Informatief formulier over een of meer verwerkingen van
persoonsgegevens, uitgevoerd door of voor Brussel Huisvesting
van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van de
huur- en verhuistoelagen

Dit formulier informeert u in alle transparantie en met inachtneming van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming* (AVG) over de verwerking van persoonsgegevens die werd uitgevoerd in het
kader van volgend proces: [...]
*: zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN FUNCTIONARIS VOOR
GEGEVENSBESCHERMING
De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen ingeschreven onder nummer 0316.381.039. Zijn identiteit en contactgegevens zijn:
Het Bestuur Brussel Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel
https://overheidsdienst.brussels/
info@gob.brussels
+32 (0)2 204 21 11
Hij heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangewezen met wie de personen op
wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft contact kunnen opnemen over alle
aangelegenheden die daarmee verband houden alsook met de uitoefening van hun rechten die de AVG
hun verleent:
Functionaris voor gegevensbescherming van de GOB
Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel
dpo@gob.brussels
2. DOELSTELLINGEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING
De verwerking van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden:
•

De aanvragen tot toelage verwerken, met het oog op de toekenning of weigering van de
toelage;

•

Het toezicht op de naleving van de toekenningsvoorwaarden gedurende de periode tijdens
dewelke de toelage wordt uitbetaald met het oog op het behoud, de intrekking of de opheffing
van de toelage;

•

De terugvordering van ten onrechte uitbetaalde toelagen, in toepassing van artikels 92 tot 96
van de Organieke ordonnantie van 26 februari 2006 houdende de bepalingen die van
toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle,

•

Het opleggen van administratieve boetes.

De verwerking is rechtmatig voor zover aan de volgende voorwaarde is voldaan:

•

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang dat aan
de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. De bewuste taak steunt op :
o De Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, artikels
165 en 166.
o Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012 tot instelling
van een huurtoelage.
o Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot
instelling van een herhuisvestingstoelage.
o Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2014 tot
instelling van een huurtoelage voor kandidaat-huurders ingeschreven op de lijsten voor
de sociale woning.

3. VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS
De verstrekking van de voor deze verwerking verzamelde persoonsgegevens is van reglementaire
aard.
De verstrekking is verplicht binnen het kader van de aanvraag van een toelage, alsook binnen het kader
van het behoud van de toelage. Het gebrek eraan heeft de gevolgen zoals hierna beschreven:
•

De aanvraag kan niet worden behandeld.

•

De uitbetaling van de premie kan niet worden uitgevoerd.

4. CATEGORIEËN EN BRON VAN DE PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die het voorwerp zijn van de verwerking, behoren tot onderstaande categorieën:
•

Identificatiegegevens, zoals rijksregisternummer, naam, voornaam, geboortedatum,;

•

Contactgegevens, zoals taal,
telefoonnummer, dossiernummer;

•

Gegevens betreffende de gezinssamenstelling: rijksregister, naam, voornaam, geboortedatum
en verwantschap van de gezinsleden, datum domicilie;

postadres,

e-mailadres,

gsm-nummer

en/of

vast

•

Gegevens betreffende het belastbaar gezinsinkomen;

•

Adresgegevens en gegevens betreffende de woonplaats, zoals domicilieadres, hoedanigheid
van de verhuurder van de woning, datum aanvang en datum ondertekening huurcontract;
aantal kamers; oppervlakte van de woning; overeenstemming van de woning met de
geschiktheidsnormen geldig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

•

Gegevens betreffende de kandidaatstelling voor de huur van een sociale woning, zoals
referentienummer, aantal voorkeurrechten, schrapping, datum schrapping, datum opheffing
schrapping, opgegeven gezinsinkomen;

•

Gegevens betreffende het bezit van onroerend eigendom, zoals het al dan niet bezitten van
een recht op een onroerend goed;

•

Gegevens betreffende kinderbijslag, zoals het aantal kinderen die recht geven op kinderbijslag
en de tijdens dewelke het recht op kinderbijslag van kracht is;

•

Gegevens betreffende handicap en/of arbeidsongeschiktheid, zoals het aantal punten of het
percentage van de handicap, de periode van handicap;

•

Het rekeningnummer

•

Communicatie tussen u en Brussel Huisvesting via beschikbare communicatiekanalen, zoals
brievenpost, elektronische post, sms en chat;.

Ze zijn afkomstig van
•

Uzelf;

•

Het Rijksregister;

•

De Kruispuntbank Sociale Zekerheid;

•

FOD Financiën;

•

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij..

Deze gegevens betreffen de betrokkene alsook diens gezinsleden. Het huidige formulier met betrekking
tot de behandeling van persoonsgegevens geldt dus zowel voor de betrokkene zelf, als voor diens
gezinsleden.

5. GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING
Deze verwerking van persoonsgegevens produceert ten aanzien van de betrokkene geen enkel
uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor
hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Het recht dat
artikel 22 van de AVG aan de betrokkene verleent, is bijgevolg niet van toepassing op deze verwerking.

6. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS EN DOORGIFTEN
De volgende ontvangers ontvangen alle of een deel van de persoonsgegevens, naargelang hun rol in
de verwerking ervan:
•

De personeelsleden van Brussel Huisvesting die werden belast met de verwerking van de
gegevens in het kader van de aanvraag tot toelage in het kader van het onderzoek naar het
behoud van de toelage;

•

De personeelsleden van Brussel Huisvesting die werden belast met de behandeling van
beroepen;

•

De personeelsleden van Brussel Fiscaliteit die werden belast met de gedwongen
terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde toelagen.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.

7. BEWARINGSDUUR VAN DE PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens worden bewaard voor een duur van .
•

Vijf jaar, vanaf de beslissing tot weigering van de toelage;

•

Twee jaar, vanaf de verjaring van de beroepstermijn van gemeen recht, en, in voorkomend
geval, de definitieve stopzetting van het beroep;

•

In geval van toekenning van de toelage, worden de gegevens op zijn minst bewaard tot de
uitdoving of intrekking van het besluit op basis van dewelke de toelage werd toegekend.

8. RECHTEN VAN DE BETROKKENE
8.1.

Rechten bedoeld in hoofdstuk III van de AVG

De persoon op wie deze verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, kan de volgende rechten
uitoefenen:
•

Het recht om inzage te vragen van zijn persoonsgegevens, het recht om ze recht te zetten of
te wissen (artikelen 15, 16 en 17 van de AVG).

•

Het recht om een beperking van de verwerking te vragen (artikel 18 van de AVG).

•

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG).

•

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten (artikel 21 van de AVG).

•

Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking,
waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of
dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft (artikel 22 van de AVG).

Daartoe kan de betrokkene:
•

Een aanvraag indienen via het formulier https://mijn-avg-rechten.overheidsdienst.brussels.

•

Een schriftelijke aanvraag indienen, gedateerd, ondertekend en vergezeld van de kopie van
een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Data Protection Officer
Kruidtuinlaan 20 - 1035 Brussel
8.2.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

De betrokkene die van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens inbreuk maakt op de
AVG, geniet het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de
AVG).
In België is de toezichthoudende autoriteit gewoonlijk:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
9. VERDERE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De verwerkingsverantwoordelijke heeft niet het voornemen een verdere verwerking van de
persoonsgegevens uit te voeren voor een ander doel dan het doel waarvoor de gegevens werden
verzameld.

