kent de steden en gemeenten een regisseursrol toe in het lokaal woonbeleid. Om 

deze regierol waar te nemen hebben de lokale besturen nood aan de stand van zaken en de evolutie van de 

wachtlijsten voor een sociale huurwoning binnen de verschillende huisvestingsmaatschappijen actief op hun 

grondgebied. Deze data wordt gehanteerd als basis voor beleidsvoering en-voorbereiding door lokale besturen: de 

verplichte beleidstoets van nieuwe sociale projecten op het lokaal woonoverleg i.k.v. het besluit van de Vlaamse 

Regering van 25 oktober 2013 houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van 

woonprojecten2, bij de opmaak of evaluatie van een woonplan, de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement3, een 

reglement sociaal wonen, de uitbouw van een woonloket, maatregelen tot het behalen van het bindend sociaal 

objectief, …  

 

12. De intercommunale Leiedal is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van de dertien4 gemeenten en 

steden van de regio Kortrijk, dat de brede socio-economische en ruimtelijke ontwikkeling begeleidt.  

 

13. Voor het uitvoeren van deze doeleinden vraagt de Intercommunale Leiedal toegang tot de gegevens van de 

Sociale Huisvestigingsmaatschappijen via het centraal Register van Potentieel Rechthebbenden (CRPR), zijnde 

                                                   

 

 

1 Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
2 citeeropschrift: "Procedurebesluit Wonen" 
3 mogelijk door Kaderbesluit Sociale Huur, 2007, wijziging in 2013. 
4 De dertien gemeenten zijn: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Kortrijk, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, 
Wevelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem. 
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kandidaat-huurders, beheerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Gegevens uit het centraal 

Register van Potentieel Rechthebbenden zijn nodig voor de 10 sociale huisvestingsmaatschappijen actief in de regio 

Zuid-West-Vlaanderen: 

- Shm De Leie, Wervik 

- Shm Ons Dorp, Menen 

- Shm Eigen Haard, Zwevegem 

- Shm Zuid-West-Vlaamse, Kortrijk 

- Shm Eigen Haard is Goud Waard, Lauwe 

- Shm Goedkope Woning, Kortrijk 

- Shm Eigen Gift-Eigen Hulp, Kuurne 

- Shm Mijn Huis, Harelbeke 

- Shm De Vlashaard, Wevelgem 

- Shm Helpt Elkander, Waregem 

 

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

 

14. Het betreft de identificatie van een natuurlijke persoon als een sociale huurder (zie onder B.2.1. voor een 

volledig overzicht van de gegevens). 

 

15. In casu betreft het dus een latere verwerking van gegevens die informatie bevatten omtrent een 

geïdentificeerde natuurlijke persoon. Deze gegevens kunnen dus als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, 

WVP, gekwalificeerd worden. 

 

16. Aangezien deze persoonsgegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt, is de WVP van 

toepassing5. 

 

17. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het egov-decreet vereist elke elektronische mededeling van 

persoonsgegevens door een instantie6 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens 

                                                   

 

 

5 Art. 3, §1 WVP. 
6 Het begrip ‘instantie’ wordt gedefinieerd in artikel 2, 10°, van het decreet als: “een instantie, vermeld in artikel 4, §1, van het 
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur”. 
Art. 4. § 1. Dit decreet is van toepassing op de volgende instanties : 
1° het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen; 
2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 
3° de gemeenten en de districten; 
4° de provincies; 
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al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 

18. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij de Sociale Huisvestigingsmaatschappijen (SHM). De erkende 

SHM zijn instanties, zoals vermeld in artikel 4, §1, 10°, decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur en dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het egov-decreet vallen. 

 

19. De VMSW is als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap opgericht bij artikel 30 

van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, gewijzigd bij decreet van 24 maart 2006, en is de 

rechtsopvolger van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. De VMSW is dus een instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, 

decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en valt dus onder het toepassingsgebied van 

artikel 8 van het e-govdecreet. 

 

20. De uitwisseling van de gegevens gebeurt via het Centraal Register van de Potentieel Rechthebbende (CRPR) 

van de VMSW.  

 

21. De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen. 

 

 

B. TEN GRONDE  

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

22. Artikel 4, §1, 1°, WVP, stelt dat iedere verwerking van persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig moet zijn. Dit 

houdt in dat iedere gegevensverwerking dient te gebeuren op een transparante wijze en mits naleving van het recht. 

Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, dienen persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en mogen zij niet verder worden verwerkt op een wijze die, 

rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 

                                                                                                                                                                    

 

 

5° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer 
gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering 
voor haar rekening neemt; 
6° de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de 
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
7° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s; 
8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 
betreffende de wateringen; 
9° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten; 
10° alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. 
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toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. De VTC onderzoekt hierna 

de verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel. 

 

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking: 

23. De oorspronkelijke doeleinden werden zowel voor wat de SHM betreft als voor de VMSW reeds besproken in 

de beraadslaging VTC/37/2011. 

 

Doeleinde van de verdere verwerking: 

24. De Vlaamse Wooncode (art. 28, §1)7 kent de steden en gemeenten een regisseursrol toe in het lokaal 

woonbeleid. Om deze regierol waar te nemen hebben de lokale besturen nood aan de stand van zaken en de evolutie 

van de wachtlijsten voor een sociale huurwoning binnen de verschillende huisvestingsmaatschappijen actief op hun 

grondgebied. Deze data wordt gehanteerd als basis voor beleidsvoering en-voorbereiding door lokale besturen: de 

verplichte beleidstoets van nieuwe sociale projecten op het lokaal woonoverleg i.k.v. het besluit van de Vlaamse 

Regering van 25 oktober 2013 houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van 

woonprojecten8, bij de opmaak of evaluatie van een woonplan, de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement9, een 

reglement sociaal wonen, de uitbouw van een woonloket, maatregelen tot het behalen van het bindend sociaal 

objectief, …  

 

25. De Intercommunale Leiedal ontwikkelde sinds 2002 samen met de provincie West-Vlaanderen en het 

Welzijnsconsortium een gezamenlijke ondersteuning op het vlak van woonbeleid. Deze samenwerking resulteerde in 

2008 in het Woonregieboek dat zes prioriteiten voor het woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen aanstipte. In 2013 

resulteerde de evaluatie van het woonregieboek in het Memorandum Wonen, dat drie toekomstgerichte acties naar 

voor schuift. In beide publicaties is aandacht voor de goede werking van het diverse sociaal huurlandschap in de 

streek. Ook individuele beleidsvoorbereidende taken voor de lokale besturen zoals de opmaak van een lokaal 

toewijzingsreglement voor de steden Kortrijk en Waregem, de opmaak van woonplannen voor de gemeentes 

Deerlijk, Kuurne, Waregem en Zwevegem toonden aan dat een efficiëntiewinst kan gehaald worden in het periodiek 

opvragen van de wachtlijsten van de 10 sociale huisvestingsmaatschappijen actief in de regio ten dienste van de 

lokale besturen. 

 

26. In januari 2012 startte het Europees gesubsidieerde project iAge (Interreg IV B), waar onder meer Leiedal 

en Mentor vzw partners in zijn. Vanuit de demografische realiteit van de vergrijzing wil iAge een antwoord bieden op 

                                                   

 

 

7 “De gemeente is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het 
stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een 
bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.” 
8 citeeropschrift: "Procedurebesluit Wonen" 
9 mogelijk door Kaderbesluit Sociale Huur, 2007, wijziging in 2013. 



 

VTC/M/2015/09/CV 

6 

de problematieken binnen de arbeidsmarkt en de zorgsector. Vooral binnen het zorgtraject werden kansen gezien 

voor het de haalbaarheid van het uniformiseren en digitaliseren van de verschillende inschrijvings- en 

actualisatieprocedures van sociale huisvestingsmaatschappijen in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Dit laatste werd als 

deelonderzoek opgenomen.  

 

27. In het Streekpact Zuid-West-Vlaanderen 2013-2018 “Samen Grenzen Verleggen” formuleert de regio als 

ambitie de oprichting van één centraal inschrijvings- en wachtregister voor 2018. Leiedal werkt als onderzoeker 

binnen het project iAge de haalbaarheid van het uniformiseren en digitaliseren van de verschillende inschrijvings- en 

actualisatieprocedures uit, met een inschatting van de beoogde efficiëntiewinsten voor het lokaal bestuur, de 

kandidaat-huurder en de sociale huisvestingsmaatschappij.  

 

28. De regio Zuid-West-Vlaanderen wordt gekenmerkt door bijzonder veel initiatiefnemers in de sociale 

huursector10. Deze gefragmenteerde situatie maakt het voor beleidsmakers moeilijk om over accurate en 

gebiedsdekkende informatie te beschikken. Anderzijds is het voor de kandidaat-huurder moeilijk om de juiste weg 

naar een geschikte woning te vinden. Wie zich bv. wil inschrijven in een sociale huurwoning in Kortrijk moet een 

tocht door de regio ondernemen om in elke kantoor van een sociale huisvestingsactor min of meer dezelfde attesten 

af te leveren, partiële informatie te krijgen en misschien de nodige ondersteuning (financieel, begeleiding, …) te 

missen omdat de geschikte welzijnsactor niet betrokken is.   

 

29. In een eerste fase wensen de onderzoekers een jaarlijkse afname van het Centraal Register van Potentieel 

Rechthebbenden (= de kandidaat-huurders) door te voeren. De beoogde analyse onderzoekt spreiding en variaties 

inzake het socio-economisch en demografisch profiel van de kandidaat-huurder: belastbaar inkomen, woonplaats, 

gezinstypologie, gezinsgrootte, voorkeur voor wijk of buurt. Zowel binnen dezelfde sociale huisvestingsmaatschappij 

als op regionale schaal. 

 

30. De VTC is van oordeel dat het doeleinde in randnummer 24-29 welbepaald en uitdrukkelijk omschreven is in 

de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP. 

 

31. Aangaande de vereiste van verenigbaarheid met het oorspronkelijk doeleinde, wijst de VTC erop dat de 

geplande verwerkingen, mogelijk gedeeltelijk bestaan uit latere verwerkingen van gegevens die oorspronkelijk voor 

andere doeleinden werden verwerkt. De rechtmatigheid van deze latere verwerkingen is aldus afhankelijk van hun 

verenigbaarheid met de oorspronkelijke verwerking. 

 

                                                   

 

 

10 De stad Kortrijk is hier het uitgelezen voorbeeld van: vijf sociale huisvestingsmaatschappijen, een sociaal verhuurkantoor, het 
Vlaams Woningfonds en het OCMW van Kortrijk bieden elk sociale huurwoningen aan. 
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32. Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, mogen persoonsgegevens immers niet verder worden verwerkt op 

een wijze die, rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de 

betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. 

 

33. Uitgaande van het oorspronkelijke doeleinde van de gegevensverwerking, met name sociale woningen voor 

verhuur ter beschikking stellen, kan een kandidaat-huurder op de wachtlijst voor een sociale woning verwachten dat 

zijn gecodeerde gegevens worden gebruikt voor beleidsdoeleinden inzake lokaal woonbeleid.  

 

34. Er kan dus geoordeeld worden dat het doeleinde van de latere verwerking verenigbaar is met deze van de 

oorspronkelijke verwerking. 

 

35. De wettelijke basis van deze regeling werd reeds vermeld in de vorige paragrafen. Het toekomstige doel is 

rechtmatig te noemen. 

 

36. Niettemin moet wel rekening gehouden worden met de belangen van de betrokkenen. Vandaar dat de 

vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (zie onder B.3 en B.5) 

 

 

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

 

B.2.1. Aard van de gegevens 

 

37. Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en niet 

overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt.  

 

38. De mededeling van de volgende gegevens van de kandidaat huurders op de wachtlijsten: 

 

SV naam: De naam van de sociale huisvestingsmaatschappij 

die de informatie over de kandidaat-huurder registreerde.  

SV code: De code van  de sociale huisvestingsmaatschappij 

die de informatie over de kandidaat-huurder registreerde.  

Belangrijk om de bron van de informatie te 

kunnen detecteren en analyses te maken 

hoeveel kandidaat-huurders deze sociale 

huisvestingsmaatschappij heeft. 

Unieke ID: Hash aangeleverd door VMSW Dit gegeven toe om de uniciteit van een 

kandidaat-huurder te bepalen die 

ingeschreven is bij meerdere sociale 

huisvestingsmaatschappijen. 

Geboortedatum: De leeftijd van de kandidaat is een 

essentieel gegeven om een inzicht te krijgen op het socio-

Bijvoorbeeld genieten 65+ers (en soms 

55+ers) in bepaalde gemeentes (Kortrijk, 
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demografisch profiel van de populatie kandidaat-huurders. Deerlijk, Waregem,…) een voorrang voor een 

sociale huurwoning via een lokaal 

toewijzingsreglement.  

Geslacht 

Gehandicapt 

Postcode 

Gemeente 

Deelgemeente 

Totaal inkomen 

essentieel om een inzicht te krijgen op het 

sociodemografisch profiel van de populatie 

kandidaat-huurders. 

In sommige gemeentes genieten 

gehandicapten een voorrang in bepaalde 

wijken of aangepaste woningen. Dit gegeven 

laat toe na te gaan of het aanbod en de vraag 

naar deze woningen overeenstemt. 

De meeste gemeentes werken met een 

voorrang voor lokale binding. 

Aantal Gezinsleden 

Aantal Personen ten laste 

essentieel om een inzicht te krijgen op het 

sociodemografisch profiel van de populatie 

kandidaat-huurders en de relatie tussen vraag 

en aanbod van het woningpatrimonium 

Aantal Kinderen met Bezoekrecht 

Aantal Gehandicapten ten laste 

essentieel om een inzicht te krijgen op het 

sociodemografisch profiel van de populatie 

kandidaat-huurders en inzicht op de vraag 

naar de woninggrootte. 

Aantal weigeringen essentieel om een inzicht te krijgen hoe vaak 

een weigering voor een sociale huurwoning 

voorkomt 

Voorrangsregel geldig 

Doelgroep geldig 

essentieel om een inzicht te krijgen op het 

sociodemografisch profiel van de populatie 

kandidaat-huurders en de relatie met de 

lokale toewijzingsreglementen 

Lokale Binding geldig essentieel om na te gaan hoeveel kandidaten 

genieten van deze voorrangsregel, en wat de 

effectiviteit is van deze voorrangsregel 

De code van de sociale huisvestingsmaatschappij waar de 

kandidaat het langst ingeschreven is 

essentieel om na te gaan welk traject een 

kandidaat-huurder in globo aflegt. 

De code van de andere sociale huisvestingsmaatschappij 

waar de kandidaat ook ingeschreven is. 

essentieel om na te gaan hoeveel van de 

populatie kandidaat-huurders zich ook 

inschrijft op meerdere sociale 

huisvestingsmaatschappijen. 
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39. De VTC heeft een aantal opmerkingen bij de codering van de gevraagde gegevens: 

 

40. Hashing van het INSZ-nummer wordt enkel gebruikt wanneer men later nog gegevens wenst toe te 

voegen/te koppelen. In casu is dit niet het geval. De VTC oordeelt dan ook dat het INSZ-nummer dient gecodeerd te 

worden op een manier dat heridentificatie van het individu onmogelijk is, bijvoorbeeld door het gebruik van random 

conversietabellen.  

 

41. De VTC beoordeeld dat het geboortejaar (i.p.v. geboortedatum) voldoende is voor de gevraagde 

doeleinden. 

 

42. Wat betreft het gegeven ‘totaal inkomen’ is de VTC van oordeel dat het exacte bedrag van het inkomen niet 

proportioneel is voor het gevraagde doeleinde. De VTC bepaalt dat het inkomen dient ingedeeld in klassen, waarbij 

enkel de klasse wordt meegedeeld. 

 

43. De VTC benadrukt dat de aanvrager alle mogelijke middelen moet inzetten om te vermijden dat de identiteit 

van de personen op wie de meegedeelde gecodeerde gegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald. Het 

indelen in klassen of het weglaten van de variabelen die het grootste risico op heridentificatie inhouden, wordt 

beschouwd als een adequaat middel. In elk geval is het de aanvrager verboden om handelingen te stellen die ertoe 

strekken de meegedeelde gecodeerde gegevens om te zetten in niet-gecodeerde gegevens van persoonlijke aard. 

 

44. Mits aanpassing van de gecodeerde gegevens aan bovenstaande opmerkingen, kunnen de gegevens worden 

beschouwd als relevant evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, vermeld in randnummer 24-29. 

 

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

 

45. Artikel 4, §1, 5°, WVP voorziet dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 

is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt. 

 

46. De aanvrager stelt dat de gegevens worden bewaard gedurende 6 jaar. De bewaartermijn wordt gelijk 

gesteld met de ambtstermijn van een lokaal bestuur. Dit is tegelijk ook de verwachte doorloopperiode van de 

projectvoorbereiding van een nieuw sociaal bouwproject: van eerste concept of gesprek met eigenaar/lokaal bestuur 

tot verhuur van de sociale woningen. Zes jaar volstaat tegelijk ook om longitudinale analyses te maken over de 

verplichte tweejaarlijkse actualisaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen heen en schommelingen en 

evoluties in de populatie van de wachtlijsten te detecteren. 

 

47. De VTC gaat akkoord met deze bewaartermijn. 
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B.2.3. Frequentie van de toegang 

 

48. Men vraagt de gegevens jaarlijks op. 

 

49. De gegevens worden jaarlijks opgevraagd. Gezien de VMSW een jaarlijkse update doorvoert van hun 

datawarehouse, gezien die actualisatie doorgaans meerdere maanden in beslag neemt en niet bij elke sociale 

huisvestingsmaatschappij tegelijkertijd, gezien de sociale huisvestingsmaatschappijen verplicht tweejaarlijks een 

actualisatie van de wachtlijsten doorvoeren, en sommige sociale huisvestingsmaatschappijen dit ook jaarlijks doen, 

biedt een jaarlijkse afname een voldoende inzicht in de evolutie van de wachtlijsten.  

 

50. De VTC gaat akkoord met deze frequentie.  

 

B.2.4. Duur van de machtiging 

 

51. De machtiging wordt aangevraagd tot 1 januari 2023. Dit valt samen met de  laatst verwachte 

voortgangstoets in het kader van de doelstelling die Vlaanderen zich stelde om tegen 2023 43.000 sociale 

huurwoningen bij te bouwen. De lokale besturen kregen hierbij een belangrijke taakstelling toebedeeld via het 

“bindend sociaal objectief”, een ambitie die men moet monitoren en rapporteren aan Wonen Vlaanderen.  

 

52. De VTC gaat akkoord met deze duur. 

 

B.2.5. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld 

 

53. De gegevens worden voor deze aanvraag enkel ter beschikking gesteld aan interne gebruikers, met name 

een vijftal personen van de Intercommunale Leiedal.  

 

54. De lokale besturen krijgen wel jaarlijks een geautomatiseerd gedigitaliseerd rapport van het centraal register 

(pdf), met gecodeerde gegevens. Dit rapport kan ook ad hoc gegenereerd worden op vraag van een gemeente/stad 

ikv een beleidsrapport. De gegevens op zich worden nooit doorgegeven.  

 

55. De VTC gaat hiermee akkoord. 
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B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP) 

 

56. Artikel 9 WVP voorziet in een verplichting tot informatie van de betrokken personen van wie 

persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

57. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene heeft 

verkregen, kan evenwel op deze informatieverplichting een uitzondering worden gemaakt indien de registratie of de 

verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt met het oog op de toepassing van een bepaling 

voorgeschreven door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Op grond van artikel 9, §2, 2e lid, b), 

WVP is in een dergelijke situatie een vrijstelling van informatieplicht van kracht. Deze vrijstelling neemt echter niet 

weg dat de VTC er zich kan van vergewissen of er passende waarborgen worden voorzien voor de bescherming van 

de rechten van de betrokkenen. 

 

58. De aanvraag vermeldt dat bij de aanmelding van een nieuwe kandidaat wordt meegedeeld dat zijn 

gezinsprofiel en de inschrijvingsdatum op een wachtlijst zal meegedeeld worden aan de lokale besturen en de 

intercommunale Leiedal.  

 

59. De VTC bepaalt dat de aanvragers de gegevensuitwisseling ook communiceren op hun website. 

 

 

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN 

 

60. Er werden geen externe verwerkers opgegeven. 

 

61. De gevraagde gegevensstroom verloopt niet via een dienstenintegrator. De tussenkomst van een 

dienstenintegrator kan hier onvoldoende meerwaarde bieden. 

 

 

B.5. BEVEILIGING 

 

62. Het veiligheidsbeginsel voor de verwerking van persoonsgegevens, bepaald in artikel 16 WVP, verplicht de 

verantwoordelijke voor de verwerking tot het nemen van de passende technische en organisatorische maatregelen 

om de gegevens die hij verwerkt te beschermen en zich te wapenen tegen afwijkingen van het doeleinde. Het 

passend karakter van deze veiligheidsmaatregelen hangt enerzijds af van de stand van de techniek en de hiermee 

gepaard gaande kosten, en anderzijds van de aard van de te beschermen gegevens en de potentiële risico’s. 

 

63. De gegevensstroom naar Leiedal zal via email met een digitale handtekening gebeuren. Het is de VTC niet 

geheel duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. In zoverre men met digitale handtekening doelt op een equivalent van 
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een geschreven handtekening, is de overdracht niet voldoende beveiligd. Bedoelt men daarentegen dat de techniek 

van de digitale handtekening wordt gebruikt om de bestanden te encrypteren, is deze techniek wel voldoende. De 

VTC bepaalt dat de aanvragers een methode van gegevensoverdracht uitwerken waarbij de gegevens versleuteld 

worden doorgegeven.  

 

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager 

 

64. De veiligheidsconsulent van Leiedal werd gunstig geadviseerd door de VTC.  

 

65. Leiedal geeft aan dat tegen 1 maart 2015 een schriftelijk veiligheidsbeleid zal uitgewerkt zijn. 

 

B.5.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven 

 

66. De VMSW heeft een externe informatieveiligheidsconsulent aangesteld. De VTC heeft hiervoor een gunstig 

advies gegeven. Er werd een veiligheidsplan door de vorige informatieveiligheidsconsulent opgemaakt. In de 

beraadslaging van de VTC nr. 01/2010 en 07/2011 werd bevestigd dat de VMSW de nodige informatie inzake 

veiligheid al heeft voorgelegd. 

 

67. Voor wat de SVK betreft, verwijst de VTC naar haar beraadslaging VTC nr. nr. 01/2014 van 22 januari 

2014.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

11http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2014_01.pdf 
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IV. BESLUIT 

 

68. De VTC machtigt de SVK om via de VMSW de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de 

intercommunale Leiedal voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. 

 

69. De VTC bepaalt dat de codering van de gevraagde gegevens dient aangepast aan de opmerkingen, vermeld 

in randnummers 39-43.  

 

70. De VTC bepaalt dat de aanvragers een methode van gegevensoverdracht uitwerken waarbij de gegevens 

versleuteld worden doorgegeven, zoals vermeld in randnummer 63.  

 

71. De machtiging treedt pas in werking van zodra voldaan is aan de voorwaarden vermeld in randnummers 39-

43 en 63. 

 

72. De VTC bepaalt dat de aanvragers de gegevensuitwisseling ook communiceren op hun website. 

 

 

 

 

De Voorzitter, 

Willem Debeuckelaere 

 


