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Sectoraal comité voor de Federale Overheid
Beraadslaging FO nr. 06/2016 van 18 februari 2016

Betreft: Uitbreiding van de machtiging FO nr. 35/2013 betreffende de doorgifte van
persoonsgegevens door de FOD Financiën naar de Service Public de Wallonie (SPW – Département du
logement – Direction des Etudes et de la Qualité du Logement (Waalse Overheidsdienst – Departement
Huisvesting – Directie van de Studies en Kwaliteit van de Huisvesting) in het kader van de toekenning
van een verhuis- en huurtoelage (AF-MA-2016-004)

Sectoraal comité voor de Federale Overheid
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis ;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met

betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde Sectorale comités opgericht binnen de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de aanvraag van de de Waalse Overheidsdienst – Departement Huisvesting – Directie van de
Studies en Kwaliteit van de Huisvesting,ontvangen op 06/01/2016;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Fedict op 03/02/2016;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 18/02/2016, na beraadslaging, als volgt::
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I.

CONTEXT EN VOORWERP VAN DE AANVRAAG

1. De Waalse Overheidsdienst (WOD) – Departement Huisvesting – Directie van de Studies en

Kwaliteit van de Huisvesting (hierna "de aanvrager"), ontving van het Comité een machtiging
om toegang te krijgen tot het gegeven "globaal en afzonderlijk totaal belastbaar inkomen van

de hoofdbelastingplichtige en zijn eventuele echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende
partner en de andere gezinsleden voor het jaar N-2” van de FOD Financiën om na te gaan of
deze persoon in aanmerking komt voor verhuis- en/of huurtoelagen 1.
2. De aanvrager verzoekt om een uitbreiding van deze machtiging en wenst, voor hetzelfde
doeleinde, eveneens het gegeven "onroerende inkomsten N-2" te ontvangen van de FOD
Financiën. Behalve deze uitbreiding van de gevraagde gegevens is de door de aanvrager
uitgevoerde verwerking identiek aan deze die door het Comité in 2013 werd toegestaan. Het
Comité merkt evenwel op dat de BCED-WI inmiddels operationeel is en dat de raadpleging bij
de FOD Financiën via haar verloopt.
3. Gelet op wat voorafgaat zal het Comité zijn tussenkomst beperken tot het onderzoeken van
de proportionaliteit voor het gevraagde nieuwe gegeven.
II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG - PROPORTIONALITEITSBEGINSEL
4. De aanvrager wenst dus vanwege de FOD Financiën eveneens het gegeven "onroerende
inkomsten

N-2"

te

ontvangen

van

de

hoofdbelastingplichtige

en

zijn

eventuele

echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner en andere gezinsleden.
5. Het Comité stelt vast dat het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot
toekenning van een verhuis- en huurtoelage in zijn artikel 6 voorziet dat, het hurend gezin na
die periode van 2 jaar verder in aanmerking kan komen voor huurtoelagen tijdens periodes
van twee jaar voor zover het voldoet aan verschillende voorwaarden, waaronder "alleen of

samen met de andere medebewoners van de woning, niet het volle eigendom of het volle
vruchtgebruik ervan hebben, behalve wanneer het een onverbeterbare of onbewoonbare
woning betreft “.
6. Het Comité oordeelt dat om het beoogde doeleinde te verwezenlijken (cf. punt 1 en
beraadslaging FO nr. 35/2013), de aanvrager geen nood heeft aan de mededeling van de

1

Beraadslaging FO nr 35 van 14 december 2013
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onroerende inkomsten N-2 van de hoofdbelastingplichtige, zijn eventuele echtgeno(o)t(e),
wettelijk samenwonende partner en andere gezinsleden, doch enkel aan de informatie over
het al dan niet bestaan van onroerende inkomsten N-2. Het Comité besluit dat het gegeven
ja/neen aangaande het bestaan van onroerende inkomsten N-2, conform artikel 4, § 1, 3° van
de WVP is.

OM DEZE REDENEN,
het Comité
machtigt de aanvrager om, onder de voorwaarden zoals bepaald in deze machtiging alsook in de
beraadslaging FO nr. 35/2013 van 14 november 2013, en zo lang deze worden nageleefd, het gegeven
“ja/neen” aangaande het bestaan van onroerende inkomsten N-2, elektronisch te ontvangen.
beslist dat zij het recht behouden om desgevallend in de toekomst en op geregelde tijdstippen na te
gaan of de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk en duurzaam
werden ingevoerd overeenkomstig de stand van de techniek en van die aard zijn dat zij de bestaande
risico’s afdoende kunnen dekken. In dit verband beveelt het Comité de aanvrager/partijen iedere
relevante wijziging in de beveiliging van de toegelaten verwerkingen ter kennis te brengen van het
Comité.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Stefan Verschuere

