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Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen

Woonmaatschappij lMpuls en De Leie in het kader van de nakende

hestructureren van beide partijen tot een Woonmaatschappii
Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, 57, van het decreet van 78 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Protocol:

Tussen de ondergetekenden:
Woonmaatschappij !Mpuls, met zetel te 8930 Menen, Volkslaan 302, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder het nummer 0405.50!.L74, hier vertegenwoordigd door haar

directeur, de heer Sonny Ghesquidre;
hierna: "Mededelende of Ontvangende instantie";

EN

Cvba De Leie, met zetel te 8940 Wervik, Nieuwstraat 81, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0435.368.662, hier vertegenwoordigd door haar

directeur, de heer Tim Fastr6 hierna: "Mededelende of Ontvangende instantie";

Gezien de doorgifte van persoonsgegevens wederzijds is, kunnen beide partijen naargelang de

doorgifte de rol van Mededelende of Ontvangende lnstantie op zich nemen. Partijen moeten zich

houden aan de in het protocol vermelde verplichtingen voor wat betreft de Mededelende en

Ontvangende lnstantie, dit naargelang de rol die zij innemen bij een specifieke doorgifte.

Woonmaatschappij !Mpuls en De Leie worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een

"partij" of gezamenlijk als de "partijen";

NA TE HEBBEN UITEENGEZET

A. Woonmaatschappij lMpuls is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, t0" e-

govdecreet met statuut: een instelling met een publieke taak als vermeld in artikel 1.3,6",

van het Bestuursdecreet van 7 december 2OL8.
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c.

De Leie is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2, tO" e-govdecreet met statuut:
een instelling met een publieke taak als vermeld in artikel 1.3,6", van het Bestuursdecreet

van 7 december 2018.

CONTEXT VAN DE UITWISSELING: met het Decreet van 9 juli 2O2L'1,, besliste de Vlaamse

decreetgever dat sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren vanaf 1
januari 2023 6en woonactor dienen te vormen per werkingsgebied bestaande uit
geografisch aansluitende gemeenten: de woonmaatschappij. Hierdoor zullen de

verschillende sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen binnen

66nzelfde werkingsgebied herstructureren tot 66n entiteit, dan wel een deel van hun

werking overdragen aan een andere entiteit die bevoegd is voor dat werkingsgebied. Om

die herstructurering vlot te laten verlopen wensen de beide partijen in aanloop reeds

onderling bepaalde kennis en documenten uit te wisselen, die noodzakelijk zin om een

woonmaatschappij te vormen. De persoonsgegevens die hierbij gedeeld worden vormen

het voorwerp van dit protocol.

De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, 51, 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.

De functionaris voor gegevensbescherming van Woonmaatschappij !Mpuls heeft op

t3/O6/2O22 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

De functionaris voor gegevensbescherming van De Leie heeft op L3/O6/2022 advies met

betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

Artikel 1: Onderwerp
ln dit protocolworden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de

persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door de Mededelende aan de Ontvangende

insta ntie uiteengezet.

1 Decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, 85 10 september 2021,
95.673.
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Artikel 2: Rechtvaardisingssronden van zowel de mededeling als de inzameline van de
persoonsgeRevens

De Mededelende lnstantie heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor

volgende doeleinden:

A. Betreffende de gegevens van (kandidaat)-huurders
De Mededelende lnstantie heeft huurovereenkomsten met sociale huurders afgesloten overeenkomstig

de Vlaamse Codex Wonen van2O2t en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van2O2t. Om in aanmerking te

komen voor een sociale huurwoning moeten (potentidle) kandidaat-huurders aan bepaalde inschrijvings-

en toelatingsvoorwaarden voldoen (artikel 6.t2-6.15 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.L68 Besluit Vlaamse Codex van 202L). De gevraagde gegevens komen

voort uit het huurdersdossier waar de huurovereenkomst deel van uitmaakt.

De gegevensverwerking door Mededelende instantie gebeurt ter uitvoering van volgende

wettelijke verplichtingen :

o Artikel 6.2. Vlaamse Codex Wonen van 2021l' De Vloomse Regering stelt de voorwoorden
vost voor de verhuring van sociale huurwoningen, met inachtneming vdn de bepalingen
van dit boek. [ ...]
Voor de ospecten die niet geregeld zijn in dit boek of in de besluiten die genomen zijn ter
uitvoering van dit boek, gelden de bepolingen von boek lll, titelVlll, hoofdstuk ll, afdeling
l, von het Burgerlijk Wetboek en het Vlaams Woninghuurdecreet.

o Art. 6.3/L. Vlaamse Codex Wonen van 2027:

5 7. Voor de toepassing von dit boek worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende

doeleinden:

1" nogoon of voldaan is oon de voorwaarden en verplichtingen van dit boek en die de

Vloamse Regering vaststelt conform dit boek;

2" de juridische afwikkeling van de huurovereenkomst verzekeren;

3' de uitoefening von het toezicht, vermeld in deel 12, mogelijk maken.

9 2. De verwerkingsverontwoordelijken, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene

verordening gegevensbescherming, zijn:

7" de verhuurder, voor wot betreft de verwerkingen die hij voor zijn rekening neemt;

2'voor het centraol inschrijvingsregister de entiteit die conform ortikel 6.5, eerste lid, van

dit boek, wordt aongewezen om het centroal inschrijvingsregister bij te houden;

3" de toezichthouder, vermeld in artikel 4.79 van deze codex, voor wat betreft de

verwerkingen in het kader van zijn toezichtsbevoegdheid.

5 S. Met toepassing van parograaf 7 kunnen de volgende categorieEn von

persoonsgegeve ns word e n ve rwe rkt :

7" i d e ntifi cati eg e g ev e ns ;
2" het rijksregisternummer en de identificatienummers von de sociale zekerheid;



o

a

3' persoo n I ij ke ke n m erke n ;
4" gezi nssa m e nste I I i n g ;
5" fi na nci d le bijzo n d e rh ed e n ;
6" gegevens over onroerende rechten;

7" gegevens von cursisten Nederlands als tweede taal (NT2);

8" woningkenmerken;

9" beroep en betrekking;

70" gegevens uit socioal onderzoek;

L1" leefgewoonten;

12" gerechtelijke gegevens over het beEindigen von de huurovereenkomst wegens het

veroorzaken von ernstige overlast of ernstige verwaarlozing von de sociale huurwoning;

73' gegevens over de lichamelijke of psychische gezondheid;

14" opleiding en vorming;

75' gegevens von de huurovereenkomst die is opgezegd door de verhuurder.

De Vloomse Regering kan de cotegorieen van persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid,

nader omschrijven.

Artikel 6.5. Vlaamse Codex Wonen van 2O2L: De verhuurder houdt een

inschrijvingsregister bij dat de identiteit vermeldt van olle kandidoat-huurders, alsook von

de huurders aan wie in de loop van het lopende en het vorige kalenderjoor een sociale

huurwoning werd toegewezen. De inschrijving gebeurt in volgorde van de indiening van de

aonvragen. Het inschrijvingsregister maakt verder melding van het bestaan van eventuele
voorrongen die de kandidaat-huurder geniet.

Artikel 5.8., 51 Vlaamse Codex Wonen van 202I: Om zich voor een sociole huurwoning in

te schrijven, voldoen de personen, vermeld in porograaf 3, aan de volgende voorwoorden:
7' ze zijn minstens 78 joor;

2' ze voldoen oon de voorwaarden met betrekking tot het onroerend bezit en het inkomen

die de Vlaomse Regering voststelt;

3' ze zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, vermeld in artikel 7, $1, eerste lid, 7", von

de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaorten, de

vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, of ze zijn ingeschreven op een

referentieadres als vermeld in artikel L, 52, van de voormelde wet.

Art. 6.1L. Vlaamse Codex Wonen van 2O2L: De kondidoat-huurder kon olleen worden
toegelaten tot een sociole huurwoning als hij voldoet oan de voorwoorden, vermeld in

artikel6.8.
Art.6.12. Besluit Vlaamse CodexWonen van2Q2t:Ter uitvoeringvon ortikel6.8,57, eerste

lid, 2", von de Vlaamse Codex Wonen van 2027 zijn de volgende inschrijvingsvoorwaorden
voor het onroerend bezit en inkomen von toepassing:
L" de personen die zich inschrijven, hebben geen woning of perceel, bestemd voor

woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom;

2" de personen die zich inschrijven, hebben geen volledig of gedeeltelijk recht von erfpacht,

opstal of vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw;
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3" de personen die zich inschrijven, hebben geen woning die of perceel, bestemd voor

woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven;

4" de personen die zich inschrijven, hebben geen woning die of perceel, bestemd voor

woningbouw, dat ze volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik hebben gegeven;

5" de personen die zich inschrijven, zijn geen zookvoerder, bestuurder of aandeelhouder

van een vennootschop woarin ze zakelijke rechten als vermeld in punt 7' tot en met 4",

hebben ingebracht;

6" de personen die zich inschrijven, beschikken over een referentie-inkomen dot de

grenzen, vermeld in artikel 6.73 von dit besluit, niet overschrijdt.

Art. 6.16. Vlaamse Codex Wonen van 202L: Een sociale huurwoning wordt verhuurd op
grond von een schriftelijke huurovereenkomst die minstens de hierno vermelde gegevens

bevat:
7" de datum waorop de huurovereenkomst ingoat;
2' de identiteit van de huurder en von de verhuurder;

3" het adres van de sociale huurwoning en de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van

het gebouw die het voorwerp von de verhuur zijn;

4" de duur van de huurovereenkomst;

5" de basishuurprijs en in voorkomend geval de huurprijs die overeenkomstig ortikel 6.23

berekend wordt bij de aanvang von de huurovereenkomst, en de manier waarop de

h u u rp rijs betoo I d wordt;
6" het bedrag von de kosten en vergoedingen die betrekking hebben op diensten of
leveringen oan de huurder bij de aanvong van de huurovereenkomst;

7" het bedrag van de waarborg;

8" in voorkomend gevol de vermelding van het reglement von inwendige orde;

9' een verwijzing naar de toelichting, vermeld in artikel 6.77, eerste lid.

De Vlaamse Regering stelt een typehuurovereenkomst vast. Van de

typehuurovereenkomst kan enkel worden afgeweken in de gevallen die de Vlaamse

Regering bepoalt.

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 aan de inschrijvingsvoorwoorden,
worden geregistreerd volgens de chronologische volgorde van de indiening von hun

oonvrqog. Het moment van indiening dat in aonmerking wordt genomen om de

chronologie te bepalen, is het moment waarop alle noodzakelijke stukken wooruit blijkt
dat de persoon die zich wil inschrijven, voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, ter
beschikking von de verhuurder zijn. De datum woorop dat moment valt, is de

inschrijvingsdatum. Voor de inschrijvingsvoorwaarde, vermeld in artikel 3, 5 7, eerste lid,

3", van het kaderbesluit sociale huur, volstaot een verkloring op erewoord in ofwachting
von een controle op de juistheid ervan.
Als een woning binnen zes maanden no de inschrijving van de kandidaat-huurder oon hem

kan worden toegewezen, volstoot een verkloring op eer voor de toetsing van de



toelatingsvoorwaarde inzake eigendom, tenzij intussen de gezinssomenstelling gewijzigd

is.

6 Z. De volgende gegevens aver de kandidatuur worden afzonderlijk in het
i nschrijvi ngsregister geregistreerd :

7' h et i nsch rijvi ngsnu m m er;
2" de naam van alle personen die de woning na de toewijzing somen zullen betrekken, met
aanduiding von de referentiehuurder;
3' het type van woning woorvoor de kandidaot-huurder in aanmerking wenst te komen,

rekening houdend met de rationele bezetting;
4" de ligging von de woningen wdorvoor de kandidaat-huurder in oonmerking wenst te
komen;
5" de moximale marktwaarde van de woning wodrvoor de kandidaat-huurder in

aanmerking wenst te komen;
6" voor iedere voorrongsregel vermeld in artikel 79, 20 en 2L, I 2, von het kaderbesluit
sociole huur en ols deze voorrangsregels van toepassing zijn, de aanduiding of de

kandidoat-huurder onder de toepossing ervon valt;
7" als de kondidotuur wordt geschrapt, de reden en de dotum van die schropping. Als de

kondidatuur werd geschropt op basis van ortikel 72, 5 7, eerste lid, 7", van het kaderbesluit
sociale huur, een verwijzing noar het type en de ligging (gemeente, deelgemeente, in

voorkomend geval keuzegebied)von de woning die de kondidaat-huurder heeft aonvaard
alsook het puntenoantal von die kandidaat-huurder als het tweede toewijzingssysteem
von toepassing is en, in voorkomend geval, de voorrongsregel die werd toegepast.
Noast de gegevens, vermeld in het eerste lid, worden ten behoeve van de administratieve
behandeling van de kandidaturen, de volgende gegevens ook ofzonderlijk geregistreerd:

7" von alle personen die de woning na de toewijzing somen zullen betrekken, het odres,
het inschrijvingsnummer sociole zekerheid, het gegeven of ze persoon ten laste zijn, met
een onderscheid tussen persoon ten laste, vermeld in artikel 7, eerste lid, 22', a) of b), en

persoon ten laste, vermeld in artikel 7, eerste lid, 22', c)van het koderbesluit sociole huur;
2" het inkomen van de kondidaat-huurder, zoals het in aanmerking genomen wordt voor
de toetsing aon de inkomensgrenzen, vermeld in ortikel 3, 5 2, van het kaderbesluit sociale

huur, of, in voorkomend gevol de verhoogde inkomensgrenzen, vermeld in artikel 29, 5 2,

van het kaderbesluit sociale huur, zoals van krocht v66r 7 moort 2017;
3" als de gemeente een invulling geeft aan de lokole binding, vermeld in artikel 27 van het
kaderbesluit sociale huur, de aanduiding of de kandidaot-huurder onder de toepossing

ervon valt;
4" als er een voorrong geldt voor een of meerdere specifieke doelgroepen als vermeld in
artikel 28 von het kaderbesluit sociale huur, voor iedere doelgroep ofzonderlijk de

aanduiding of de kandidaat-huurder ol dan niet tot de doelgroep behoort;
5" als er voor een of meer wijken of gebouwen afwijkende toewijzingsregels worden
toegepost in het kader von de leefbaarheid, vermeld in artikel 29 von het kaderbe:sluit
sociole huur, een oanduiding die het mogelijk moakt om, mits kennisname von het
toewijzingsreglement, af te lezen wie het eerst in aanmerking komt voor het aonbod van

een woning in die wijken of gebouwen;

6" als de verhuurder gebruik maakt van het tweede toewijzingssysteem, vermeld in artikel



27 van het koderbesluit sociale huur, het aontol punten dot de kandidoat-huurder
toegekend wordt;
7" het aantal weigeringen of het aontol keren niet-reageren van de kandidaot-huurder von

een aanbod van een woning, die in aonmerking worden genomen voor de

schrappingsgrond, vermeld in artikel 72, I 7, eerste lid, 6', van het kaderbesluit sociole

huur en de datum waqrop deze weigeringen ploatsvonden;
8" als de kandidatuur werd geschropt op basis von artikel 72, 5 7, eerste lid, 7", van het
koderbesluit sociole huur, de vermelding von de dotum von ingang van de

huurovereenkomst, en een verwijzing noar de woning die de kandidaat-huurder heeft
aanvoard;
9'...;
L0"...

B. Betreffende de gegevens van eigen personeelsleden
De Mededelende lnstantie beschikt over de gegevens van zijn personeelsleden in het kader van

de arbeidsovereenkomst die onderling werd afgesloten.

De gegevensverwerking door Mededelende instantie gebeurt ter uitvoering van onder andere

volgende wettelijke verplichtingen:
o Artikel 3 KB betreffende het bijhouden van sociale documenten2:

9 l. De werkgever die de verplichting heeft om een onmiddellijke aangifte van

tewerkstelling te verrichten krochtens het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot
invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38

van de wet van 26 juli 7996 tot modernisering von de sociole zekerheid en tot vrijwaring
von de leefbaarheid von de wettelijke pensioenstelsels, moet enkel een speciool

personeelsregister bijhouden in de gevallen bepaald in onderafdeling 2 van hoofdstuk ll.

9 2. De werkgever die geen onmiddellijke aangifte von tewerkstelling moet verrichten

krachtens voornoemd koninklijk besluit von 5 november 2002 moet, voor alle werknemers

die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied von hetzelfde besluit, ddn enkel

algemeen personeelsregister bedoeld in onderafdeling l van hoofdstuk ll en eveneens een

speciool personeelsregister bijhouden in de gevallen bepaald in onderofdeling 2 van

hoofdstuk ll.

5 3. De werkgever moet per jaor voor iedere werknemer een individuele rekening

bijhouden.
o Art. 15. KB betreffende het bijhouden van sociale documenten:

$ l.) Oe individuele rekening vermeldt voor de werknemer:

7" de naam en voornoam;

2" de geboortedatum;

3" het geslacht;

4" de woonploats;

2 KB van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, 85 27 augustus 1980, 9.863



5" de burgerlijke staat;
6" het aontal personen die fiscaal ten laste zijn;

7" het nummer von de individuele pensioenrekening bij de Algemene Spoor- en Lijfrentekos
(voor de individuele rekeningen die worden opgesteld voor de prestoties von het joor 2003

en van de daoropvolgende jaren, wordt dit nummer vervongen door het
identificatienummer von de sociale zekerheid van de werknemer, bedoeld in artikel 7, 4'
von het voormeld koninklijk besluit van 78 december 1996;)

8" het nummer van inschrijving in het personeelsregister;

9" de juridische aard von de overeenkomst;

70" het nummer van de leerovereenkomst erkend door de Minister bevoegd voor de

voortdurende vorming van de middenstand, of van de leerovereenkomst gesloten onder

toezicht van het Poritair Comitd voor de diamantnijverheid en -handel;

71' (de functie die hij hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever, evenals de titel, rang,

hoedanigheid of categorie van de orbeid van de werknemer, of de beknopte kenmerken of
omschrijving van de arbeid;)
72" de beroepskwolificotie die hem door de werkgever wordt toegekend, overeenkomstig

de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de

arbeids- en loonvoorwoarden, of overeenkomstig de bepolingen von de besluiten waarbij

forfaitaire lonen worden bepaald voor de toepassing van de wetgeving op de sociole

zekerheid;

73' de aanvangsdatum von de tewerkstelling;
74" de datum van de bedindiging van de overeenkomst.

(L5" de plaots von het werk; indien het werk niet op een vaste plaats of hoofdzakelijk op

een vaste ploats verricht wordt, de vermelding dat de werknemer zijn orbeid op

verschi I I e n de pl o otse n verri cht;)

(16' het aanvongsbedrag, de overige bestanddelen en de periodiciteit van de betalingen

van het loon woorop de werknemer recht heeft.)

$ Z. tn de uitzendbureous zijn de werkgevers vrijgesteld, voor het personeel dat ze

tewerkstellen in de hoedanigheid van uitzendkracht, von de verplichting tot het vermelden

von de gegevens opgesomd in g 7, 77" en 15".)

C. Betreffende de gegevens van de aandeelhouders

De Mededelende instantie beschikt over gegevens van zijn aandeelhouders in het kader van in

het kader van haar juridische structuur en voor het bijhouden van een register van

aandeelhouders of vennoten.

De gegevensverwerking door Mededelende instantie gebeurt op basis van volgende wettelijke
verplichting:

Artikel 3. 5 1. KB van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-

register:

a



Met toepassing van artikelen 75 von de wet van 18 september 2077 en 74/L, tweede en

derde lid, van het Wetboek von Vennootschoppen, delen alle informatieplichtigen, die een

vennootschap zijn, aan het register de volgende informotie over elk van hun uiteindelijke
begunstigden mee:
1-'zijn naom;
2" zijn eerste voornaom;
3'zijn geboortedag;
4" zijn geboortemoand;
5" zijn geboortejaor;
6' zij n nation o liteit(e n ) ;
7'zijn land van verblijf;
8'zijn volledige verblijfsadres ;
9" de dotum woorop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden.
10" zijn identificatienummer van het Rijksregister von natuurlijke personen of van de

Kruispuntbonk van de sociole zekerheid, en woor van toepossing elk vergelijkbaar
identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat woor hij verblijft of woorvan hij
onderdaon is;

77" de cotegorie(En) von personen bedoeld in artikel 4, 27", tweede lid, a), van de wet von

1-8 september 2077, woortoe hij behoort;
72" of het gaat om een persoon die ddn van de voorwoorden vervult die worden vermeld
in artikel 4, 27", tweede lid, a), van de wet von 78 september 2077, afzonderlijk of somen
met andere personen;
13" of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde;
74" ols het om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, het oantol
tussenpersonen en ook, voor elk van hen, de volledige identificotiegegevens, met minstens
de noom, de oprichtingsdatum, de handelsnoam, de rechtsvorm, het adres von de

maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer bedoeld in artikel lll.77 van het
wetboek van economisch recht, en woor von toepossing elk onder vergelijkbaar
identificatiemiddel dat wordt ofgeleverd door de staat waar de tussenpersoon is
geregistreerd;
75' de omvong von het uiteindelijke belang in de informotieplichtige, nomelijk:
a) in het geval van een rechtstreekse uiteindelijke begunstigde en wonneer het
zeggenschop resulteert uit de eigendom van de oandelen of stemrechten, het percentage
von de oondelen of stemrechten in de informatieplichtige;
b) in het gevol von een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde en wanneer het
zeggenschap resulteert uit de onrechtstreekse eigendom von de oondelen of stemrechten
in de informotieplichtige, de gewogen percentages van de aandelen of stemrechten in de

informotieplichtige.

De Ontvangende lnstantie zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden



ln navolging van het decreet van 9 juli 2O2l en de vorming van de woonmaatschappijen3, dienen de

Mededelende en Ontvangende lnstantie persoonsgegevens uit te wisselen die noodzakelijk zijn om de

herstructurering of overdracht voldoende te kunnen voorbereiden en uitvoeren.

De door de Ontvangende lnstantie beoogde gegevensverwerking in dit protocol is noodzakelijk voor de

vervulling van een taak van algemeen belang, specifiek om de verplichte vorming van de

woonmaatschappij tot een goed einde te kunnen brengen.

Verenigbaarheid van de oorspronkelijke doeleinden van de verwerking door de

Mededelende lnstantie en de latere doeleinden van de verwerking door de Ontvangende
lnstantie:

Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door Ontvangede lnstantie

is verenigbaar met de doeleinden waarvoor Meedelende lnstantie de gegevens oorspronkelijk
heeft verzameld, gezien beide instanties dezelfde taken/doeleinden hebben en de uitwisseling

van gegevens plaats vindt ter voorbereiding van een verplichte fusie waarbij Mededelende en

Ontvangende 66n instantie zullen. ln de nabije toekomst worden beide lnstanties dus eenzelfde

nieuwe entiteit die de persoonsgegevens vermeld in dit protocol zal verwerken.

Artikel 3: De gevraaqde persoonsgeqevens en de categorie6n en omvang van de
gevraagde persoonsgegeven s conform het orooortionaliteitsbesinsel
ln 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 ook persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening
gegevensbescherming. Dit wordt gespecificeerd in onderstaande tabel.

A. Betreffende de van kand uurders
ldentificatiegegevens

Concrete gegevens

die worden
meegedeeld

Naam en voornaam
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit

Verantwoording
proportiona liteit

De gegevens zitten in het softwarepakket SocioPack. De

samenvoeging van de datagegevens vereist de uitwisseling.

Tevens zijn deze gegevens noodzakelijk om dubbele
inschrijvingsdossiers samen te voegen. De huurders worden ook

door 66n partij ingelicht over de nakende fusie (Vb. via een extra

editie van de huurderskrant).

3 Zie voetnoot 1



Rijksregisternummer

Verantwoording
proportiona liteit

De gegevens zitten in het softwarepakket SocioPack. De

samenvoeging van de datagegevens vereist de uitwisseling.

Tevens zijn deze gegevens noodzakelijk om dubbele

inschrijvingsdossiers samen te voegen en na te gaan of bepaalde

huurders ook kandidaat zijn bij de andere SHM.

Contactgegevens

Concrete gegevens

die worden
meegedeeld

Adres
Telefoonnummer
E-mail

Verantwoording
proportiona liteit

De gegevens zitten in het softwarepakket SocioPack. De

samenvoeging van de datagegevens vereist de uitwisseling.

Gegevens betreffende lichamelijke gezondheid

Concrete gegevens

die worden
meegedeeld

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

Nood heeft aan een gelijkvloerse woning of een woning met lift).

Verantwoording
proportiona liteit

De gegevens zitten in het softwarepakket SocioPack. De

samenvoeging van de datagegevens vereist de uitwisseling.

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

Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktob er 20L4 inzake de mededeling

van persoonsgegevens door de Directie-Generaal Personen met een

handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de maatschappijen voor
sociale huisvesting en de kantoren voor sociale verhuur, door
middel van de webservice handiflux, voor het verstrekken van

sociale leningen en het verhuren en verkopen van sociale woningen

en kavels.

Beraadslaging nr. L9/OL8 van 5 februari 2019 over de mededeling

van persoonsgegevens met betrekking tot de erkenning van de

handicap in het kader van de zorgtoeslag voor kinderen met een

specifieke ondersteuningsbehoefte, door het Vlaams agentschap

kind en gezin aan diverse organisaties.

Financi6le informatie

Concrete gegevens

die worden
meegedeeld

lnkomen
Alimentatie ten laste van de betrokkene



Verantwoording
proportiona liteit

De gegevens zitten in het softwarepakket SocioPack. De

samenvoeging van de datagegevens vereist de uitwisseling.

Samenstelling gezin

Concrete gegevens

die worden

meegedeeld

Burgerlijke staat
Personen ten laste
Bezoekrecht/ co-ouderschap van de kinderen

Verantwoording
proportiona liteit

De gegevens zitten in het softwarepakket SocioPack. De

samenvoeging van de datagegevens vereist de uitwisseling.

Eigendomsgegevens

Concrete gegevens

die worden

meegedeeld

Kosteloze verwerving van eigendom
Adreshistoriek

Verantwoording
proportiona liteit

De gegevens zitten in het softwarepakket SocioPack. De

samenvoeging van de datagegevens vereist de uitwisseling.

Persoonlijke kenmerken : taa lkennis - beheersing Nederlands

Verantwoording
proportiona liteit

De gegevens zitten in het softwarepakket SocioPack. De

samenvoeging van de datagegevens vereist de uitwisseling.

Datum inschrijving bij Mededelende lnstantie

Verantwoording
proportiona liteit

Du bbele insch rijvingsdossiers moeten sa mengevoegd worden.

B. Betreffende de van rsoneelsleden
ldentificatiegegeven s

Concrete gegevens

die worden

meegedeeld

Naam en voornaam
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit

Verantwoording
proportiona liteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de personeelsadministratie

voor te bereiden (DIMONA-aangifte in orde brengen, nieuwe

a rbeidsovereenkomst opstel len,...).

Rijksregisternummer

Verantwoording
proportiona liteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de personeelsadministratie

voor te bereiden (DIMONA-aangifte in orde brengen, nieuwe

a rbeidsovereen komst opstel len,...).

Contactgegevens

Concrete gegevens

die worden
meegedeeld

Adres
Telefoonnummer
E-mail



Verantwoording
proportiona liteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de personeelsadministratie

voor te bereiden (DIMONA-aangifte in orde brengen, nieuwe

arbeidsovereen komst opstel len,...).

Gegeve ns betreffe nde licha mel ijke gezon d heid

Concrete gegevens

die worden
meegedeeld

Medische gegevens waaronder ziekte, medische keuring, aangifte

arbeidsongeval, ...

Verantwoording
proportiona liteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de personeelsadministratie

voor te bereiden (DIMONA-aangifte in orde brengen, nieuwe

arbeidsovereen komst opstellen,...).

Het gaat hier om art. 9 AVG persoonsgegevens die een bijkomende
grondslag vereisen: de verwerking is noodzakelijk met het oog op de

uitvoering van verplichtingen en rechten op het gebied van het

arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale

beschermingsrecht. Onder andere:

Boek l, titel 4 Codex Welzijn op het werk: maatregelen in verband

met het gezondheidstoezicht op de werknemers.

Wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die

binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.

Financi6le informatie
Concrete gegevens

die worden
meegedeeld

lnkomen
Alimentatie ten laste van de betrokkene
Bankrekeningnummer
Betalingen en inhoudingen op salaris

Verantwoording
proportiona liteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de personeelsadministratie

voor te bereiden (DIMONA-aangifte in orde brengen, nieuwe

arbeidsovereen komst opstel len,...).

Samenstelling gezin

Concrete gegevens

die worden
meegedeeld

Burgerlijke staat
Personen ten laste

Verantwoording
proportionaliteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de personeelsadministratie

voor te bereiden (DIMONA-aangifte in orde brengen, nieuwe

a rbeidsovereen komst opstel len,...).

Opleidingsinformatie

Concrete gegevens

die worden
meegedeeld

Opleidingsn ivea u

Diploma's
Kwalificaties



Professionele erva ring
Verantwoording
proportiona liteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de personeelsadministratie

voor te bereiden (DIMONA-aangifte in orde brengen, nieuwe

arbeidsovereen komst opstel len,...).

lnformatie over werkgelegenheid

Concrete gegevens

die worden

meegedeeld

Barema
Loonschaal
Fu nctieomschrijving
Evaluaties

Verantwoording
proportiona liteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de personeelsadministratie

voor te bereiden (DIMONA-aangifte in orde brengen, nieuwe

a rbeidsovereen komst opstellen,...).

De meegedeelde gegevens zullen door Ontvangende lnstantie ten laatste tot en met30/LL/2O22
bewaard worden. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gezien het feit dat dit de

einddatum is om de nakende herstructurering rond te krijgen en dit de Partijen de mogelijkheid
geeft deze herstructurering optimaal te kunnen voorbereiden.

C. Betreffende de gegevens van de aandeelhouders

ldentificatiegegevens

Concrete gegevens

die worden
meegedeeld

Naam, voornaam van de aandeelhouder - natuurlijke
persoon

Naam, zetel en ondernemingsnummer van de

aa ndeelhouder-rechtspersoon
Verantwoording
proportionaliteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het register van

aandeelhouders.

lnformatie over de aandelen

Concrete gegevens

die worden

meegedeeld

Totaal aantal uitgegeven aandelen en de vermelding van het
totale aantal per soort
Aantal aandelen dat elke respectieve aandeelhouder
aanhoudt met vermelding van het aantal per soort
Overdrachten en overgangen van aandelen, inclusief datum
Gedane stortingen
Stem rechten / winstrechten

Verantwoording
proportiona liteit

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de herstructurering te kunnen

voorbereiden, zoals onder andere de opmaak van het fusievoorstel.

Artikel4: De categorieEn van ontvangers en derden die mogeliiks de gegevens eveneens

verkriigen
Ontvangende lnstantie zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2, 2",

vooropgestelde finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(6n)van ontvangers:



Volgende diensten van Ontvangende lnstantie zullen toegang hebben tot de gevraagde

persoonsgegevens:

o De diensten die de verhuuradministratie verzorgen zullen toegang hebben tot de

gegevens van de huurders;
o De diensten die dossiers van kandidaten behartigen, zullen toegang krijgen tot de

kandidatendossiers;
o De directie en personeelsverantwoordelijken zullen toegang krijgen tot

personeelsgegevens.

Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de

uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.
CVBA VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, met zetel te 8500 Kortrijk, Kennedypark 1A,

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023, en de met

haa r verbonden ven nootschappen (hierna genoemd "Vandela notte"). Vandela notte werd

door Partijen aangesteld als adviseur voor het juridisch, financieel en boekhoudkundig

traject inzake de geplande herstructureringsprocedure. ln het licht hiervan krijgt
Vandelanotte toegang tot de uitgewisselde persoonsgegevens teneinde de

herstructurering tot een goed einde te brengen. De inzage kadert louter in de uitvoering
van de opdracht die aan Vandelanotte is toegekend en wordt be6indigd van zodra de

herstructurering is afgerond.

Daarnaast kunnen de gevraagde gegevens worden medegedeeld aan of ingezien door:
o Softwareleverancier;
o Externe boekhouder;
o Externe lCTer;

o Sociaal secretariaat.

Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door Ontvangende lnstantie

moet voorafgaandelijk aan Meedelende lnstantie 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

Ontvangende lnstantie waar vereist een protocol sluit voor de mededeling van de gevraagde

gegevens.

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededelins
De persoonsgegevens zullen periodiek worden opgevraagd om de herstructurering zo goed

mogelijk te kunnen voorbereiden zodat de impact voor de huurders zo klein mogelijk is.

De mededeling van de persoonsgegevens gebeurt van 7 juli 2022 tot 30 november 2022 omdat
dit de periode is waarbinnen de fusie voorbereid dient te worden.

Artikel 5: Beveiliginssmaatregelen
Volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de

persoonsgegevens, vermeld in artikel 2:



De mededelende instantie zal documenten met betrekking tot inschrijvingsdossiers,

huurders- & verhuurdersdossiers en personeelsdossiers met daarin grote hoeveelheden
persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens niet onbeveiligd via e-mail

versturen, maar via een beveiligde link. Hiervoor zal de toepassing 'Tresorit Send'

(https://send.tresorit.com) gebruikt worden. Deze toepassing is end-to-end beveiligd,

met dataopslag binnen de EER en voorziet de mogelijkheid om de link te beveiligen met

een paswoord. Deze link zal bezorgd worden via e-mail aan de directeur van ontvangende
partij, of aan 66n van de dienstverantwoordelijken. Het paswoord zal afzonderlijk bezorgd

worden aan de ontvangende instantie via SMS aan de directeur of 66n van de

d ie nstve ra ntwoo rde l ijken.

Daarnaast werden ook volgende specifieke maatregelen in het kader van de

gegevensmededeling getroffe n :

- Enkel de personen die meewerken aan de voorbereidingen van de fusie, mogen toegang
krijgen tot de meegedeelde gegevens;

- Specifiek voor de personeelsgegevens mogen enkel de directie en de
personeelsverantwoordelijke(n) toegang krijgen tot deze gegevens.

De Ontvangende lnstantie treft ten minste volgende organisatorische en technische

beveiligingsmaatregelen ter beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens bij verdere

verwerking:
- Aanstelling van een DPO;
- Opstellen van een procedure voor het afhandelen van inbreuken i.v.m. persoonsgegevens

(datalekken);
- Vertrouwelijkheid van de medewerkers die contractueels vastgelegd werd;
- Opstellen van een procedure voor het behandelen van verzoeken van betrokkenen en tot

uitoefening van hun rechten onder de AVG

- Back-up maken van de server, zowel van de instellingen als van de data en programma's;
- Er zijn unieke wachtwoorden van de laptops en om toegang te krijgen tot de server;
- Gebruik maken van Windows Defender;
- Server en firewall wordt up-to-date gehouden met de nieuwste beveiligingsupdates;
De Ontvangende lnstantie moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen

werden getroffen. Op eenvoudig verzoek van de Mededelende lnstantie moet De Ontvangende

lnstantie hiervan aan de Mededelende lnstantie het bewijs overmaken.

ln het geval De Ontvangende lnstantie voor de verwerking van persoonsgegevens die het

voorwerp zijn van voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere

verwerkers), doet de De Ontvangende lnstantie 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. De Ontvangende lnstantie sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een

verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene verordening
gegevensbescherming. Partijen bezorgen elkaar een overzicht van de verwerkers die de

gevraagde gegevens verwerken, en actualiseren dit overzicht zo nodig.

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens

De Mededelende lnstantie ontvangt de gegevens via de verschillende bronnen zoals

weergegeven in onderstaande tabel:

Categorie€n betrokkenen Bron
(Ka ndidaat)-huu rders ofwel van betrokkene;

ofwel via raadpleging van authentieke bronnen (waarvoor
het een machtiging heefta).

Personeelsleden Van de betrokkene
Aandeelhouders Van de betrokkene

De kwaliteit van de gegevens is hierdoor afhankelijk van de betrokkene of van die authentieke

bron. Bij twijfel over de juistheid zal de Mededelende lnstantie de kandidaat de kans geven zijn

gegevens te corrigeren. De Mededelende lnstantie maakt het volledige inschrijvingsdossier, incl.

bewijsstukken over aan de Ontvangende lnstantie.

Todra de Ontvangende lnstantie 66n 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 15 kalenderdagen 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 afwijking van artikel 5, 2",

kan de Mededelende lnstantie dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder

voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig bedindigen indien de Ontvangende lnstantie 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.

4 KB van 22 mei 200L tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het gebruik van het
identificatienummer wat betreft de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale
huisvestingsmaatschappijen; RR nr. 41/2007 van 72 december 2007; Machtiging aan de VMSW tot uitbreiding van het
machtigingsbesluit van 22 mei 2O0L (gegevens + begunstigden);Beraadslaging RR nr, 34/2018 van 16 mei 2018 tot aanpassing van

de rechtsgrond van beraadslaging RR nr, 41,12007 van L2 december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei
2001 (RN-MA-20r.7-090).



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 verschaffen elkaar alle informatie die ze

nuttig of nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren.

De Ontvangende lnstantie brengt de Mededelende lnstantie 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: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Dit protocolwordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door de

bevoegde rechtbank in Kortrijk.

Artikel 11: lnwerkingtreding en opzegging
Dit protocol treedt in werking op 7 juli 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 Menen , op 7 juli 2022, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn
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