PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN OPGROEIEN
REGIE NAAR WONEN-VLAANDEREN
in het kader van de webservice GeefZorgtoeslag
met betrekking tot de sociale huurwetgeving en het toekennen van tegemoetkomingen voor het
beleidsdomein Omgeving (OMG)

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
TUSSEN
Het Agentschap Opgroeien regie1, geregistreerd bij KBO onder nummer 0886.886.638 met kantoren
gevestigd aan Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel en vertegenwoordigd door Katrien Verhegge,
administrateur-generaal.
hierna: “Opgroeien regie”;
EN
Het Agentschap Wonen-Vlaanderen, geregistreerd bij KBO onder nummer 0316.380.841met
kantoren gevestigd in het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40A, te 1000 Brussel en
vertegenwoordigd door Helmer Rooze, administrateur-generaal
hierna: “Wonen-Vlaanderen”;
Opgroeien regie en Wonen-Vlaanderen worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een
“partij” of gezamenlijk als de “partijen”;

NA TE HEBBEN UITEENGEZET
A.

Agentschap Opgroeien regie is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, 10° egovdecreet: Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie
(opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, laatst gewijzigd bij het decreet van 1
maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van
30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale
jeugdhulp)

B.

Agentschap Wonen-Vlaanderen is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, 10° egovdecreet: Intern Verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen (opgericht bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen);

Gelet op artikel 5 van het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot
wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het Intern Verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wordt
de naam Kind en Gezin vervangen door Opgroeien regie.
1
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C1.

Wonen-Vlaanderen staat in voor de toekenning van diverse subsidies en premies aan huurders
en bewoners (huursubsidie, huurpremie, renovatiepremie, aanpassingspremie).
De subsidies toegekend door Wonen-Vlaanderen dienen elk om een bepaald doelpubliek te
bedienen. Een van de criteria om tot een afbakening te komen van het doelpubliek is het
criterium inkomen.
Om de grenzen van het inkomen te bepalen wordt er rekening gehouden met het aantal
personen ten laste. Een persoon ten laste is een persoon die gezinsbijslaggerechtigd is of erkend
is als een persoon met een handicap.
Ook de hoogte van de tegemoetkoming – bijvoorbeeld wanneer het gaat om
tegemoetkomingen in de huurprijs – hangt af van het aantal personen ten laste.
Momenteel is er uitwisseling via de Magda-Service GeefKindVoordelen van gegevens
databanken over het gegeven “erkend als personen ten laste van 18 jaar en ouder omwille van
het gezinsbijslaggerechtigd zijn”.
PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN
OPGROEIEN REGIE NAAR WONEN-VLAANDEREN in het kader van de webservice
GeefKindVoordelen
https://www.kszbcss.fgov.be/sites/default/files/assets/gegevensbescherming/beraadslagingen/19_018_n0
28.pdf
Gezinsbijslaggerechtigd zijn betekent recht hebben op het basisbedrag, zoals bedoeld in artikel
13 van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid.
Wonen-Vlaanderen heeft momenteel ook een opvraging via de dienst GeefHandicap 2.0 bij de
KSZ. Deze dienst zal vervangen worden door twee nieuwe diensten: GeefDossierHandicap 3.0
en GeefBetalingenHandicap 3.0. Na de zomer worden alle configuraties van GeefHandicap 2.0
afgesloten.
https://www.kszbcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/18_103_n193.
pdf
Vermits Wonen-Vlaanderen ook de handicapgegevens van kinderen wenst te raadplegen
moeten wij ook een aansluitingsaanvraag indienen voor GeefZorgtoeslag 2.0. Deze dienst gaat
via de databanken van Agentschap Opgroeien regie. Wanneer een kind ten laste ook
gehandicapt is, telt dit als een extra persoon te laste.
De subsidies toegekend door Wonen-Vlaanderen dienen elk om een bepaald doelpubliek te
bedienen. Een van de criteria om tot een afbakening te komen van het doelpubliek is het
criterium “inkomen”. Om de grenzen van het inkomen te bepalen wordt er rekening gehouden
met het aantal personen ten laste. Een persoon ten laste is een persoon die
gezinsbijslaggerechtigd is of erkend is als een persoon met een handicap.
Ook de hoogte van de tegemoetkoming – wanneer het gaat om tegemoetkomingen in de
huurprijs – hangt af van het aantal personen ten laste.
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C2.

De gegevensstroom/webservice verloopt via het MAGDA-platform van de Vlaamse
Dienstenintegrator.

D.

De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met betrekking tot de
elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt bekendgemaakt op de
website van beide partijen.

F.

De functionaris voor gegevensbescherming van Opgroeien regie heeft op 6 mei 2021 advies
met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

G.

De functionaris voor gegevensbescherming van Wonen-Vlaanderen heeft op 7 mei 2021 advies
met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1: Onderwerp
In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de
persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door Opgroeien regie aan Wonen-Vlaanderen
uiteengezet.

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van
de persoonsgegevens
De beoogde gegevensverwerking door Wonen-Vlaanderen is noodzakelijk om te voldoen aan de
wettelijke verplichtingen die op Wonen-Vlaanderen rusten.
Opgroeien regie heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld i.h.k.v. de evaluatie van de
specifieke ondersteuningsbehoefte van een kind.
De wettelijke basis voor de oorspronkelijke gegevensverwerking is:
-

Het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, artikel 7/1;
Het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid,
artikel 7 en artikel 16;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het
verkrijgen van een zorgtoeslag.

Wonen-Vlaanderen verwerkt de opgevraagde gegevens voor volgende doeleinden:
-

De controle van de erkenning van kinderen met handicap is een bepalend element voor een gezin
om in aanmerking te komen voor ondersteuning op het vlak van wonen (een premie of subsidie
op het vlak van wonen)
De finaliteit die Wonen-Vlaanderen nastreeft is het toekennen van een recht op wonen, zoals
omschreven in artikel 1.5 van de Vlaamse Codex van Wonen van 2021 :
“Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.
Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een
behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden
bevorderd. “ Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.”
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Het doel van de verdere verwerking is de uitvoering van de hieronder vermelde besluiten door
Wonen-Vlaanderen. De gegevens die Opgroeien regie ter beschikking heeft zijn nodig voor de
implementatie van de ondervermelde steunmaatregelen.
Wonen-Vlaanderen heeft overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van
16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder
rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen tot taak:
[….]
3° gereglementeerde subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen te verstrekken aan
particulieren op grond van de regelgeving inzake wonen;
[…]
Ze kent premies en toelagen toe aan gezinnen / personen met een beperkt inkomen en houdt
rekening met het aantal personen ten laste om het inkomen af te toetsen met de maximale
inkomensgrens die opgenomen is in elk stelsel en voor de berekening van de subsidie. Een
erkenning van kinderen met handicap bepaald mede en telt in elk stelsel mee als een extra
persoon ten laste.
Van volgende categorieën van personen worden persoonsgegevens verwerkt:
o de aanvragers van een huursubsidie;
o de aanvragers van een huurpremie;
o de aanvragers van een renovatiepremie;
o de aanvragers van een verbeterings- en aanpassingspremie
o de personen ten laste.
De Vlaamse Codex Wonen van 2021

De Vlaamse Codex Wonen regelt in Boek 5, Deel 5 de verschillende tegemoetkomingen. hierboven
aangehaald. In Boek 6 wordt de (basis) regelgeving rond sociale huur opgenomen.

Huursubsidie (tegemoetkoming in de huurprijs)

De huursubsidie is een tegemoetkoming die dient om een verhuis te vergemakkelijken voor iemand
met een bescheiden inkomen naar een nieuwe huurwoning. De huursubsidie wordt enkel toegekend
voor een verhuis:
naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt op voorwaarde
dat men in een slechte of onaangepaste woning woonde.
naar een huurwoning, nadat men eerst dakloos was.
De gerechtigde op een huursubsidie heeft zoals aangegeven een bescheiden inkomen.
Voor de huursubsidie wordt onder inkomen in artikel 5.163 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen
van 2021 verstaan:
“In deze titel wordt verstaan onder:
1° [….];
5° inkomen: de inkomen: de som van de volgende inkomsten, die de huurder en de inwonende
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gezinsleden onder voorbehoud van het tweede lid, ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare
aanslagbiljet betrekking heeft:
a) het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;
b) het leefloon;
c) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
d) de beroepsinkomsten uit het buitenland die van belasting vrijgesteld zijn, of de beroepsinkomsten die
verworven zijn bij een Europese of internationale instelling en die van belasting vrijgesteld zijn;
6° [….];
7° persoon ten laste:
a) het kind dat bij de huurder gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of
wezenbijslag wordt uitbetaald;
b) het kind van de huurder dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft
en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
c) de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt of die op het ogenblik waarop hij met
pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt.
Het inkomen van een persoon die een persoon ten laste is als vermeld in het eerste lid, 7°, a) of b), wordt
niet meegerekend voor de toepassing van artikel 5.167. Het inkomen of een gedeelte ervan van de
familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die beschouwd worden als ernstig
gehandicapt, wordt vrijgesteld. Het bedrag van die vrijstelling is gelijk aan de geïndexeerde
inkomensvervangende tegemoetkoming die toegekend wordt aan de personen die behoren tot categorie B
als vermeld in artikel 6, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap. De voormelde geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming is de
tegemoetkoming zoals die van toepassing is op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan de
vaststelling van het inkomen. De vrijstelling geldt per familielid van de eerste, tweede en derde graad van
de huurder dat erkend is als ernstig gehandicapt. Als de vrijstelling groter is dan het inkomen van het
familielid, wordt ze begrensd tot het inkomen van dat familielid.
Het aanslagbiljet, vermeld in het eerste lid, 5°, moet betrekking hebben op de inkomsten van maximaal
drie jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum of, in geval van een herberekening conform artikel 5.174,
tweede en derde lid, maximaal drie jaar voorafgaand aan de datum waarop de tegemoetkoming wordt
herberekend. Het aanslagbiljet mag niet dateren van na de datum waarop het agentschap de beslissing
tot het verlenen of weigeren van de tegemoetkoming aan de huurder betekent, vermeld in artikel 5.169,
derde lid.
Voor de bepaling van het gezamenlijk belastbaar inkomen, vermeld in het eerste lid, 5°, wordt rekening
gehouden met de reële eigen beroepsinkomsten.
Het inkomen, vermeld in het eerste lid, 5°, wordt geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand
juni van het jaar dat aan de toepassing ervan voorafgaat, met als basis de maand juni van het jaar waarop
het inkomen betrekking heeft.
Om als persoon ten laste als vermeld in het eerste lid, 7°, c), te worden beschouwd, gelden dezelfde
voorwaarden als de voorwaarden die bepaald zijn ter uitvoering van artikel 6.1, eerste lid, 4°, c).
Als een persoon zowel beantwoordt aan de definitie van persoon ten laste, vermeld in het eerste lid, 7°, a)
of b), als aan de definitie van persoon ten laste, vermeld in het eerste lid, 7°, c), telt die persoon voor twee
personen ten laste.”.
De link naar het artikel in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021:
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1033919&param=inhoud&AID=1283889
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Voor de bepaling van het bescheiden inkomen om in aanmerking te komen kijkt Wonen-Vlaanderen
naar het gezamenlijke jaarinkomen van het huishouden van het recentste jaar waarop het
aanslagbiljet betrekking heeft. Dat is de som van de volgende inkomsten van alle inwonende
gezinsleden:
-

het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijk belastbare inkomsten
het leefloon
de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT)

Vanaf 1 januari 2021 is er een vrijstelling (geheel of gedeeltelijk) mogelijk voor het inkomen van
gezinsleden met een erkende handicap (1e, 2e en 3e graad van de kandidaat-huurder), ongeacht of
ze de inkomensvervangende tegemoetkoming genieten.
Het gezamenlijk jaarinkomen is (momenteel) maximaal:
-

25.557 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
27.698 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
38.335 euro, te verhogen met 2.143 euro per persoon ten laste, voor alle andere gevallen.

De maximale inkomensgrenzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
Een persoon ten laste is:
-

elk kind dat bij de kandidaat-huurder gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie
kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald
het kind van de kandidaat-huurder dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige
basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
elke persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt of die op het ogenblik waarop hij
met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt.

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als
persoon ten laste.
We vragen aan de rechthebbende op een huursubsidie om zelf volgende attesten bezorgen aan
Wonen-Vlaanderen:
-

attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen
bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op
regelmatige basis bij u verblijven
attestering van een erkende handicap.

Het is echter niet meer te verantwoorden om dit bij de burger op te vragen als de overheid over deze
gegevens beschikt en het te verantwoorden is dat deze gegevens onderling tussen overheidsdiensten
worden uitgewisseld. Deze doelgroep heeft er alle belang bij om de administratieve drempels om in
aanmerking te komen voor een tegemoetkoming en met name de huursubsidie zo laag mogelijk te
houden en de verwerking van de aanvragen zo snel mogelijk te effectueren. Een huursubsidie die een
maand eerder kan uitbetaald worden kan een substantieel verschil maken in de levenskwaliteit van
de doelgroep. Deze ondersteunende subsidiëring is voor deze doelgroep meer dan een vrijblijvende
ruggensteun of een incentive om een bepaalde uitgave te dragen.
Het artikel 5.163 van het Besluit Vlaamse Codex van Wonen van 2021 bepaalt dat “Om als persoon
ten laste als vermeld in het eerste lid, 7°, c), te worden beschouwd, gelden dezelfde voorwaarden als
de voorwaarden die bepaald zijn ter uitvoering van artikel 6.1, eerste lid, 4°, c).”
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Artikel 6.1 van het Besluit Vlaamse Codex van Wonen van 2021 is een artikel dat verwijst naar de
regelgeving rond sociale huurwoningen. De regelgeving tussen sociale huur en tegemoetkomingen
zijn op elkaar afgestemd.
“In dit boek wordt verstaan onder:
[…]
4° persoon ten laste:
a) het kind dat bij de persoon die zich wil inschrijven, de kandidaat-huurder of huurder
gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald;
b) het kind van de persoon die zich wil inschrijven, de kandidaat-huurder, de huurder of van een van
de gezinsleden dat niet gedomicilieerd is bij de persoon die zich wil inschrijven, de kandidaat-huurder,
de huurder of bij een van de gezinsleden, maar er op regelmatige basis verblijft en dat minderjarig is
of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
c) de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met
pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt. De minister stelt de voorwaarden hiervoor
vast;”
In het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen
van [boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (verv. MB 3 december 2020, art. 2, I: 1
januari 2021)] stelt de voorwaarden vast in artikel 2
Hierna de link naar dit Ministerieel Besluit
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016514&param=inhoud
Artikel 2, tweede lid, schrijft voor dat specifiek voor kinderen met handicap volgende attestering
wordt aanvaard:
“1° een niet vervallen attest waarin de uitbetalende instelling bevestigt dat de persoon in kwestie,
voor de toepassing van de kinderbijslagwetgeving recht heeft op de verhoogde kinderbijslag voor
kinderen met een handicap of aandoening;
2° een niet vervallen attest van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding dat de persoon met een
handicap aan de medische voorwaarden voldoet om een inkomensvervangende tegemoetkoming,
een integratietegemoetkoming of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (categorie 2, 3, 4 of 5) te verkrijgen, of door een
arbeidsongeschiktheid of een invaliditeit van tenminste 66 % getroffen is;”
De toekenning van een de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
wordt geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere
regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag.
Daar vinden we in artikel 6, § 6 het aantal punten terug dat het kind moet halen om aanspraak te
kunnen maken op de zorgtoeslag:
Hierbij de link naar het Besluit van de Vlaamse Regering :
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030032&param=inhoud
Als de attestering ‘gunstig’ is, dan krijgen we in het huursubsidiedossier een extra persoon ten laste
en dat geeft aanleiding tot hogere maximumbedragen (inkomen, huurprijs, huursubsidie) en een
voordeligere berekening van het huursubsidiebedrag.
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Huurpremie (Tegemoetkoming voor kandidaat huurders)

De huurpremie helpt private huurders die al minstens 4 jaar ononderbroken ingeschreven op de
wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij staan voor een
sociale huurwoning.
Om ingeschreven te zijn op een wachtlijst gelden uiteraard de inkomensgrenzen om kandidaathuurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij te zijn (zie hierboven).
Ook hier is eenzelfde redenering als hierboven voor de huursubsidie van toepassing.
De relevante artikels zijn de volgende:
Artikel 5.176 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021:
“In deze titel wordt verstaan onder:
1° […];
2° inkomen: de som van de volgende inkomsten, die de kandidaat-huurder en de inwonende
gezinsleden onder voorbehoud van het derde lid, ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare
aanslagbiljet betrekking heeft:
a) het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;
b) het leefloon;
c) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
d) de beroepsinkomsten uit het buitenland die van belasting vrijgesteld zijn, of de
beroepsinkomsten die verworven zijn bij een Europese of internationale instelling en die van belasting
vrijgesteld zijn;
[…]
5° persoon ten laste:
a) […];
b) […];
c) de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt of die op het ogenblik waarop hij met
pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt;
6° […];
7° […]°.
[…]
Het inkomen van een persoon die een persoon ten laste is als vermeld in het eerste lid, 5°, a) of b),
wordt niet meegerekend voor de toepassing van artikel 5.177. Het inkomen of een gedeelte ervan van
de familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de kandidaat-huurder, die beschouwd
worden als ernstig gehandicapt, wordt vrijgesteld. Het bedrag van die vrijstelling is gelijk aan de
geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming die toegekend wordt aan de personen die
behoren tot categorie B als vermeld in artikel 6, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap. De voormelde geïndexeerde
inkomensvervangende tegemoetkoming is de tegemoetkoming zoals die van toepassing is op 1
september van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het inkomen. De vrijstelling geldt per
familielid van de eerste, tweede en derde graad van de kandidaat-huurder dat erkend is als ernstig
gehandicapt. Als de vrijstelling groter is dan het inkomen van het familielid, wordt ze begrensd tot het
inkomen van dat familielid.
[…]
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Om als persoon ten laste als vermeld in het eerste lid, 5°, c), te worden beschouwd, gelden dezelfde
voorwaarden als de voorwaarden die bepaald zijn ter uitvoering van artikel 6.1, eerste lid, 4°, c).
Als een persoon zowel beantwoordt aan de definitie van persoon ten laste, vermeld in het eerste lid,
5°, a) of b), als aan de definitie van persoon ten laste, vermeld in het eerste lid, 5°, c), telt die persoon
voor twee personen ten laste.”
De renovatiepremie ( Tegemoetkoming voor te bouwen, te renoveren, te verbeteren of aan te
passen woningen)
Burgers die hun woning renoveren hebben recht op een premie. Om in aanmerking te komen is
volgens dezelfde filosofie als hierboven het inkomen begrenst tot een bepaald plafond. De
berekening van wat een inkomen is, volgt dezelfde redenering die hierboven werd geschetst.
Het relevante artikel in het uitvoergingsbesluit van de Vlaamse Regering, het Besluit Vlaamse Codex
Wonen van 2021: artikel 5.186. :
“In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1° aanvraagdatum: de datum van het bewijs van afgifte van het aanvraagformulier, vermeld in
artikel 5.191, §1, op een dienst van het agentschap, de postdatum bij verzending van het
aanvraagformulier met de post of de datum van de digitale indiening van het aanvraagformulier;
2° aanvrager:
a) de bewoner;
b) de verhuurder;
3° bewoner: de meerderjarige particulieren die de premiewoning op de aanvraagdatum als
hoofdverblijfplaats bewonen, op grond van een zakelijk recht;
4° inkomen: de som van de volgende inkomsten die ontvangen zijn in het tweede kalenderjaar dat
voorafgaat aan de aanvraagdatum:
a) het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;
b) het leefloon;
c) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
d) de beroepsinkomsten uit het buitenland die van belasting vrijgesteld zijn, of de
beroepsinkomsten die verworven zijn bij een Europese of internationale instelling en die van belasting
vrijgesteld zijn;
5° persoon ten laste:
a) het kind dat bij de bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of
wezenbijslag wordt uitbetaald;
b) het kind van de bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem
verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag uitbetaald wordt;
c) de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met
pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt;
6° verhuurder: de meerderjarige particulier die de premiewoning op de aanvraagdatum voor de
duur van minstens negen jaar verhuurt aan een SVK met het oog op de onderverhuring ervan.
Voor de bepaling van het gezamenlijk belastbaar inkomen, vermeld in het eerste lid, 4°, wordt
rekening gehouden met de reële eigen beroepsinkomsten.
Om als persoon ten laste als vermeld in het eerste lid, 5°, c), te worden beschouwd, gelden dezelfde
voorwaarden als die bepaald zijn ter uitvoering van artikel 6.1, eerste lid, 4°, c).
Als een persoon ten laste als vermeld in het eerste lid, 5°, a) of b), ook een persoon ten laste is als
vermeld in het eerste lid, 5°, c), telt die persoon voor twee personen ten laste.”
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De Vlaamse aanpassingspremie
De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest
willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bv. technische
hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.
Ook hier is het inkomensbegrip gelijk getrokken met de andere stelsels. Voeger was de
aanpassingspremie ondergebracht in een apart besluit naast de renovatiepremie. Momenteel zijn
beide stelsels samen in een coherente titel van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021
ondergebracht.
Het relevante artikel in het uitvoergingsbesluit van de Vlaamse Regering, het Besluit Vlaamse Codex
Wonen van 2021: artikel 5.196. :
“In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1° aanvraagdatum: de datum van het bewijs van afgifte van het aanvraagformulier op een dienst
van het agentschap, de postdatum bij verzending van het aanvraagformulier met de post of de datum
van de digitale indiening van het aanvraagformulier;
2° aanvrager:
a) de bewoner;
b) de verhuurder;
3° bewoner: de meerderjarige particulieren die de premiewoning op de aanvraagdatum als
hoofdverblijfplaats bewonen op grond van een zakelijk recht of een huurovereenkomst waarvan de
duur meer dan drie jaar bedraagt. Het gaat om een huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats als
vermeld in boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II, van het Burgerlijk Wetboek of in titel II van het
Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018, die niet onder de toepassing valt van boek 6 van
de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
4° inkomen: de som van de volgende inkomsten die ontvangen zijn in het jaar waarop het laatst
beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft:
a) het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;
b) het leefloon;
c) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
d) de beroepsinkomsten uit het buitenland die van belasting vrijgesteld zijn, of de
beroepsinkomsten die verworven zijn bij een Europese of internationale instelling en die van belasting
vrijgesteld zijn;
5° persoon ten laste:
a) het kind dat bij de bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of
wezenbijslag wordt uitbetaald;
b) het kind van de bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem
verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
c) de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met
pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt;
6° verhuurder: de meerderjarige particulier die de premiewoning op de aanvraagdatum voor de
duur van minstens negen jaar verhuurt aan een SVK met het oog op de onderverhuring ervan.
Het aanslagbiljet, vermeld in het eerste lid, 4°, moet betrekking hebben op de inkomsten van
maximaal drie jaar vóór de aanvraagdatum.
Voor de bepaling van het gezamenlijk belastbaar inkomen, vermeld in het eerste lid, 4°, wordt
rekening gehouden met de reële eigen beroepsinkomsten.
Om als persoon ten laste als vermeld in het eerste lid, 5°, c), te worden beschouwd, gelden dezelfde
voorwaarden als de voorwaarden die bepaald zijn ter uitvoering van artikel 6.1, eerste lid, 4°, c).
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Als een persoon ten laste, als vermeld in het eerste lid, 5°, a) of b), ook een persoon ten laste is, als
vermeld in het eerste lid, 5°, c), telt die persoon voor twee personen ten laste.”
Samenvattend
Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door Wonen-Vlaanderen is
verenigbaar met de doeleinden waarvoor Opgroeien regie de gegevens oorspronkelijk heeft
verzameld, om te vermijden dat de burger zelf attesten moet opsturen en is conform het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
Het is belangrijk dat Wonen-Vlaanderen kan garanderen dat dat personen met een bescheiden
inkomen hun rechten niet verliezen doordat ze niet in staat zijn om tijdig of überhaupt de nodige
attesten voor te leggen. Bovendien kan een digitale doorstroming de toekenning van
tegemoetkomingen versnellen, niet onbelangrijk voor een doelgroep met een bescheiden inkomen,
waarbij het tijdstip van uitbetaling een verschil kan maken om al dan niet in armoede terecht te komen.
(voor de renovatiepremie is deze overweging minder relevant).
Ook is de opvraging momenteel via GeefHandicap 2.0 bij de KSZ geregeld, maar die service wordt
stopgezet en we moeten via Opgroeien regie als authentieke bron de gegevens opvragen.

Artikel 3: De gevraagde persoonsgegevens en de categorieën en omvang van de
gevraagde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel
Onderhavig protocol heeft betrekking op de webservice GeefZorgtoeslag 2.0.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die
worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van de
gegevens.
Het betreft geen persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening
gegevensbescherming. Indien dat wel het geval is, wordt dit gespecificeerd in onderstaande tabel.
De gegevens worden opgevraagd op basis van het INSZ-nummer van kinderen, die deel uitmaken van
het gezin van de premie- of subsidieaanvrager.

Gegeven 1

INSZ-nummer van de betrokkene :

het concrete gegeven dat
wordt meegedeeld. Als er veel
gegevens zijn, kunnen ze in
clusters worden vermeld.
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Verantwoording
proportionaliteit
Waarom

elk

gegeven

Ter unieke identificatie van de kinderen van een gezin (0 tot 21
jaar), om te controleren of het gezin in aanmerking komt voor een
premie of subsidie op het vlak van wonen.

De controle of een kind erkend is als gehandicapt is, is een
bepalend element voor een gezin om in aanmerking te komen
gevraagde doel. Als in artikel 1 voor een premie of subsidie op het vlak van wonen.
noodzakelijk

is

voor

het

en 2 verschillende doelen zijn
opgegeven, aangeven voor
welk doel het gegeven wordt
meegedeeld
Gegeven 2

De periode waarover het dossier geconsulteerd wordt
Begindatum en einddatum

Verantwoording
proportionaliteit

Opdat we de erkenning kunnen aannemen als geldig, moet de
referentiedatum van de procedure zich binnen de periode van
erkenning bevinden.

Gegeven 3

Punten pijler 1 en totaal aantal punten:

Verantwoording

Punten pijler 1: vanuit onze regelgeving zijn er minstens 4 punten
in deze pijler vereist.

proportionaliteit

Punten totaal: vanuit onze regelgeving zijn er minstens 6 punten
in totaal vereist (OF-relatie t.a.v. punten pijler 1).

De meegedeelde gegevens zullen door Wonen-Vlaanderen gedurende 10 jaar na de laatste betaling
(schijf premie of subsidie) bewaard worden. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gelet op
het informatiebeheerplan van Wonen-Vlaanderen.
De gegevens worden hoogstens voor 10 jaar bewaard. De basistermijn zal in de meeste gevallen 7 jaar
duren, te rekenen vanaf de laatste maandelijkse uitbetaling van de premie. Het Rekendecreet verplicht
het agentschap om de verantwoordingsstukken voor die termijn te bewaren. In de gevallen waarin er
sprake is van een definitieve weigeringsbeslissing, zullen de dossiergegevens gedurende 5 jaar na het
verstrijken van de beroepstermijn worden bijgehouden.
Op basis van bovenstaande argumentering, betreft 10 jaar een redelijke termijn.

Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens
eveneens verkrijgen
Wonen-Vlaanderen zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2, 2°,
vooropgestelde finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers:
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-

Volgende diensten van Wonen-Vlaanderen zullen toegang hebben tot de gevraagde
persoonsgegevens:
o De dossierbehandelaars, belast met de behandeling van de dossiers.
Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de
uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.

-

Wonen-Vlaanderen zal deze persoonsgegevens niet doorgeven aan derden.

Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door Wonen-Vlaanderen moet
voorafgaandelijk aan Opgroeien regie worden gemeld en moet uiteraard in overeenstemming zijn met
de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking
van persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat Wonen-Vlaanderen waar vereist een protocol
sluit voor de mededeling van de gevraagde gegevens.

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling
De persoonsgegevens kunnen PERMANENT worden opgevraagd op het moment dat in het kader van
aanvraag tot premie of subsidie moet worden nagegaan of een kind in het gezin van de premie- of
subsidieaanvrager erkend is al een persoon met een handicap.
De mededeling van de persoonsgegevens gebeurt VOOR ONBEPAALDE DUUR teneinde de continuïteit
van de toekenning van de subsidies en de premies niet in het gedrag te brengen. Zolang de regelgeving
met betrekking tot deze subsidies en premies van toepassing is, moet Wonen-Vlaanderen toegang
hebben tot deze gegevens.

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen
Volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de persoonsgegevens,
vermeld in artikel 2:
-

-

-

De gegevens worden ontsloten naar Wonen-Vlaanderen op basis van een online bevraging
via webservice van het MAGDAplatform;
Voor de beveiliging van de overdracht van de gegevens wordt verwezen naar de Vlaamse
Dienstenintegrator;
De werking met het MAGDAplatform (als interface platform) werd reeds goedgekeurd door
de VTC;
Wonen-Vlaanderen heeft een vernieuwd veiligheidsbeleid (dd. 15 december 2020) met een
veiligheidsplan;
Wonen-Vlaanderen heeft een veiligheidsconsulent en een informatieveiligheidscel;
De bekomen en verwerkte gegevens zullen opgenomen worden in het verwerkingsregister
van Wonen-Vlaanderen;
Opgroeien regie heeft een veiligheidsbeleid met een veiligheidsplan;
Opgroeien regie heeft een veiligheidsconsulent en een informatieveiligheidscel.
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Wonen-Vlaanderen moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden
getroffen. Op eenvoudig verzoek van Opgroeien regie moet Wonen-Vlaanderen hiervan aan
Opgroeien regie het bewijs overmaken.
In het geval Wonen-Vlaanderen voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van
voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet WonenVlaanderen uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen
van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de
vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de
rechten van de betrokkene is gewaarborgd. Wonen-Vlaanderen sluit in voorkomend geval met alle
verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene
verordening gegevensbescherming.
Wonen-Vlaanderen doet voor de verwerking van de persoonsgegevens die het voorwerp zijn van
voorliggend protocol beroep op:
1. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (KBO-nummer 236.506.487). Deze verwerker staat in
voor de volgende taken: Hosting servers en patching Windows-servers, databases met periodiek
en incidentieel onderhoud inclusief patching, DNS, technische monitoring van de servers,
toegang verzoeken voor Wonen-Vlaanderen via SSL VPN.
2. DXC/HFB in kader van de AMaaS service voor DigiReno: AMaaS omvat het beheer van de
toepassing, met software onderhoud voor wijzigingen aan de toepassing, voor extra monitoring,
beveiliging en bijhorende componenten qua netwerk, beveiliging, beheer, toegang op afstand,
monitoring en servicedesk, opslag en back-up.

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens
Zodra Wonen-Vlaanderen één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende,
verouderde of overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststelt (al dan niet
op basis van een mededeling van de betrokkene), meldt zij dat onmiddellijk aan Opgroeien regie.
Opgroeien regie onderzoekt de voornoemde vaststellingen en treft de gepaste maatregelen binnen
redelijke termijn, rekening houdend met de finaliteit en de proportionaliteit, waarna Opgroeien regie
Wonen-Vlaanderen daarvan vervolgens op de hoogte brengt.

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving
Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2°, kan
Opgroeien regie dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien Wonen-Vlaanderen deze persoonsgegevens verwerkt in
strijd met hetgeen bepaald is in dit protocol, met de algemene verordening gegevensbescherming of
met andere relevante wet- of regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de
verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 9: Meldingsplichten
Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming
om elkaar [via de functionarissen voor gegevensbescherming] zonder onredelijke vertraging op de
hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende de meegedeelde gegevens met
impact op beide partijen en in voorkomend geval onmiddellijk gezamenlijk te overleggen teneinde alle
maatregelen te nemen om de gevolgen van het gegevenslek te beperken en te herstellen. De partijen
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verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te
optimaliseren.
Wonen-Vlaanderen brengt Opgroeien regie onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen van wetgeving
met impact op voorliggend protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en
in voorkomend geval van wijzigingen omtrent de verwerkers.

Artikel 10: Transparantie
Partijen informeren de betrokkenen, in het licht van het transparantiebeginsel van de algemene
verordening, via publicatie op hun website.
Dit
protocol
zal
door
Wonen-Vlaanderen
worden
https://www.wonenvlaanderen.be/overzicht-machtigingen
Dit
protocol
zal
door
Opgroeien
www.opgroeien.be/privacybeleid/gegevensdeling

regie

gepubliceerd
worden

via

gepubliceerd

https://
via

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door de
bevoegde rechtbank in het arrondissement Brussel.
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Artikel 12: Inwerkingtreding en opzegging
Dit protocol treedt in werking op datum van ondertekening.
Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 12
maanden.
Het protocol eindigt van rechtswege na afloop van de in artikel 5 van dit protocol bedoelde termijn
van mededeling. Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer
bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.

Opgemaakt te Brussel, op 7 mei 2021 , in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

Voor Wonen-Vlaanderen

Voor Opgroeien regie
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