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Betreft: mededeling van adressen van sociale woningen en gronden gekend bij de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse gemeenten aan 

het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van het monitoren van het gemeentelijk sociaal 

woonaanbod. 

 

 

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"); 

 

Vlaamse Toezichtcommissie voor het  

elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer 

 

Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van  

29 juli 2015 
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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”); 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

6. Gelet op de aanvraag, ontvangen op 8 juni 2015; 

 

7. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de VMSW, ontvangen op 6 september 2012 (als bijlage bij het 

dossier VTC/20/2012), en de evaluatie van de beveiliging van het agentschap Wonen-Vlaanderen en van het Vlaams 

Woningfonds cvba, ontvangen per mail op 18 maart 2013 (als bijlage bij het dossier VTC/09/2014); 

 

8. Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door het agentschap Wonen-Vlaanderen per 

mail; 

 

9. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 29 juli 2015; 

 

10. Beslist op 29 juli 2015, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

11. In Vlaanderen dient elke gemeente een sociaal woonaanbod te creëren. Het agentschap Wonen-Vlaanderen 

staat in voor de opvolging van de vooruitgang van het bindend sociaal objectief (BSO) tot op niveau van de 

gemeente. De gemeenten worden - op basis van de gegevens over het gerealiseerde sociaal woonaanbod verzameld 

- door Wonen-Vlaanderen beoordeeld op hun inspanningen om hun bindend sociaal objectief te behalen. 

 

12. Om de voortgang bij de realisatie van dit gemeentelijk sociaal woonaanbod te kunnen monitoren, in het 

kader van het toewerken naar het bindend sociaal objectief, wordt de elektronische mededeling van de adressen van 

sociale woningen / gronden gekend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Vlaams Woningfonds en de 

gemeenten (vertegenwoordigd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) aan het agentschap Wonen-

Vlaanderen (dat instaat voor de voorbereiding, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van het beleid rond 

wonen) gevraagd. 

 

13. Op basis van deze gegevens voert Wonen-Vlaanderen de voortgangstoets uit. Hierbij wordt nagegaan of er 

op het lokale niveau voldoende bijkomend sociaal woonaanbod is gerealiseerd om het bindend sociaal objectief tijdig 

te realiseren. Dit wordt afgetoetst aan het Vlaamse groeipad. Gemeenten die het vereiste minimum aan sociaal 

woonaanbod niet gerealiseerd hebben en onvoldoende projecten in de planning hebben, moeten hun inspanningen 

aantonen in een plan van aanpak. Wonen-Vlaanderen beoordeelt de plannen. Indien een gemeente haar 
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inspanningen onvoldoende heeft aangetoond, dient ze een overeenkomst af te sluiten met een (of meerdere) 

woonactor(en) waarin projecten worden opgenomen die binnen de drie jaar kunnen opgestart worden. Gemeenten 

die geen overeenkomst afsluiten worden geacht kennelijk onvoldoende inspanningen te leveren om het bindend 

sociaal objectief te bereiken. Na mededeling aan de Vlaamse Regering sluit de minister een overeenkomst met een 

sociale woonorganisatie die bereid is om het vereiste sociaal woonaanbod op het grondgebied van die gemeenten te 

realiseren. 

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

C. ONTVANKELIJKHEID 

 

14. Het betreft de adresgegevens van sociale huurwoningen en gronden (zie onder B.2.1. voor het detail van de 

gegevens). Indirect geven deze gegevens een indicatie van de personen die wonen in een sociale huurwoning. 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. 

 

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

toepassing1.  

 

16. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het e-govdecreet vereist elke elektronische mededeling van 

persoonsgegevens door een instantie2 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens 

al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

                                                      

 

 

1 Art. 3, §1 WVP. 
2 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; 
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. 



 

VTC/M/2015/26/CV 

4 

 

17. De VMSW is binnen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) een 

extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij artikel 30 van het decreet van 15 juli 1997 

houdende de Vlaamse Wooncode en heeft de vorm van een naamloze vennootschap volgens publiek recht. De VMSW 

is een instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur, en valt dus ook onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet. 

 

18. Het Vlaams Woningfonds, is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het fonds 

treedt op als sociale woonorganisatie erkend bij decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (artikel 

50). In haar werking wordt het fonds (sinds 1 januari 2014) beheerst door de bepalingen van het besluit van de 

Vlaamse Regering houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het 

Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan3. Het Vlaams Woningfonds is dus 

een instantie zoals bedoeld in artikel 4, §1, 10° van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur en valt dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet. 

 

19. Voor alle duidelijkheid, wanneer er gewag wordt gemaakt van gemeenten dan wordt hiermee de gemeente 

als publiekrechtelijke rechtspersoon bedoeld. Vermits de intern verzelfstandigde agentschappen niet over een 

afzonderlijke rechtspersoonlijkheid beschikken, worden zij begrepen onder de noemer “gemeente”. Vanzelfsprekend 

zal een intern verzelfstandigd agentschap slechts van de machtiging kunnen gebruik maken voor zover haar 

werkzaamheden gericht zijn op de realisatie van een van de doeleinden vermeld in deze beraadslaging. Wanneer 

bijvoorbeeld een cultureel centrum extern verzelfstandigd is en dus een aparte rechtspersoonlijkheid heeft, zal dit 

geen gebruik kunnen maken van de door deze beraadslaging verleende machtiging. De OCMW’s, de lokale politie en 

de bibliotheken worden evenmin door deze aanvraag geviseerd.  

 

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

 

 

D. TEN GRONDE  

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

21. 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, 

                                                      

 

 

3 B.S. 27 november 2013 
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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. De VTC onderzoekt hierna 

de verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel. 

 

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking: 

Voor de VMSW 

22. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werd als publiekrechtelijk vormgegeven extern 

verzelfstandigd agentschap opgericht bij Decreet van 24 maart 2006 houdende wijziging van decretale bepalingen 

inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid, en geldt als rechtsopvolger van de toenmalige Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij (VHM). Het statuut, de opdracht en de werking worden geregeld in art. 30 e.v. van het 

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (VWC). 

 

23. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) beschikt over de adressen van sociale woningen en 

gronden om haar decretaal verankerde taken te kunnen uitvoeren (Art. 33 en 34 van de VWC), het verstrekken van 

bijzondere sociale leningen aan woonbehoeftigen voor de verwerving, realisatie of renovatie van woningen (art. 33, 

§1, al. 2, 1° en art. 79 VWC) en het ondersteunen van sociale woonorganisaties (in het bijzonder de sociale 

huisvestingsmaatschappijen) bij de realisatie van woonprojecten en bij het kwaliteitsgerichte en kostprijsbewuste 

beheer van hun woningpatrimonium (art. 33, §1, al. 1 VWC). De VMSW wordt er ook mee belast deze actoren bij (…) 

het beheer van hun sociaal woningpatrimonium te ondersteunen op technisch, financieel, juridisch en administratief 

vlak. (art. 33, §1, al. 2 VWC). 

 

 

Voor het Vlaams Woningfonds: 

24. Het Vlaams Woningfonds (VWF) beschikt over de adressen van sociale huurwoningen waarvoor zij zelf 

zakelijke rechten verworven heeft of die ze zelf verhuurt. Het VWF neemt actief deel aan het Vlaams Woonbeleid 

door het verstrekken van bijzondere sociale leningen voor het verwerven, renoveren of behouden van een eigen 

woning. Het toekennen van deze leningen is onderworpen aan een aantal toekenningsvoorwaarden 

(gezinssamenstelling, netto belastbaar inkomen, eigendomsvoorwaarde) die door het VWF als kredietverlener zijn te 

onderzoeken. Het VWF stelt daartoe op aanvraag van kandidaten (die volgende gegevens verstrekken….) dossiers 

van leningen samen waarin dus een analyse dient te gebeuren van door de betrokken personen bij diverse instanties 

in te zamelen documenten. Zo mogelijk en waar mogelijk zorgt het VWF zelf voor de rechtstreekse opvraging bij de 

diverse instanties van die nodige gegevens.4 

 

                                                      

 

 

4 Verdere informatie is te raadplegen op de website www.vlaamswoningfonds.be . 

http://www.vlaamswoningfonds.be/
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25. Het Vlaams Woningfonds, is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 

17 oktober 1980. Het maatschappelijk doel zoals verwoord in artikel 3 van de statuten stelt het volgende: 

“De vennootschap stelt zich ten doel aan gezinnen en alleenstaanden met bescheiden inkomen de middelen te 

verschaffen hetzij: 

– om een woning te verwerven of te behouden; 

– om een woning in huur te nemen; 

– om hun woonvoorwaarden te verbeteren. 

[…]” 

 

26. Het VWF treedt, zoals vermeld onder punt III.A. op als sociale woonorganisatie erkend bij decreet van 15 

juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (artikel 50). Het ter beschikking stellen van een sociaal patrimonium hoort 

bij de taken van het Vlaams Woningfonds als sociale woonorganisatie.  

 

De Vlaamse gemeenten: 

27. Het is een taak van de Vlaamse gemeenten om een sociaal patrimonium ter beschikking te stellen, vandaar 

beschikken ze over de adresgegevens van hun sociaal patrimonium (Vlaamse Wooncode, art. 2 en art. 60 en 

Omzendbrief ‘Vrijwillige toepassing KSH). 

 

 

Doeleinde van de verdere verwerking: 

28. Het agentschap Wonen-Vlaanderen heeft als missie het beleid voor wonen, zoals het wordt vastgelegd door 

de Vlaamse minister bevoegd voor de huisvesting, kwaliteitsvol uit te voeren. Het richt zich daartoe in het bijzonder 

op de ondersteuning en de begeleiding van burgers en lokale overheden. 

 

29. Het agentschap Wonen-Vlaanderen staat in voor de opvolging van de vooruitgang van het bindend sociaal 

objectief tot op niveau van de gemeente. 

 

30. De gegevens die Wonen-Vlaanderen ontvangt van VMSW (art. 11, Monitoringbesluit), VWF (art. 11/1, 

Monitoringbesluit) en de gemeenten (art. 11/2, Monitoringbesluit), bieden een overzicht van het sociaal huuraanbod5, 

het sociaal koopaanbod en de sociale kavels die gerealiseerd werden in Vlaanderen sinds 1 januari 2008. De 

voortgangstoets wordt uitgevoerd op het niveau van de gemeenten, concreet wordt er dus per gemeente bepaald 

hoeveel sociaal huuraanbod, sociaal koopaanbod en sociale kavels er zijn gerealiseerd sinds 1/1/2008, ongeacht de 

sociale woonactor die het sociaal woonaanbod beheert of gerealiseerd heeft.  

                                                      

 

 

5 Voor het sociaal huuraanbod wordt er gekeken naar de nettotoename. 
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31. Op basis van deze gegevens voert Wonen-Vlaanderen de voortgangstoets uit6. Hierbij wordt nagegaan of er 

op het lokale niveau voldoende bijkomend sociaal woonaanbod is gerealiseerd om het bindend sociaal objectief tijdig 

te realiseren. Dit wordt afgetoetst aan het Vlaamse groeipad. Gemeenten die het vereiste minimum aan sociaal 

woonaanbod niet gerealiseerd hebben en onvoldoende projecten in de planning hebben, moeten hun inspanningen 

aantonen in een plan van aanpak. Wonen-Vlaanderen beoordeelt de plannen. Indien een gemeente haar 

inspanningen onvoldoende heeft aangetoond, dient ze een overeenkomst af te sluiten met een (of meerdere) 

woonactor(en) waarin projecten worden opgenomen die binnen de drie jaar kunnen opgestart worden. Gemeenten 

die geen overeenkomst afsluiten worden geacht kennelijk onvoldoende inspanningen te leveren om het bindend 

sociaal objectief te bereiken. Na mededeling aan de Vlaamse Regering sluit de minister een overeenkomst met een 

sociale woonorganisatie die bereid is om het vereiste sociaal woonaanbod op het grondgebied van die gemeenten te 

realiseren. 

 

32. De VTC is van oordeel dat het doeleinde in randnummer 31 e.v. welbepaald en uitdrukkelijk omschreven is 

in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP. 

 

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

geplande verwerkingen, 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. 

 

34. 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. 

 

35. De doeleinden van de verwerking door het agentschap Wonen-Vlaanderen zijn echter als verenigbaar te 

beschouwen met deze van de oorspronkelijke verwerking.  

 

36. Niettemin moet wel rekening worden gehouden 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 

                                                      

 

 

6 het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend 
sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets van 10 
november 2011. 
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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 wordt gevraagd: 

 

Adres van het woonaanbod verhuurd volgens het 

Kaderbesluit Sociale Huur van 12 oktober 2007 of 
verkocht volgens het Overdrachtenbesluit van 29 
september 2006: 
Straatnaam, huisnummer, busnummer, postcode en 
gemeente 

Om de spreiding van de sociale woningen in Vlaanderen 

(zowel het bestaand patrimonium en als in het bijzonder 
het bijkomend sociaal aanbod tegen 2020/2025) te kunnen 
monitoren, is het noodzakelijk om de woningen te kunnen 
georefereren (aan de hand van een adres). De bevordering 
van spreiding, en daarmee verband houdende een goede 
integratie van sociale projecten in bestaande omgeving, zijn 
zowel opgenomen binnen de doelstellingen van het 
woonbeleid (Vlaamse Wooncode, art. 4) als in de 
doelstellingen van het grond- en pandenbeleid (Decreet 
Grond- en Pandenbeleid, art. 2.1.2). 

Lotnummer en naam van de sociale verkavelingen 
(momenteel enkel informatie beschikbaar op 
projectniveau) 

Idem. 

 

39. Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kunnen de gegevens worden beschouwd als relevant, 

evenredig en niet buitensporig voor het doeleinde, vermeld in randnummer 28 e.v. 

 

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

 

40. 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. 

 

41. Men vraagt de persoonsgegevens te mogen bewaren gedurende een periode tot 2030. 

 

42. Als verantwoording stelt men de gemeenten hun bindend sociaal objectief moeten realiseren tegen 2025. Er 

kan onder bepaalde voorwaarden 5 jaar uitstel (Decreet Grond- en Pandenbeleid, art. 4.1.4) verleend worden aan 

een gemeente. Om een onderbouwde eindevaluatie van de het BSO (alle deelobjectieven: huur, koop, kavel) te 

kunnen maken, moeten deze gegevens ook bijgehouden worden tot 2030, zelfs al is het deelobjectief koop / kavel te 

realiseren tegen 2020. 

 

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

 

44. Men vraagt de gegevens periodiek op. 

 

45. De gegevens (situatie op 31 december van het jaar x-1) worden jaarlijks tegen 30 april opgevraagd. In de 

respectievelijke voortgangstoetsen opgenomen in artikel 22bis van de Vlaamse Wooncode wordt om de twee jaar 

beoordeeld of gemeenten het aangegeven groeiritme/ -pad volgen of een gemeente 'kennelijk onvoldoende 

inspanningen' levert om haar bindende objectieven te bereiken. In het kader van het besluit van de Vlaamse regering 

houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten werd het ministerieel 

besluit houdende vaststelling van het decretale beleidskader en het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, 

eerste lid, van het procedure besluit wonen van 25 oktober 2013 vastgesteld. Hierin wordt in art. 4-6 aangegeven 

wanneer een project gunstig of ongunstig kan beoordeeld worden door Wonen-Vlaanderen o.b.v. het bindend sociaal 

objectief dat reeds gerealiseerd werd binnen de gemeente. Om hier kort op de bal te spelen is een jaarlijkse meting 

(ipv een tweejaarlijkse meting) noodzakelijk. 

 

46. De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde frequentie. 

 

B.2.4. Duur van de machtiging 

 

47. De machtiging wordt aangevraagd tot eind 2030. Het bindend sociaal objectief moet gerealiseerd worden 

tegen 2025, maar onder bepaalde voorwaarden kan er 5 jaar uitstel (Decreet Grond- en Pandenbeleid, art. 4.1.4) 

verleend worden aan gemeenten. 

 

48. De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde duur.  

 

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

 

49. De gegevens worden binnen het agentschap Wonen-Vlaanderen gebruikt door het team Grond- en 

Pandenbeleid en Programmatie, 5 personen. Daarnaast zullen deze gegevens ook gebruikt worden door de 

medewerkers van Wonen-Vlaanderen die het lokaal woonoverleg opvolgen, 15 personen. 

 

50. Een gemeente kan het getelde sociaal woonaanbod enkel van haar gemeente opvragen en ontvangen. 

Binnen de gemeente is meestal een huisvestingsambtenaar actief die de adressen/cijfers voor de gemeente zal 

beheren. 

 



 

VTC/M/2015/26/CV 

10 

 

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

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

 

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

persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

52. De aanvragers beroepen zich op de vrijstellingsgrond van art. 9,§2 WVP omdat het adres van een sociale 

woning/grond een indirect persoonsgegevens is. De registratie of de verstrekking van de persoonsgegevens wordt 

verricht met het oog op de toepassing van een bepaling voorgeschreven door of krachtens een wet, een decreet of 

een ordonnantie: voor de VMSW, art. 11 Monitoringbesluit; voor VWF, art. 11/1 Monitoringbesluit; voor de 

gemeenten, art. 11/2 Monitoringbesluit. Daarnaast verbinden de sociale woonorganisaties zich ertoe om 

beleidsrelevante informatie aan te leveren aan de Vlaamse Regering, art. 27 Vlaamse Wooncode. 

 

53. De VTC kan zich aansluiten bij deze motivering, maar vraagt wel dat de betrokken organisaties de 

gegevensstroom vermelden op hun websites.  

 

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN 

 

54. Er werden geen externe verwerkers opgegeven.  

 

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

dienstenintegrator kan hier onvoldoende meerwaarde bieden. 

 

 

B.5. BEVEILIGING 

 

56. De VTC wijst de verantwoordelijke voor de verwerking op de verplichtingen van artikel 16 WVP en op de 

richtsnoeren informatieveiligheid7. 

 

57. Het uitwisselen van persoonsgegevens via e-mail gebeurt door gebruik te maken van encryptie van de 

bijlagen. In het onderwerp en de verdere e-mail mogen verder dan geen (in)direct identificeerbare 

persoonsgegevens vermeld worden. Encryptie kan door te werken met een compressie-programma en daar de optie 

‘encrypteer’ te kiezen. Het gebruikte wachtwoord moet dan via een ander kanaal dan e-mail aan de bestemmeling 

van de e-mail worden bezorgd (via sms, via telefoon of in persoon). Bij RWO gebruikt men daarvoor Izarc wat 

                                                      

 

 

7 http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatiebeveiliging_0.pdf  

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatiebeveiliging_0.pdf
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standaard op de GID pc's staat, andere communicatie partners kunnen andere compressiesoftware gebruiken zoals 

winzip of 7-zip. Er wordt aan de gebruikers ook tips gegeven m.b.t. het kiezen van een sterk wachtwoord.  

 

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager 

 

58. De informatieveiligheidsconsulent is gekend bij het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en de 

Gezondheid voor het Agentschap Wonen-Vlaanderen.8  

 

59. Het veiligheidsplan van het ministerie RWO werd reeds eerder meegedeeld aan de VTC in het kader van de 

machtiging VTC/26/2011 en goedgekeurd bij brief van 13 oktober 2011 van de VTC9. 

 

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

 

Voor de VMSW 

60. De VMSW heeft een nieuwe externe informatieveiligheidsconsulent aangesteld. De VTC heeft hiervoor een 

positief advies gegeven. 

 

61. 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. 

 

Voor het Vlaams Woningfonds: 

62. De informatieveiligheidsconsulent van het Vlaams Woningfonds is gekend bij het sectoraal comité van het 

Rijksregister en bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. 

 

63. Het Vlaams Woningfonds voldoet aan de minimale normen van de KSZ10.  

 

Voor de gemeenten 

64. Het veiligheidsbeleid van de gemeenten werd behandeld in beraadslaging VTC 2015/22 van 17 juni 2015. 

 

 

                                                      

 

 

8 Hij is ook de veiligheidsconsulent voor andere entiteiten binnen het ministerie RWO. 
9 VTC/M/2011/26/AT 
10 "Minimale veiligheidsnormen 2012" (v2013.003.vragenlijst.2012_distributed.pdf) De lijst werd in bijlage bij de aanvraag gevoegd. 
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IV. BESLUIT 

 

65. De VTC machtigt de VMSW, het VWF en de Vlaamse gemeenten om de gevraagde gegevens mee te delen 

aan het agentschap Wonen-Vlaanderen voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. 

 

66. De VTC bepaalt dat de betrokken organisaties de gegevensstroom vermelden op hun websites.  

 

 

De Voorzitter, 

Willem Debeuckelaere 


