
PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN SOCIAAL

VERH U U RKANTOO R ANTWERPEN NAAR WOON HAVEN ANTWERP E N

in hct kader van de nakende inkanteling van SVK Antwerpen in Woonhaven Antwerpen in het kader
van de vorming van de Antwerpse woonmaatschappij

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, 57, vøn het decreet van 78 juli 2008 betreffende het
e [ektron ische bestu u rlij ke gegeve nsve rkee r.
TUSSEN

SOCIAAL VERHUURKANTOOR Antwerpen (SVKA) vzw met zetel 2140 Antwerpen, Langstraat 102 en

ondernemingsnummer 0M2.478.465, opgericht op 0l januari 20t4 en vertegenwoordigd door Daan

Janssen, algemeen directeur
hierna: "Mededelende instantie"

EN

WOONHAVEN ANTWERPEN cvba met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Denucéstraat 23 en
ondernemingsnummer 0403.795.657, erkend op 3 maart 1921 door de Nationale Maatschappij voor
de Huisvesting, en op 19 maart 1991erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM), onder
nummer 114
en vertegenwoordigd door Wouter Gehre, algemeen directeur
hierna: "Onwangende instantie"

SVKA vzw en WOONHAVEN ANTWERPEN wba worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als

een "partij" of gezamenlijk als de "partijen";

NA TE HEBBEN UITEENGEZET

SVKA vzw is een Vlaamse instant¡e als bedoeld in artikel 2, X0'e-govdecreet met statuuü een
instelling met een publieke taak als vermeld in artikel 1.3, 6o, van het Bestuursdecreet van 7
december 2018.
WOONHAVEN ANTWERPEN wba is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, t0o e-
govdecreet met statuut: een ínstell¡ng met een publieke taak als vermeld in artikel 1.3, 6o, van
het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
CONTEXT VAN DE UITWISSELING: met het Decreet van 9 juli 202L1, besliste de Vlaamse

decreetgever dat sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren vanaf 1
januari 2023 één woonactor dienen te vormen per werkingsgebied bestaande uit geografisch

aansluitende gemeenten: de woonmaatschappij. Hierdoor zullen de verschillende sociale
verhuurkantoren en sociale huisvestíngsmaatschappijen binnen éénzelfde werkingsgebied

herstructureren tot één entite¡t, dan wel een deelvan hun werking overdragen aan een andere

entiteit die bevoegd is voor dat werkingsgebied. Om die herstructurering/overdracht vlot te
laten verlopen wensen de beide part'rjen in aanloop reeds onderling bepaalde kennis en
documenten uit te wisselen, die noodzakelijk zijn om een woonmaatschappij te vormen. De

persoonsgegevens die hierb'rj gedeeld worden vormen het voonverp van dit protocol. Waar
een Mededelende lnstantie op het ogenblik van de vooropgestelde deadline nog niet al z'tjn

(rechten op) onroerende goederen heeft overgedragen aan de Woonmaatschappij binnen het
desbetreffende werkingsgebied, worden deze onroerende goederen conform artikel 209, 53
van het decreet van 9 juli 202L in beheer gegeven aan de woonmaatschappij die bevoegd is
binnen dat werkingsgebied. (bv. d.m.v. beheersovereenkomst vruchtgebruik). Hierop zal de

1 Decreet van 9 juli202í- houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, 85 10 september
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D.

Ontvangende instantie de uitgewisselde gegevens d¡e het voorwerp u¡tmaken van dit protocol
ook dienen aan te wenden voor het beheer van de onroerende goederen.
De partijen wensen overeenkomstig artikel B, $1, van het decreet van 1g juli 20Og betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevenwerkeer een protocol te sluiten met betrekking tot de
elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt bekendgemaakt op de
website van beide partüen.
De functionaris voor gegevensbescherming van SOCIML VERHUURKANTOOR heeft op
27.07.2022 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.
De functionaris voor gegevensbescherming van wooNHAVEN ANTWERPEN heeft op
27.07.2A22 advies met betrekk¡ng tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

ArtikelI.: Onderwerp
ln dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de
persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door de Mededelende aan de Onwangende instantie
uiteengezet.

Artikel 2: Rechtvaardieinssgronden van zowel de medcdelins als de inzamelins van
de pcrsoonsgcEevens

De Mededelende lnstantie heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor volgende
doeleinden:

A. Betroffendo da gogcvens van (kandidart-)huurdcrs
De Mededelende lnstantie heeft huurovereenkomsten met sociale huurders afgesloten
overeenkomstig de Vlaamse Codex Wonen van 2021en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moeten (potentiële) kandidaat-huurders
aan bepaalde inschr'rjvings- en toelatingsvoorwaarden voldoen (artikelen 6.12-6.15 Besluit Vlaamse
Codex Wonen van 2021). Na toewijzing van een woning en aanvaarding ervan door de kandidaat-
huurder sluit men een huurovereenkomst af (artikel 4.168 Besluít Vlaamse Codex van 2021). De
gevraagde gegevens komen voort uit het huurdersdossier waar de huurovereenkomst deel van
uitmaakt

De gegevenwerwerking door Mededelende instantie gebeurt ter uiWoering van volgende wettelijke
verplichtingen:

r Art. 6.2. Vlaamse Codex Wonen van 2021: De Vlaamse Regerìng stelt de voonuaarden vost
vaor de verhuring van sociøle huunnoningen, met inachtneming von de bepølingen von dít
boek. [...]
Voor de aspeden die nìet geregeld zijn in dit boek of in de beslulten die genomen zìJn ter
uitvoering von dit boek gelden de bepalingen von boek lll, titelVllI hoofdstuk ll, afdeling l, von
het Burgerlijk Wetboek en het Vloams Woninghuurdecreet.

o Art. 6.3/1. Vlaamse Codex Wonen van 2021:

â 7. Voor de toepassing van dît boek worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende
doeleinden:
7" nagoon of voldaan is oon de voorwoorden en verplichtingen van dit boek en die de Vlaamse
Regering voststelt conform dit boek;
2" de juridìsche afwikkeling von de huurovereenkomst venekeren;
3" de uitoefening van hettoezicht, vermeld in deel 72, mogelijk moken.
9 2. Oe verwerkingsverantwoordelijken, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene
g e g eve ns besche r m i n g, zij n :
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7" de verhuurder, voor wat betreft de vetwerkingen die hij voor zijn rekening neemt;
2" voor het centraol inschrijvingsregister de ent¡te¡t die conþrm artikel 6.5, eerste lid, vqn dit
boek, wordt dongewezen om het centraal inschrijvingsregister bij te.houden;
3" de toezichthouder, vermeld in ortikel4.79 van deze codex, voor wat betreft de vervverkingen
in het kader van zijn toezichtsbevoegdheid.

5 3. Mettoepossing vøn parograaf 7 kunnen de volgende cøtegorieën vøn persoonsgegevens
worden venverkt:
7" i de ntifí cati e g e geve n s;
2' het rijkregisternummer en de identificatienummers von de sociale zekerheid;
3" persoon lÌj ke kenmerken;
4" gezìnssame nstel l¡ng ;
5" fi nanciële bijzonderheden;
6' gegevens over onroerende rechten;
7" gegevens von cursisten Nederlands als tweede toal (NT2);

8" woningkenmerken;
9" beroep en betrekking;
70" gegevens uit sociaal onderzoek;
77" leefgewoonten;
72' gerechtelijke gegevens over het beëindigen van de huurovereenkomst wegens het
veroorzoken vdn ernstige overlast of ernstige verwaorlozing von de sociole huurwoning;
73'gegevens over de lichomelijke of psychische gezondheid;

74" opleidìng en vorming;
75" gegevens van de huurovereenkomst die is opgezegd door de verhuurder.
De Vlaomse Regering kon de categorieën von persoonsgegevcns, vermeld in het eerste lid,
nader omschrijven.

Artikel 6.5. Vlaamse Codex Wonen van 2021: De verhuurder houdt een inschrijvingsregÍster bij
dat de identiteit vermeldt van olle kandidodt-huurders, alsook van de huurders oan wie in de
loop von het lopende en hetvorige kølenderjaar een sociale huurwoning werd toegewezen. De

inschrijving gebeurt in volgorde van de indiening van de qonvragen. Het inschrijvÍngsreg¡ster
mookt verder melding van het bestaon van eventuele voorrangen dîe de kondidaat-huurder
geniet.

Artikel 6.8., 51 Vlaamse Codex Wonen van 2021: Om zích voor een sociale huurwoning in te
schrljven, voldoen de personen, vermeld in poragraaf 3, oan de volgende voonuaorden:
7" ze ziJn minstens 78 jqor;
2" ze voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot het onroerend bezit en het inkomen die
de Vlaamse Regering vaststelt;
3" ze zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, vermeld ìn artikel 7, $7, eerste l¡d, 7', van de
wet van 79 juli 1997 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskoarten, de

vreemdelingenkaarten en dc verblijfsdocumenten, of ze zijn ìngeschreven op een
referentieadres als vermeld in artikel 7, 52, van de voormelde wet.

Art. 6.11. Vlaamse Codex Wonen van 2021: De kandidoat-huurder kon olleen worden
toegelaten tot een sociole huurvvoning ols hij voldoet øan de voorvvdorden, vermeld in artikel
6.8.

Art. 6.12. Besluit Vlaamse Csdex Wonen van 2027:Ter uitvoering van ortikel 6.8, 57, eerste lid,
2o, von de Vldamse Codex Wonen van 2021" zijn de volgende inschrijvingsvoorwaarden voor het
onroerend bezit en inkomen van toepassing:
7" de personen die zích inschrìjven, hebben geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw,
volledig of gedeeltelijk in volle eigendom;
2' de personen die zích inschrijven, hebben geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpachl
opstol of vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw;
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3" de personen die zich inschrijven, hebben geen woning dìe of perceel, bestemd voor
woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstat is gegeven;
4" de personen dîe zich ìnschriJven, hebben geen woning die of perceel, bestemd voor
woningbouw, dat ze volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruìk hebben gegeven;
5" de personen die zich lnschrìjven, zijn geen zookvoerder, bestuurder of oandeethouder van
een vennootschap waorin ze zakelijke rechten als vermeld in punt 7" tot en met 4", hebben
ingebrocht;
6" de perconen die zich inschrîjven, beschikken over een referentie-inkomen ddt de grenzen,
vermeld in artikel 6,73 van dit besluit, niet overschrijdt.

¡ Art. 6.16. Vlaamse Codex Wonen van 2021: Een sociale huurwoning wordt verhuurd op grond
von een schrifteliike huurovereenkomst die minstens de hierna vermelde gegevens bevat:
7" de datum woørop de huurovereenkomst ingoat;
2" de ìdentiteitvan de huurder en van de verhuurder;
3o het odres van de sociale huunuoning en de oanwijzing van alle ruimtes en gedeetten van het
gebouw die het voorwerp von de verhuur zijn;
4" de duur van de huurovereenkomst;
5" de basishuurprijs en in voorkomend gevol de huurprijs die overeenkomst¡g drtikel 6.23
berekend wordt b¡i de aanvang vdn de huurovereenkomst, en de manier woørop de huurprijs
betaald wordt;
6' het bedrog von de kosten en vergoedingen die betrekking hebben op dÍensten of leverÍngen
aqn de huurder bij de aanvang van de huurovereenkomst;
7" het bedrag von de waørborg;
8" in voorkomend gevol de vermelding van het reglementvon inwendige orde;
9" een venaijzing nqor de toelichting, vermeld ln artikel 6.77, eerste lid.
De Vlaamse Regering stelt een typehuurovereenkomst vost. Van de typehuurovereenkomst kan
enkelworden afgeweken in de gevollen die de Vlaamse Regering bepoalt.

r Art. 2 MB van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van
bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-
huurders:

5 7. Personen die zich willen inschrijven en die voldoen oan de inschrijvingsvoorwoarden,
worden geregistreerd volgens de chronologische volgorde van de indiening van hun odnvraag.
Het moment von indiening dot in aanmerking wordt genomen om de chronologie te bepalen,
is het moment woorop alle noodzakelijke stukken waaruit blijkt dat de persoon die zÍch wil
inschrijven, voldoet aan de inschrijvingsvoorwdorden, ter beschìkking van de verhuurder zijn.
De døtum waorop dat momentvalt, is de inschrijvtngsdatum. Voor de inschrijvingsvoorwøarde,
vermeld in artikel 3, I 7, eerste l¡d, 3", von het koderbesluit sociale huur, volstaat een verklaring
op erewoord in afwachting van een controle op de juistheid ervan.
Als een woning binnen zes moanden no de lnschrijving von de kandidodt-huurder aan hem kan
worden toegewezen, volstaot een verkloring op eer voor de toetsing van de
toelatingsvoorwaorde inzake eigendom, tenzij intussen de gezinssamenstellìng gewijzigd is.

5 2. De volgende gegevens over de kondidatuur worden afzonderlìjk in het inschrijvingsregister
gereglstreerd :

7' het inschrijvingsnummer;
2' de naam von alle personen dle de woning na de toewijzing sdmen zullen betrekken, met
ao nduiding va n de refe re ntie h uurde r;
3' het type von woning wodrvoor de kondidoat-huurder in aanmerking wenst te komen,
rekening houdend met de rationele bezeuing;
4' de ligging van de woningen waarvoor de kandidaot-huurder in aonmerking wenstte komen;
5" de maxîmale morl<twaorde van de woning wqaruoor de køndidaot-huurder in aanmerking
wenst te komen;
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6" voar iedere voorrdngsregel vermeld in artikel 79,20 en 21, $ 2, van het kaderbesluit sociale
huur en ols deze voorrqngsregels vøn toepassÍng zijn, de aanduiding of de kondidaat-huurder
onder de toepossing ervan valt;
7' als de kandidotuur wordt geschrapt, de reden en de datum von die schropping. Als de
kandidatuur werd geschropt op basis von artikel 72, 5 7, eerste l¡d, 7", vdn het koderbesluit
sociale huur, een verwijzing naar het type en de ligging (gemeente, deelgemeente, in
voorkomend gevol keuzegebied) van de woning die de kandidoat-huurder heeft aønvaard

. olsook het puntenodntdl von die kandidaot-huurder qls het tweede toewijzingssysteem von
toepossing is en, in voorkomend gevol, de voorrangsregel die werd toegepast.
Noast de gegevens, vermeld in het eerste lid, worden ten behoeve van de administrøtieve
behandeling van de kdndidaturen, de volgende gegevens ook ofzonderlijk geregistreerd:
7" von ølle perconen die de woning nø de toewijzing somen zullen betrekken, het odres, het
inschrijvingsnummer sociale zekerheid, het gegeven of ze persoon ten laste zijn, met een
onderscheid tussen persoon ten laste, vermeld in artikel 7, eerste l¡d, 22", a) of b), en persoon
ten loste, vermeld in artikel 7, eerste lid, 22', c) von het kaderbesluit sociale huur;
2' het inkomen van de kandidoot-huurder, zoals het in aanmerking genomen wordt voor de
toetsing aan de inkomensgrenzen, vermeld ín anikel 3, 5 2, von het koderbesluit sociale huur,
of, in voorkomend geval de verhoogde inkomensgrenzen, vermeld in artikel 29, I 2, von het
koderbesluit sociale huur, zoals von kracht vóór 7 modrt 2017;
3' ols de gemeente een invulling geeft aan de lokole binding, vermeld in ortikel 27 van het
kaderbesluit sociale huur, de oonduiding of de kandidadt-huurder onder de toepassing ervon
valt;
4' ols er een voorrdng geldt voor een of meerdere specifieke doelgroepen ols vermeld in ortikel
28 van het koderbesluit sociale huur, voor iedere doelgroep afzonderlijk de aanduiding of de

kandidoat-huurder ol don niet tot de doelgroep behoort;
5' ols er voor een of meer wíjken of gebouwen afwijkende toewijzingsregels worden toegepdst
in het køder von de leefboorheid, vermeld Ín artikel 29 van het koderbesluit sociale huur, een

oonduiding die het mogelijk maakt om, mits kennisname van het toewijzingsreglemenl af te
lezen wie het eerst in aanmerking komt voor het aanbod von een woníng in die wijken of
gebouwen;
6" als de verhuurder gebruik maakt van het tweede toewijzingssysteem, vermeld in anikel 27
van het kaderbesluít sociale huur, het adntal punten ddt de kondidaot-huurder toegekend
wordt;
7' het aantal weîgeringen of het aantol keren niet-reøgeren von de kandidaat-huurder van een

oanbad van een woning, dìe in oanmerking worden genomen voor de schrappingsgrond,
vermeld in artikel 72, 5 7, eerste lid, 6", van het kaderbesluit sociale huur en de dqtum woorop
deze weìgeringen plaatsvonden;
8" als de kandidatuur werd geschrapt op bosis van dnikel 72, 5 7, eerste l¡d, 7", vdn het
koderbesluit socidle huur,.de vermelding von de dotum van ingong van de huurovereenkomst,
en een verwijzing ndar de woning die de kandidodt-huurder heeft oanvaard;
ôo

7A'...

B. Betrcffonde de gegevens van particuliere verhuurdcrs
De Mededelende lnstantie beschikt over de gegevens van particulieren die een of meerdere woningen
verhuren aan de Mededelende lnstantie, ín het kader van de huurovereenkomst die onderling werd
afgeslote n overeenkomstig het Vlaams Woninghu u rdecreet.z

2 Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde
goederen of delen ervan, 85 17 december 2018,96.253.
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De gegevensverwerking door Mededelende instantie gebeurt ter uiwoering van contractuele
verplichtingan en volgende wettelijkc vcrplichtingen:

o Art. 8. Vlaams Woninghuurdccreet: Vereiste vdn een geschrift
Van elke huurovereenkomst die onder toepossing van deze titel vdlt, wordt een geschrift
opgesteld, dal afgezien von alle ondere nadere regels, de volgende gegevens vermeldt:
7" de identiteit van olle contrqcterende pañjen, namelijk:
a) voor de natuurlijke personen: hun noom, hun eerste twee voornomen, hun woonplaats en
hun ríiksregisternummer. Bij gebrek aqn een rìjksregisternummer worden de dotum en pløa*
von geboorte vermeld;

t...1
2" de begindatum von de overeenkomst;
3" de exocte duur van de huurovereenkomst;
4" de aonwijzing van alle ruimtes en gedeelten von het gebouw die het voonnerp van de
verhuur zün;
5" het bedrag van de huur;
6" de regeling over de kosten en de lasten;
7" een verwijzÍng naar de vulgariserende toelichting, vermeld in artikel 70.

t...1

t...t.

C. Betrcffondo dc argevons van eigen personeelslcdcn
De Mededelende lnstantie beschikt over de gegevens van zijn personeelsleden in het kader van de
a rbeidsovereen ko mst die onde rling we rd afgesloten.

De gegevenweruerking door Mededelende instantie gebeurt ter uiwoering van onder andcre
volgendc wctteli¡kc verplichtingen:

¡ Artikel 3 KB betreffende het bijhouden van sociale documenten3:

9 7. De werkgever die de verplichting heeft om een onmiddellijke oongifte van tewerkstclling
te verrichten krachtens het koninklijk besluìt von 5 november 2002 tot ¡nvoering van een
onmiddellijke aongifte van tewerktelling, met toepossing van artikel 38 van de wet vdn 26 juli
7996 tot modernisering van de sociole zekerheld en tot vrijworing van de leefbaarheid van de
wetteliike pensíoenstelsels, moet enkel een speciaal personeelsregister bijhouden in de
gevallen bepoold in onderafdeling 2 van hoofdstuk Il.

5 2. Oe werkgever die geen onmiddellijke aangifte von tewerkstelling moet verrichten
krochtens voornoemd koninklijk bcsluit von 5 november 2002 moet, voor alle werknemers die
uitgesloten worden uit het toepossingsgebied von hetzelfde besluit, één enkel algemeen
personeelsregister bedoeld in onderafdeling 7 van hoofdstuk ll en eveneens een speciaal
personeelsregister bijhouden in de gevallen bepaold in onderafdeling 2 van hoofdstuk Il.

5 3. Oe werkgever moet per joør voor iedere werknemer een lndividuele rekening bijhouden.
¡ Art. 15. KB betreffende het bijhouden van sociale documenten:

ß 1.) De índividuele rekening vermeldt voor de werknemer:
7" de naom en voornadm;
2" de geboortedøtum;
3" het gesløcht;

4" de woonplaots;
5" de burgerlijke stoot;
6" het aantal personen die fiscaol ten laste zijn;
7' het nummer van de individuele pensioenrekening b'rj de Algemene Spoor- en Lijfrentekos
(voor de individuele rekeningen die worden opgesteld voor de prestdties van het jaar 2003 en
van de daoropvolgende jaren, wordt dit nummer vevangen door het identificotienummer

3 KB van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, BS 27 augustus 1980, 9.863
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de socìale zekerheid van de werknemer, bedoeld ìn qrtikel 7, 4" van het voormeld koninklijk
besluit von 78 december 7996;)

8" het nummer von inschrijving in het personeelsregister;

9' de juridische aørd van de overeenkomst;
70" het nummer van de leerovereenkomst erkend door de Minìster bevoegd voor de
voortdurende vorming van de middenstond, of van de leerovereenkomst gesloten onder
toezicht von het Poritoir Comité voor de diamontnijverheîd en -handel;
77' (de functie die hij hoofdzokelijk uitoefent bij de werkgever, evenols de titel, rang,
hoedønigheid of categorie van de arbeid von de werknemer, of de beknopte kenmerken of
omschrijving van de arbeid;)
72" de beroepslcwalificatie die hem door de werkgever wordt tqegqkend, overeenkomstig de

beschikkingen van de colledíeve arbeidsovereenkomsten tot vqststelling von de drbeids- en
loonsvoorwaarden, of overeenkomst¡g de bepolingen von de besluiten woorbijforfaitqire lonen
worden bepoald voor de toepassing von de wetgeving op de sociale zekerheid;
73' de aonvangsdatum von de tewerkstelling;
74'de datum van de beëindiging van de overeenkomst.
(75" de ploots van het werk; indien het werk niet op een vaste plaats of hoofdzakelijk op een

voste plaats verricht wordt, de vermelding dat de werknemer zijn arbeid op verschillende
plaotsen venicht;)
(76" het aanvongsbedrog, de overige bestonddelen en de periodiciteit van de betalingen von

het loon woarop de werknemer recht heefr.)

ß 2. In de uitzendbureaus zijn de werkgevers vrijgesteld, voor het personeel dot ze

tewerkstellen in de hoedonÍgheid von uitzendkrachl van de verplichting tot het vermelden van

de gegevens opgesomd in 5 7,77" en 75".)

De Ontvangende lnstantie zal de opgevraagde Begevens ven¡rerken voor volgende doeleinden:

ln navolging van het decreet van 9 juli 2021 en de vorming van de woonmaatschappijena, dienen de

Mededelende en Ontvangende lnstantie persoonsgegevens uit te wisselen die noodzakel'rjk zijn om de

herstructurering of overdracht voldoende te kunnen voorbereiden en uiwoeren.

De door de Ontvangende lnstantie beoogde gegevensverwerking in dit protocol is noodzakelijk voor
de vervulling van een teak van algomocn bclang of van een taak in het kader van de uitoefening van

het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordel'rjke is opgedragen, specifìek om de

verplichte vorming van de woonmaatschapp¡j tot een goed e¡nde te kunnen brengen.

ln het kader van een mogel'rjke latere in beheergaven van onroerende goederen door Mededelende

lnstantie aan de toekomstige Woonmaatschappij (bv. d.m.v. beheersovereenkomst of vruchtgebruik)
conform art. 209, $3 van het decreet van 9 juli 202L, zal de Onwangende instantie/toekomstige

Woonmaatschappij mogel'rjks de uitgewisselde gegevens ook dienen aan te wenden voor het beheer

deze onroerende goederen. Hierbij is de beoogd gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering
van een overeenkomst.

Verenigbaarheid van de oorspronkelijke doeleinden van de verwerking door de Mededelende

lnstant¡e en de latere docleinden van de ve door de Onwa lnstantie

Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door Onwangende lnstantie is

verenigbaar met de doeleinden waarvoor Mededelende lnstant¡e de gegevens oorspronkelijk heeft

4 Zie voetnoot 1.



verzameld, gezien beide instanties dezelfde taken/doeleinden hebben en de uitwisseling van
persoonsgegevens plaats vindt ter voorbereiding van een vorming van de Antwerpse
woonmaatschappÛ.

Artikel 3: De gevraagde persoonsserevens en de çatesorieën en omvang van de
gevraasde persoonsgesevens conform het nroportionaliteitsbeginsel
ln onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die
worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proport¡onaliteit en de bewaartermijn van de
gegevens.

Het betreft ook persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening
gegevensbescherming. Dit wordt gespecificeerd in onderstaande tabel.

A. Betreffonde dc ven9ósv5raÐ

ld e ntificatieeeEeve ns

Concrete gegevens die
worden meegedeeld

Naam en voornaam
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit

Verantwoording
proportionaliteit

Deze gegevens z'rjn noodzakelijk om de overdracht tussen de ent¡te¡ten
voor te bereiden en de continuìteit van de diensWerlening te kunnen
waarborgen tijdens en na inkanteling.

Riiksreeisternummer
Verantwoording
proportional¡teit

Deze gegevens z'rjn noodzakel'rjk om de overdracht tussen de ent¡teiten
voor te bereiden en de continuiteit van de d¡enswerlening te kunnen
waarborgen tijdens en na inkanteling.

Contactgecevens

Concrete gegevens die
worden meegedeeld

Adres
Telefoonnummer
E-mail

Verantwoording
proportionaliteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overdracht tussen de entiteiten
voor te bereiden en de continuiteit van de dienstverlening te kunnen

waarborcen tiidens en na inkantelinc.
Gesevens betreffende lichameliike sezondheid
Concrete gegevens die
worden meegedeeld

Medische informatie i.v.m. invaliditeit (waardoor de betrokkene bv. Nood

heeft aan een geliikvloerse woning of een woning met lift).
Verantwoording
proport¡onal¡teit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overdracht tussen de entiteiten te
kunnen voorbereiden en de continuiteit van de dienswerlening te kunnen

waarborgen tijdens en na inkanteling.

Het gaât hier om art. 9 AVG persoonsgegevens die een bijkomende
grondslag vereisen:

de gegevens met betrekking tot de lichamelijke of psychische gezondheid,

die bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9.1

AVG uitmaken, worden venverkt omdat ze onder meer van invloed zijn op

de huurdersverplichtingen en van belang zijn om een aangepaste woning

te voorzien. De verwerking wordt gebaseerd op artikel 9.2, g), AVG

omwille van het zwaarwegend algemeen belang dat gevonden wordt in

het recht op wonen dat erkend is als een fundamenteel grondrecht ¡n de
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Belgische Grondwet, gecombineerd met de woonbehoeftigheid van de
betrokkenen die decretaal verplicht vastgesteld moet worden.s

Samenstelling gezin

Concrete gegevens die
worden meegedeeld

Burgerlijke staat
Personen ten laste

Bezoekrecht/ co-ouderschap van de kinderen
Verantwoording
proportional¡teit

Deze gegevens zijn noodzakel'rjk om de overdracht tussen de entite¡ten
voor te bereiden en de continuïteit van de diensWerlening te kunnen
waarborgen tiidens en na inkanteline.

Eigendomsgegevens

Concrete gegevens die
worden meegedeeld

(Kosteloze) venrrerving va n eigendom
Adreshistoriek

Verantwoording
proportionaliteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overdracht tussen de entiteiten
voor te bereiden en de continuiteit van de dienstverlening te kunnen
waarborßen tiidens en na inkanteling.

Persoonlijke kenmerken: taalkennis - beheersing Nederlands
Verantwoordíng
proport¡onalite¡t

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overdracht tussen de ent¡teiten
voor te bereiden en de continuiteit van de dienswerlening te kunnen
waarborgen tijdens en na inkanteling.

Datum inschriivinE bii Mededelende lnstantie
Verantwoording
proportíonal¡teit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overdracht tussen de entiteiten
voor te bereiden en de continuiTeit van de diensWerlening te kunnen
waarborßen tüdens en na inkanteling.

B. Betreffende de van rticuliore verhuurderc

5 Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekkingtot wonen (MvT), Porl.5t, Vlaams

2020-21,828 nr. 1, pg. 126.

ldentificatiesef, evens

Concrete gegevens die
worden meeEedeeld

Naam en voornaam
Geboortedatum

Verantwoording
proportionalite¡t

Deze gegevens zijn noodzakel'rjk om de overdracht tussen de entiteiten
voor te bereiden en de continuiteit van de dienstverlening te kunnen
waarborsen tiidens en na inkantelinc.

Riiksregisternummer
Verantwoording
proportionaliteít

Deze gegevens zijn noodzakel'rjk om de overdracht tussen de entiteiten
voor te bereiden en de continui'teit van de dienstverlening te kunnen
waarborsen tiidens en na inkanteling.

Contactßegevens

Concrete gegevens die
worden meegedeeld

Adres
Telefoonnummer
E-mail

Verantwoording
proportionaliteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overdracht tussen de entiteiten
voor te bereiden en de continurteit van de dienstverlening te kunnen
waarborßen tiidens en na ¡nkantelins.

Financiêle informatie
Concrete gegevens die
worden meegedeeld

Bankrekeningnummer



Verantwoording
proportiona l¡teit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overdracht tussen de entiteiten
voor te bereiden en de continuiteit van de diensWerlen¡ng te kunnen
waarborgen tijdens en na inkanteling.

Gegevens betreffende het verhuurde pand

Verantwoording
proportionalite¡t

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overdracht tussen de entiteiten
voor te bereiden en de continuìteit van de diensWerlening te kunnen
waarborgen tijdens en na inkanteling.

C. Bcüaffcnde de ven
ldentificatiegegevens
Concrete gegevens die
worden meegedeeld

Naam en voornaam
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit

Verantwoording
proport¡onal¡teit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om het payroll proces {loonberekening en
administratie) technisch te kunnen voorbereiden in het

loonven¡¡erkingssysteem en de continui'teit van de interne werking te
waarborgen na de iuridische en operationele inkanteline

Rijksrcgisternummer
Verantwoording
proportionaliteit

De gegevens zijn noodzakelijk om de overdracht van personeelsleden

tussen de entiteiten te kunnen voorzien en de continuiteit van de interne
werking te waarborgen na de juridische en operationele inkanteling

Contactcegevens
Concrete gegevens die
worden meegedeeld

Adres
Telefoonnummer
E-mail

Verantwoording
proport¡onalíte¡t

Deze gegevens zijn noodzakel'rjk om de arbeidsovereenkomst met de
werknemer voor te bereiden en de contínul'teit van de interne werking te
waarborgen na de juridische en operationele inkanteling.

Geßeve ns betreffende licha mel iike sezond heid

Concrete gegevens die
worden meecedeeld

Medische gegevens waaronder ziekte, medische keuring, aangifte
arbeidsongeval, ...

Verantwoording
proportionaliteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om wettel¡jke verplichtingen te vervullen
naar derde belanghebbenden in het kader van de arbeidsovereenkomst
en wijziging van organisatie (sociaal secretariaat,
verzekeringsmaatschapp'rj, verzekeringsmakelaar, experten van
verzeke ri ngsmaatscha ppij, externe preve ntieadvise u rs, ..

Financiële informatie
Concrete gegevens die
worden meeeedeeld

lnkomen: barema en anciënnîteit in de onderneming

Verantwoording
proportiona liteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de voorbereidingen en de overdracht
van de arbeidsovereenkomsten tussen de entiteiten te kunnen voorzien
en de continuïteit van de interne werking te waarborgen na de jurídische

en operationele inkanteling.

I nformatie over werkgclesenheid
Concrete gegevens die
worden meegedeeld

Functieomschrijving

Verantwoording
proportionaliteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de voorbereidingen en de overdracht
van de arbeidsovereenkomsten tussen de entiteiten te kunnen voorzien
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en de continuiTeit van de interne werking te waarborgen na de jurídische
en operationele inkanteling.

De meegedeelde gegevens zullen door Onwangende lnstantie ten laatste tot en met 30 juni 2023
bewaard worden of m¡nstens tot de datum waarop de Antwerpse woonmaatschappij werd erkend en
operationeel is. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gezien het feit dat dit de einddatum is

om de nakende inkanteling rond te krijgen en dit de Partijen de mogelijkheid geeft deze operatie
optimaal te kunnen voorbereiden.

Artikel 4: De categorieön van onWanrers en derden die mogeliiks de segevens
eveneens verkri¡Een
On&angende lnstantie zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2, 2',
vooropgestelde finaliteíten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van onwangers:

- Volgende diensten van Ontvangende lnstantie zullen toegang hebben tot de gevraagde
persoonsgegevens:

o diensthuuradministratieen kandidatenbeheer
o Personeelsdienst
o Dienst financiën
O ICT

Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informat¡e nodig hebben voor de
uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.

Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door Onwangende lnstantie moet
voorafgaandelíjk aan Meedelende lnstantie worden gemeld en moet uiteraard in overeenstemming
zijn met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van natuurlüke personen bij de
verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat Ontvangende lnstantie waar vere¡st
een prótocol sluit voor de mededeling van de gevraagde gegevens.

Met toepassing van artikel 6.79 52 van het besluit Vlaamse codex wonen 2AZ1- consulteert de

verhuurder de erin vermelde derden en/of bronnen hierin specifiek omschreven om
persoonsgegevens te bekomen indien deze niet rechtstreeks van betrokkenen worden ontvangen.
lndien naderhand een Mededelende lnstantie onroerende goederen in beheer geeft aan de
toekomstige Woonmaatschappij (bv. d.m.v. beheersovereenkomst, vruchtgebruik), wordt deze
periode verlengd naargelang de duur van deze inbeheergave, dit tot en met ten laatste 31 december
2027.

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededelins
De persoonsgegevens zullen periodiek worden opgevraagd om de geplande overdracht te kunnen
voorbereíden.
De mededeling van de persoonsgegevens gebeurt vanaf 01.08.2022 tot de datum waarop de

woonmaatschappij effectief is erkend en operat¡oneel ¡s.

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen
Volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de medcdeling van de persoonsgegevens,

vermeld in artikel 2:

Woonhaven maakt gebruik van een platform voor data uitwisseling (Citrix Sharefile) , waarbij
de effectieve data - tijdens de uitwisseling - effectief bewaard wordt in de eigen datacenters,
en op eigen servers, van Woonhaven binnen de eigen gebouwen van Woonhaven, en binnen
de fysiek en logisch beveiligde perimeter van Woonhaven.



Dit platform is via een beveiligde SSL-link bruikbaar vanuit SVKA, na authent¡cat¡e met een
door Woonhaven Antwerpen - ten persoonlijke titel - aangemaakt account voor de SVKA- en
Woonhavenmedewerkers. Vía deze weg is de mededeling gegarandeerd veilig,
geauthentiseerd en geautoriseerd.

De Onwangende lnstantie treft ten minste volgende organisatorische en technische
beveíligingsmaatregelen ter beveiliging van de ontvangen pcnroonsgagevens bíj verdere verwerking:

De aanstelling van een e)derne DPO: doo.sociaalwonen@craníum.eu - Excelsiorlaan 43, 1930
Zaventem. Deze aanstelling werd aangemeld bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en de
Vlaamse Toezichtcommissie.
De werknemers van WOONHAVEN ANTWERPEN hebben een contract en een deontologische
code ondertekend of minstens is deze verwerkt in het Arbeidsreglement. De deontologische
code waartoe werknemers van Woonhaven gehouden zijn is te raadplegen via ¡ntranet.
Sensibilisering van personeel: alle medewerkers zijn op de hoogte en regelmatig worden er e-
learnings gegeven aan de medewerkers rond AVG en informatieveiligheid.
Meldingsprocedures: Woonhaven heeft procedures uitgewerkt voor het uitvoeren van
rechten van betrokkenen en behandeling van datalekken. Daarnaast zijn hiervan ook registers
beschikbaar.
Er is een Privacyrerklaring voorhanden die voldoet aan de eisen van artikel 13 en 14 AVG en
die de betrokkenen krijgen bij inschr'ljving
Er is een volledig up to date register van de verwerkingsact¡viteiten
Back-up: van de data van Woonhaven worden back-ups genomen

Het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkhe¡d, ¡ntegriteit, beschikbaarheid en
veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen.

Het vermogen om bij een flisiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang
tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen.
Een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de
doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

verwerking.
Woonhaven voert een toegangscontrole, een authentificatiesysteem en een
wachtwoordbeleid:

o De kantoren zijn uitgerust en beveiligd met een badge-systeem
o Computers en laptops z'rjn beveiligd met wachtwoorden en met bitlocker
o De toegang tot de applicatiesoftware wordt gelímiteerd op basis van gebruik en in

functie van de noodzaak om toegangte hebben

o User- lD's worden bijgehouden en regelmatig gecontroleerd

o Er is een logging-systeem voorzien
o Firewall en anti-virus: alle computers en laptops zijn uitgerust met een firewall en anti

virus programma

o Server: de server bevindt zich ín het kantoorcomplex van Woonhaven te 2020
Antwerpen, Jan Denucéstraat 16. Woonhaven heeft alle noodzakelijke maatregelen
getroffen tot beveiliging van de server. De serverruimte in het kantoor is beveiligd en

en kel toega n ke I ijk voor bevoegd e med ewe rke rs.

De Ontvangende lnstantie moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen

werden getroffen. Op eenvoudig verzoek van de Mededelende lnstant¡e moet De Onwangende
lnstantie hiervan aan de Mededelende lnstantie het bewijs overmaken.

ln het geval De Ontvangende lnstantie voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp
z'rjn van voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet
Onwangende lnstant¡e uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekk¡ng
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het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de venuerking
aan de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming voldoet en de bescherming van
de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

De OnWangende lnstantie sluit in voorkomend geval met alle ven¡¡erkers een
verwerkersovereenkomst in overeenstemm¡ng met artikel 28 van de algemene verordening
gegevensbescherming. Partijen bezorgen elkaar een overzicht van de verwerkers die de gevraagde
gegevens verurerken, en actualiseren dit overzicht zo nodig

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonssegevens
De Mededelende lnstantie ontvangt de gegevens via de verschillende bronnen zoals weergegeven in
onderstaande tabel:

De kwaliteit van de gegevens is hierdoor afhankelijk van de betrokkene of van die authentieke bron.
Bü twíjfel over de juistheid zal de Mededelende lnstantie de kandidaat de kans geven zijn gegevens te
corrigeren. De Mededelende lnstantie maakt het volledige inschr'rjvingsdossier, incl. bewijsstukken
over aan de Ontvangende lnstantie.

Zodra de OnWangende lnstantie 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 De Mededelende
lnstantie die na onderzoek binnen 48 uur van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen
binnen De Mededelende lnstantie treft en de Ontvangende lnstantie daarvan vervolgens op de hoogte
brengt.

Artikel 8; Sanctie bii niet-naleving
Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afw'rjking van artikel 5, 2", kan

de Mededelende lnstantie dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien de Onwangende lnstantie deze persoonsgegevens

verwerkt ¡n 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: Meldinssplichten
Fartijen 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

6 KB van 22 mei 2001 tot regeling van de toegang tot het R'rjlaregister van de natuurlijke personen en van het gebruik van het
identifÌcatienummer wat betreft de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende soc¡ale

hulsvestìngsmaatschappijen; RR nr. 4t/2007 van 12 december 2007; Machtiging aan de VMSW tot ultbreidlng van het
machtigingsbesluit van 22 mei 2001 (gegevens + begunst¡gden);Beraadslag¡ng RR nr, 3412018 van 16 mei 2018 tot aanpassing

van de rechtsgrond van beraadslaging RR nr,41/2007 van 12 december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluitvan
22 mel 2001 (RN-MA-2017-090).

Categorieën betrokkenen Bron
(Kandidaat)-huurders ofinel van betrokkene;

ofwel via raadpleg¡ng van authentieke bronnen (waarvoor het
een machtigine heeft6).

Personeelsleden Van de betrokkene
Particuliere verhuurders Van de betrokkene



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 hêrstellen. De part¡jen
verschaffen elkaar alle ínformatie die ze nuttig of nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te
opt¡maliseren.
De Ontvangende lnstantie brengt de Mededelende lnstantie onmiddcllijk op de hoogte van wljzigingen
van wetgeving met impact op voorliggend protocol, zoals de finaliteit proportionaliteit frequentie,
duurtijd enz. en in voorkomend gevalvan wijzigingen omtrent de venverksrs.

Artikel 10: Toepasseliik recht en seschillenbeslechtins
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 te Antwerpen.

Artikel 11: lnwerkinstreding en opzessing
Dit protocoltreedt in werking op 01.08.2022.
Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 3
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 Antwerpen, op 30.07.2022, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn

Antwerpenl
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