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Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 1 oktober 2015, na beraadslaging, als volgt:

I.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
1. De Directie Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd door
het Comité gemachtigd1 om gegevens te ontvangen van de FOD Financiën voor de toekenning
van huisvestingspremies en/of – tegemoetkomingen en voor de controle op de aan de sociale
verhuurkantoren toegekende subsidies.
2. De bedoelde verwerking wordt uitgevoerd door de Dienst Premies voor Renovatie van het
woonmilieu en gevelverfraaiing. Welnu, deze dienst werd bij schriftelijke beslissing van 5
maart 2015 overgeheveld van de Directie Huisvesting, die bij beraadslaging FO nr. 08/2013
werd gemachtigd om de verwerking uit te voeren, naar de Directie Stadsvernieuwing.
3. Bijgevolg vraagt de Directie Stadsvernieuwing (hierna “de aanvrager”), als rechtsopvolger van
de Directie Huisvesting, om op zijn beurt te kunnen genieten van beraadslaging FO nr.
08/2013.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
4. De aanvrager verduidelijkte dat, behoudens de overheveling waarvan sprake hierboven onder
punt 2, de door het Comité op 7 maart 2013 gemachtigde verwerking volkomen identiek blijft.
Bijgevolg blijven het personeel, de consulent inzake informatiebeveiliging, de infrastructuur
alsook de hiermee gepaard gaande veiligheidsmaatregelen, ongewijzigd.
5. De aanvrager heeft eveneens bevestigd dat de beoogde doeleinden, de door de FOD
Financiën meegedeelde gegevens en de bewaringstermijnen onveranderd blijven.
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Beraadslaging FO nr. 08/2013 van 7 maart 2013
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OM DEZE REDENEN,
Het Comité
stelt vast dat de Directie Stadsvernieuwing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, als
rechtsopvolger van de Directie Huisvesting, vanaf heden begunstigde is van de beraadslaging
FO nr. 08/2013;
beslist dat het zich het recht voorbehoudt om desgevallend op regelmatige tijdstippen, na te
gaan of de technische en organisatorische maatregelen daadwerkelijk en duurzaam in werking
zijn overeenkomstig de stand van de techniek en of ze erop gericht zijn om op gepaste wijze de
bestaande risico’s in te dekken gedurende de gehele machtigingsperiode. Daarom gelast het
Comité de partijen/aanvrager om het Comité in kennis te stellen van iedere relevante wijziging
aan de beveiliging van de gemachtigde verwerkingen.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Stefan Verschuere

