
IIVPULS
O wooNMAATScHApptJ

Tussen de ondergetekenden :

De sociale huisvestingsmaatschappij cvba Woonmaatschappij lMpuls met maatschappelijke
zetel in Menen, Volkslaan 3O2/O2OL met ondernemingsnummer 22, vertegenwoordigd door
de heer Guy BLANCKE, voorzitter en de heer Sonny GHESQUIERE, directeur.
hierna: "lnstantie 1"'

EN

ocMW Menen met zetel te Noorderlaan 1/A000 8930 Menen en ondernemingsnummer
0272198683, opgericht op 01/0I/L968 en vertegenwoordigd door Eric Algoet, de algemeen
directeur en Eddy Lust, de voorzitter van het Vast Bureau.
hierna: "lnstantie 2"'

lnstantie l- en instantie 2 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, !0" e-

govdecreet met statuut: een instelling met een publieke taak als vermeld in artikel 1.3,
6", van het Bestuursdecreet van 7 december 2oj.g.

B. OCMW Menen is een Vlaamse instantie als bedoeld in artikel 2,Il"e-govdecreet met
statuut: een lokale overheid zoals vermeld in artikel 1.3, 5", d)van het Bestuursdecreet
vanT december 20L8.

ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN
WOONMAATSCHAPPTJ lMputs NAAR OCMW MENEN

in het kader van de begeleiding van (kandidaat)-huurders van Woonmaatschappij !Mpuls
en van het opzeggen van de huurovereenkomst

Dit protocot wordt sestoten conform ortiket 8, tt,r*::;:;ï:::;ï:8 iuti 2008 betreffende het etektronische bestuurriike

Protocol:

C. CONTEXT VAN DE UITWISSELING:
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a De sociale huisvestingsmaatschappij woonmaatschappij lMpuls zorgl, gelet op het

Besluit vlaamse codex wonen (art. 6.35), voor het uitvoeren van de

basisbegeleidingstaken. Ook de basisbegeleidingstaken in bijkomend

voorgeschreven aan de sociale verhuurkantoren worden door Woonmaatschappij

!Mpuls in de mate van het mogelijke verzorgd' ln het verzorgen van deze

basisbegeleidingstaken is het samenwerken met en doorverwijzen naar het ocMW

in bepaalde omstandigheden en zoals omschreven in de basisbegeleidingstaken

noodzakelijk. De persoonsgegevens die in het kader van deze

basisbegeleidingstaken worden uitgewisseld, vormen het voorwerp van dit protocol'

De wetgeving voorziet ook in de mogelijkheid tot het opstellen van een

begeleidingsovereenkomst voor kandidaat-huurders die nood hebben aan

begeleidende maatregelen bij de toewijzing van een sociale woning' bij de versnelde

toewijzing van een sociale woning of aan bepaalde welzijnsdoelgroepen (daklozen'

personen met een geestelijk gezondheidsprobleem en jongeren die zelfstandig gaan

wonen) of huurders die begeleiding nodig hebben die de basisbegeleiding overstijgt'

Als huurders hun verplichtingen niet nakomen kan de sociale verhuurder de

huurders doorverwijzen naar een welzijns- of gezondheidsvoorziening ter

voorkoming van uithuiszetting. Verder dient er een terugkoppeling van het dossier

plaats te vinden tussen de welzijns- of gezondheidsvoorziening en de verhuurder'

Het gaat hier over kandidaat-huurders en huurders zoals bepaald in de vlaamse

codex wonen van 202L en het Besluit Vlaamse codex wonen van 2021-' De

persoonsgegevens die in het kader van deze begeleiding worden uitgewisseld'

vormen eveneens het voorwerp van dit protocol'

Bovendien, wanneer de sociale huisvestingsmaatschappij !Mpuls de

huurovereenkomst wil opzeggen wegens een ernstige of blijvende tekortkoming

zoals vermeld in artikel 6.33, 51, 2" Vlaamse Codex Wonen van 2O2f in hoofde van

de huurder, moet de sociale huisvestingsmaatschappij voorafgaand het ocMW

verwittigen. Het Saat hier over huurders zoals bepaald in de Vlaamse Codex Wonen

van 2I2Len het Besluit Vlaamse codex wonen van 2O2l' De persoonsgegevens die

bij deze voorafgaande verwittiging worden uitgewisseld, vormen eveneens het

voorwerP van dit Protocol'
De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, 51, van het decreet van L8 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 sociale huisvestingsmaatschappij

!Mpuls heeft op :z}/Og/z}2Ladvies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol

gegeven.

De functionaris voor gegevensbescherming van ocMW Menen heeft op ouo4/2o22

advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Artikel 1: Onderwero

ln dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de
persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door sociale huisvestingsmaatschappij lMpuls aan
OCMW Menen uiteengezet.

Artikel 2: Rechtva ardigingsgronden van zowelde mededel als de inza line
van persoon ns

Woonmaotschappij !Mpuls heeft de opgevroogde gegevens oorspronkelijk verzameld voor
volgende doeleinden:

Kandidaat-huurders moeten aan wettelijk bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking
te komen voor de inschrijving en toewijzing van een sociale woning (artikel 6.j.2. Besluit
Vlaamse Codex Wonen van 2021). Deze gegevens worden opgenomen in het
kandidatendossier (artikel 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).

Na toewijzing van een woning en aanvaarding door de kandidaat-huurder, sluit
Woonmaatschappij !Mpuls met de betrokkene een huurovereenkomst af overeenkomstig de
Vlaamse Codex Wonen en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2O2L De huurovereenkomst
wordt gesloten zoals opgenomen in bijlage 3 en L4 bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen van
2O2t (art. 4.L68. Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2O2I). De gevraagde gegevens komen
voort uit het huurdersdossier waar de huurovereenkomst deelvan uitmaakt.

De gegevensverwerking door Woonmaatschappij !Mpuls gebeurt ter uitvoering van volgende
wettelijke verplichtingen :

o Artikel 6.2. Vlaamse Codex Wonen van2O2!: De Vlaamse Regering stelt de voorwoarden vast
voor de verhuring van sociale huurwoningen, met inachtneming von de bepotingen von dit
boek. De Vlaomse Regering kon specifieke voorwoarden voststellen voor de woningen die
worden verhuurd door:
7" de VMSW en de sociale huisvestingsmoatschappijen;
2" het VWF, no odvies van het VWF;
3" de gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbonden, na advies van de
Vereniging van Vloamse Steden en Gemeenten;
4" de OCMW's en de welziinsverenigingen, na odvies van de Vereniging van Vloomse Steden en
Gemeenten;
5" de sociole verhuurkontoren

a Artikel 6.5. Vlaamse Codex Wonen van2O2L: De verhuurder houdt een inschrijvingsregister bij
dat de identiteit vermeldt van olle kondidaat-huurders, alsook van de huurders oon wie in de
loop von het lopende en het vorige kalenderjaor een sociole huurwoning werd toegewezen. De
inschriiving gebeurt in volgorde von de indiening van de aonvrogen. Het inschrijvingsregister
maakt verder melding van het bestaon van eventuele voorrangen die de kandidoot-huurder
geniet.

Artikel 6.8., 51 Vlaamse Codex Wonen van 2021,: Om zich voor een sociole huurwoning in te
schrijven, voldoen de personen, vermeld in parograaf 3, oon de volgende voorwoorden:
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7" ze zijn minstens 78 iaar;
2" ze voldoen aan de voorwoorden met betrekking tot het onroerend bezit en het inkomen die

de Vloomse Regering vaststelt;

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

wet van 19 juti 1gg7 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskoorten, de

vreemdelingenkoorten en de verbtiifsdocumenten, of ze ziin ingeschreven op een

referentieodres als vermeld in ortikel 7, 52, von de voormelde wet'

Art. 6.11-. Vlaamse Codex Wonen van 2021: De kandidoot-huurder kon olleen worden

toegelaten tot een sociale huurwoning ols hii voldoet aon de voorwoarden, vermeld in ortikel

6.8.

Art. 6.12. Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2O2!: Ter uitvoering von ortikel 6'8, 97, eerste lid,

2", von de Vloamse CodexWonen van 2027 zijn de volgende inschrijvingsvoorwoarden voor het

onroerend bezit en inkomen von toepossing:

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

vottedig of gedeelteliik in volle eigendom;

2" de personen die zich inschriiven, hebben geen volledig of gedeelteliik recht von erfpocht,

opstol or vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw;

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

woningbouw, dot vottedig of gedeeltelijk in erfpocht of opstal is gegeven;

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

woningbouw, dot ze vottedig of gedeeltetiik zelf in vruchtgebruik hebben gegeven;

S" de personen die zich inschrijven, zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van

een vennootschap waorin ze zaketijke rechten als vermeld in punt 7" tot en met 4", hebben

ingebrocht;
6; de personen die zich inschrijven, beschikken over een referentie-inkomen dat de grenzen'

vermeld in artiket 6.L3 van dit besluit, niet overschriidt'

Art. 6.1-6. Vlaamse Codex wOnen van 202!: Een sociale huurwoning wordt verhuurd op grond

von een schrifielijke huurovereenkomst die minstens de hierna vermelde gegevens bevot:

7" de datum woorop de huurovereenkomst ingoat;

2" de identiteit von de huurder en von de verhuurder;
j" het adres van de sociale huurwoning en de oonwijzing von alle ruimtes en gedeelten van het

gebouw die het voorwerp van de verhuur zijn;

4" de duur von de huurovereenkomst;

5" de basishuurprijs en in voorkomend geva! de huurprijs die overeenkomstig artikel 6'23

berekend wordt bii de oonvang von de huurovereenkomst, en de manier waorop de huurpriis

betaald wordt;
6" het bedrag von de kosten en vergoedingen die betekking hebben op diensten of leveringen

aan de huurder bii de oonvang von de huurovereenkomst;

7' het bedrog van de waarborg;

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

9" een verwijzing naar de toelichting, vermeld in ortikel 6.77, eerste lid.

De Vloamse Regering stelt een typehuurovereenkomstvost. Vqn de typehuurovereenkomst kan

enkel worden ofgeweken in de gevallen die de vlaamse Regering bepoolt.

Art. 6. j_7. Vlaamse Codex Wonen van 2011: Er wordt een toelíchting op moot von de huurder

gemookt over de regelgevende bepatingen die von toepassing ziin op de verhouding tussen de

huurder en de verhuurder. De verhuurder bezorgt de toetichting aan de huurder bii de

ondertekening von de huurovereenkomst. De toetichting bevot minstens informatie over de

volgende elementen:
7" de verplichtingen van de verhuurder en de huurder;

2" de plaotsbesch riiving ;
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3" de duur von de huurovereenkomst;
4" de huurprijsberekening en huurprijsherziening;
5" de kosten en vergoedingen die betrekking hebben op diensten of leveringen oon de huurder;
6" de mogeliikheden inzake vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders;
7" de waorborg;
8" de brandverzekering;
9" de regeling met betrekking tot de huurherstellingen;
70" de beëindiging von de huurovereenkomst;
77" de mogeliikheden voor de huurder om zijn rechten of betangen te beschermen tegenover
de verhuurder.

De toelichting, vermeld in het eerste lid, wordt qongepast ols de regelgeving wijzigt. De
verhuurder zorgt ervoor dat de huurder op een toegonketijke manier van de gewijzigde
toelichting kennis kon nemen.
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 inschriiven en die voldoen oan de inschrijvingsvoorwoorden,
worden geregistreerd volgens de chronologische volgorde von de indiening von hun oonvroog.
Het moment van indiening dot in oonmerking wordt genomen om de chronologie te bepalen,
is het moment wodrop olle noodzokelijke stukken waoruit btijkt dot de persoon die zich wit
inschriiven, voldoet oon de inschrijvingsvoorwaorden, ter beschikking van de verhuurder zijn.
De dotum waarop dot moment valt, is de inschrijvingsdatum. Voor de inschrijvingsvoorwoorde,
vermeld in artikel 3, $ 7, eerste lid, 3", van het kaderbesluit sociole huur, volstoot een verklaring
op erewoord in ofwochting van een controle op de juistheid ervan.

Als een woning binnen zes moanden na de inschrijving von de kondidoot-huurder aan hem kan
worden toegewezen, volstoat een verklaring op eer voor de toetsinq van de
toelotingsvoorwoorde inzake eigendom, tenz| intussen de gezinssamenstelling gewijzigd is.

5 2. Oe volgende gegevens over de kondidatuur worden ofzondertijk in het inschrijvingsregister
geregistreerd :

7" het inschrijvingsnummer;
2" de noom von olle personen die de woning na de toewijzing somen zullen betrekken, met
aonduiding van de referentiehuurder;
3" het type von woning woorvoor de kondidaot-huurder in oonmerking wenst te komen,
rekening houdend met de rotionele bezetting;
4" de ligging von de woningen waorvoor de kandidaot-huurder in aanmerking wenst te komen;
5" de moximale marktwoarde von de woning woorvoor de kandidaot-huurder in oonmerking
wenst te komen;
6" voor iedere voorrangsregel vermeld in ortikel 79, 20 en 27, 5 2, van het koderbesluit sociale
huur en als deze voorrongsregels van toepossing zijn, de aonduiding of de kandidaot-huurder
onder de toepassing ervan volt;
7" als de kandidotuur wordt geschropt, de reden en de datum von die schrapping. Ats de
kondidotuur werd geschrapt op basis van drtikel 72, 5 7, eerste lid, L", van het kaderbestuit
sociale huur, een verwiizing naar het type en de ligging (gemeente, deelgemeente, in
voorkomend geval keuzegebied) von de woning die de kondidoat-huurder heeft aanvaord
alsook het puntenoantal van die kandidoat-huurder ols het tweede toewijzingssysteem van
toepossing is €fr, in voorkomend gevol, de voorrongsregel die werd toegepast.

Naast de gegevens, vermeld in het eerste lid, worden ten behoeve van de odministrotieve
behandeling van de kondidoturen, de volgende gegevens ook ofzondertijk geregistreerd:
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7" von olle personen die de woning no de toewijzing samen zullen betrekken, het adres, het

inschrijvingsnummer sociole zekerheid, het gegeven of ze persoon ten laste ziin, met een

onderscheid tussen persoon ten loste, vermeld in ortikel 7, eerste lid, 22", o) oÍ b), en persoon

ten loste, vermeld in artiket 7, eerste lid, 22", c) von het koderbesluit sociole huur;

2" het inkomen van de kondidaot-huurder, zoals het in oonmerking genomen wordt voor de

toetsing aon de inkomensgrenzen, vermetd in artikel 3, 5 2, van het koderbesluit sociole huur,

of, in voorkomend geval de verhoogde inkomensgrenzen, vermeld in artikel 29, 6 2, van het

kaderbesluit sociole huur, zoals von kracht vóór 7 maart 2077;

3" ots de gemeente een invulling geeft oan de tokole binding, vermeld in artikel 27 van het

kaderbesluit sociale huur, de aonduiding of de kandidaot-huurder onder de toepossing ervon

valt;
4" ols er een voorrang getdt voor een of meerdere specifieke doelgroepen als vermeld in artikel

28 van het koderbesluit sociale huur, voor iedere doelgroep ofzonderlijk de oanduiding of de

kandidoot-huurder al don niet tot de doelgroep behoort;

5" als er voor een of meer wijken of gebouwen afwijkende toewiizingsregels worden toegepast

in het koder von de leefboarheid, vermeld in artikel 29 van het kaderbesluit sociole huur, een

oanduiding die het mogelijk moakt om, mits kennisnome von het toewiizingsreglement, af te

lezen wie het eerst in oanmerking komt voor het oanbod von een woning in die wiiken of
gebouwen;
6" als de verhuurder gebruik maokt van het tweede toewijzingssysteem, vermeld in ortikel 27

van het koderbesluit sociale huur, het aontal punten dot de kandidoot-huurder toegekend

wordt;
7" het oantol weigeringen of het oantol keren niet-reqgeren van de kondidoot-huurder von een

oanbod vdn een woning, die in oonmerking worden genomen voor de schrappingsgrond,

vermeld in ortikel 72, 5 7, eerste lid, 6", van het kaderbesluit sociole huur en de dotum woorop

deze weigeringen plaotsvonden;

8" als de kandidotuur werd geschrapt op basis van ortikel 72, I L, eerste lid, 7", van het

koderbestuit sociole huur, de vermelding von de datum van ingang von de huurovereenkomst,

en een verwijzing noor de woning die de kqndidoot-huurder heeft aonvoard;

9",,,;
70" ...

OCMW Menen zal de opgevraagde gegevens ve rwe rke n voor volge n de doel ei nden :

Hulp aan en bii het opzeggen van de huurovereenkomst door de sociale verhuurder

Huurders van een sociale woning moeten voldoen aan de huurdersverplichtingen zoals

opgenomen in het Vlaamse Woninghuurdecreet en de bijzondere verplichtingen opgenomen

in artikel 6.20 t.e.m. 6.22 Vlaamse Codex Wonen van 2021. Bij een ernstige of blijvende

tekortkoming van de huurder van een sociale huurwoning met betrekking tot ziin

verplichtingen, kan de sociale verhuurder de huurovereenkomst slechts opzeggen na

verwittiging van het OCMW dat op de meest aangewezen wijze en binnen zijn wettelijke

opdracht hulp aanbiedt (artikel 6.19 Vlaamse Codex Wonen van 2021).

De beoogde gegevensverwerking door OCMW Menen gebeurt ter uitvoering van volgende

wettelijke verplichti ngen :

o Art. 6.33. Vlaamse Codex Wonen van2O2'J,: Met behoud van de toepassing van ortikel 6'27 tot

6.31 kon de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen in de hierna vermelde gevallen:

7" als de huurder von een sociale huurwoning niet meer voldoet oon de voorwoorden, gesteld

ove ree nkom sti g o rtike I 6.27 ;
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2" biieen ernstige of blijvende tekortkoming von de huurder van een sociale huurwoning met
betrekking tot ziin verplichtingen, met uitzondering van de verplichting, vermeld in artiket 6.20,
eerste lid, 5" en 6". Een inbreuk von de bepolingen, vermeld in artiket 6.20, eerste lid, 7", 2", 3"
en 7", wordt gelijkgesteld met een ernstige tekortkoming;
3" als de huurder ingevolge onjuiste of onvolledige verkloringen, ofgetegd te kwader trouw,
onrechtmatig voordelen, verleend bij de bepolingen von dit boek, heeft genoten of
onrechtmotig tot een sociole huurwoning is toegeloten.
Art. 6.1-9. Vlaamse Codex Wonen van 2O2L: Naost de verptichtingen von de verhuurder,
vermeld in het Vloams Woninghuurdecreet, leeft de verhuurder von een sociole huurwoning de
volgende verplichtingen nq:
7" hii deelt oan de huurder de te betolen huurprijs mee en geeft bij het dongoan von de
huurovereenkomst een indicatie von de kosten en vergoedingen die betrekking hebben op
diensten of leveringen oan de huurder;
2" hij voert de basisbegeleidingstaken die de vloomse Regering vaststelt, uit;
3" ols hii de huurovereenkomst wil opzeggen wegens een tekortkoming als vermeld in artiket
6'33, eerste lid, 2", verwittigt hii voorof het OCMW, dat op de meest oongewezen wijze en
binnen zijn wettelijke opdracht hulp oonbiedt.
Art. 6.20. Vlaamse Codex Wonen van 2O2L: Naost de verplichtingen van de huurder, vermeld
in het Vlaoms Woninghuurdecreet, leeft de huurder de volgende verplichtingen no:
7" in de sociole huurwoning zijn hoofdverblijfploats hebben en er gedomicitieerd zijn;2" olleen
toestaon dat een persoon in de sociale huurwoning zijn hoofdverbtijfptoats vestigt ols dot niet
leidt tot een onaqngepqste woning of een woning die niet voldoet oan de normen, vermeld in
ortikel 3.7, 57, vierde lid, en die bijwoonst melden aon de verhuurder;
3" olleen toestoan dat de persoon, vermeld in ortikel 6.77, derde of vierde tid, in de sociale
huurwoning biiwoont ols dot in overeenstemming is met de voorwaorden, vermetd in ortiket
6.77, derde of vierde lid;
4" de elementen die nodig zijn voor de huurprijsberekening meedelen ols de verhuurder hierom
verzoekt;
5" voor zover de huurder een sociale woning betrekt, die niet gelegen is in een rand- of
taalgrensgemeente ols vermeld in de gecoórdineerde wetten van 78 juti 7966 op het gebruik
von de tolen in bestuurszoken, over een taolvaordigheid von het Nederlonds beschikken die
overeenstemt met niveau A7 van het Europees Referentiekoder voor Moderne Vreemde Talen.
De Vloomse Regering bepaolt vonaf wanneer de huurder aon de verptichting moet voldoen en
de wijze woorop de toolvaordigheid wordt vostgesteld;
6" voor zover de huurder een sociale woning betrekt, gelegen in een rand- of
toolgrensgemeente ols vermeld in de gecoórdineerde wetten von 78 juti 1966 op het gebruik
van de tolen in bestuurszoken, zonder ofbreuk te doen aon de toatfocititeiten, over een
taolvaordigheid van het Nederlonds beschikken die overeenstemt met niveou A7 van het
Europees Referentiekoder voor Moderne Vreemde Talen. De Vloomse Regering bepaott vonof
wonneer de huurder aan de verplichting moet voldoen en de wijze waorop de taolvoordigheid
wordt vastgesteld;
7" de sociole huurwoning op zodanige wijze bewonen dot de leefbaarheid niet in het gedrong
komt en dot geen overmatige hinder wordt veroorzaokt voor de buren en de noaste omgeving;
8o voor zover de huurder een begeteidingsovereenkomst met een welzijns- of
gezondheidsvoorziening heeft ondertekend, de ofspraken naleven die opgenomen zijn in die
overeenkomst;
9" instemmen met een verhuizing naqr een qndere sociale huurwoning in de volgende gevollen:

a) als de verhuurder dot wegens renovatie-, aonpossings- of sloopwerkzoomheden oon
de bewoonde sociole huurwoning noodzakelijk acht of ats de sociale huurwoning wordt
verkocht;
b) ols de huurder een onoongeposte woning of een woning die niet voldoet aon de
normen, vermeld in ortikel 3.7, 97, vierde lid, bewoont;
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c) ots de sociole huurwoning die oangepost is oan de fysieke mogeliikheden von

personen met een handicap, niet langer wordt bewoond door een persoon die doar

nood aan heeft, tenzij de verhuurder een gemotiveerde ofwiiking toestaot;

d) ots de sociale huurwoning een sociole assistentiewoning is als bepaold door de

Vlaomse Regering, en niet longer wordt bewoond door een persoon die minstens 65

joar oud is, tenzij de verhuurder een gemotiveerde ofwiiking toestoot;

70" voor zover de huurder een huurder is von een sociole assistentiewoning, instemmen met

een verhuizing noor een meer passende zorgvoorziening als naor het oordeel von de

behandelende arts, na overleg met de huurder, de fomilie van de huurder en andere betrokken

zorgverleners, de lichometijke of geestetijke gezondheidstoestand von de huurder van die aord

is dot een opnome in een meer possende zorgvoorziening noodzokeliik is, op voorwaarde dat

de beheersinstantie als bepootd door de Vlaamse Regering, in overleg met de huurder en ziin

fomilie of montelzorgers, dot passend verbliif voorziet;

77" voor zover de huurder een huurder is von een sociale assistentiewoning, of een woning als

vermeld in ortikel 5.40, de ofsproken noleven die opgenomen ziin in de zorg- en

dienstverleningsovereenkomst, bepaald door de Vlaamse Regering'

Hulo aanbi eden bii het oozessen van de huurovereenkom st door de sociale verh rrrrrder

De begeleidingsovereenkomst heeft als doel de (kandidaat-)huurder te begeleiden naar het

zelfstandig kunnen wonen. De begeleiding richt zich daarom minimaal tot aspecten die met

het behoud van de woonst te maken hebben, zoals het ondersteunen en eventueel trainen en

aanleren van woonvaardigheden (onderhoud woning, relaties met buren, budgetbegeleiding,

...). De begeleiding is naar aard, tijdstip, duur, intensiteit, ... aangepast aan de noden en

mogelijkheden van de huurder (artikel 6.13. Vlaamse Codex Wonen van 2O2Ll.

De begeleidingsovereenkomst is bijgevolg een belangrijk instrument bij zowel de toewijzing

van een sociale woning (A) als de preventie van uithuiszetting (B).

A. Betreffende de toewijzing (sluiten van de huurovereenkomstf

De begeleidingsovereenkomst heeft tot doel het sociaal wonen toch mogelijk te maken via

begeleidende maatregelen en de toewijzing niet onmiddellijk te weigeren.

A.1. TOEWIJZING - Vooreerst zullen Woonmaatschappij !Mpuls en kandidaat- huurders een

huurovereenkomst kunnen afsluiten overeenkomstig de Vlaamse Codex Wonen en het Besluit

Vlaamse Codex Wonen van 2O2]- indien aan alle wettelijke voorwaarden voor de toewijzing is

voldaan. De maatschappij kan in het belang van de kandidaat-huurder evenwel

overeenkomstig artikel 6.24.,54 Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2O2t beslissen om de

toewijzing van een sociale woning afhankelijk te maken van het sluiten van een

begeleidingsovereenkomst in plaats van de toewijzing onmiddellijk te weigeren. Deze

begeleidingsovereenkomst wordt gesloten tussen de kandidaat-huurder en een welzijns- of
gezondheidsinstelling zoals bedoeld in artikel 6.1., 91, 3" Vlaamse Codex Wonen van 2O2L'

A.2. VERSNELDE TOEWIJZING -Vervolgens kan door Woonmaatschappij !Mpuls een versnelde

toewijzing overeenkomstig artikel 6.25. Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2O2I, afhankelijk

gemaakt worden van het sluiten van een begeleidingsovereenkomst tussen de kandidaat-

huurder en de welzijns- of gezondheidsvoorziening.

A.3 VERSNELDE TOEWTJZTNG BEPAALDE WELZIJNSDOELGROEPEN - Ten slotte kan er bij een

versnelde toewijzing van kandidaat- huurders uit bepaalde welzijnsdoelgroepen (daklozen,
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personen met een geestelijk gezondheidsprobleem en jongeren die zelfstandig gaan wonen)
door Woonmaatschappij !Mpuls de toewijzing, overeenkomstig artikel 6.29. Besluit Vlaamse
Codex van 2027, eveneens afhankelijk gemaakt worden van het sluiten van een
begeleidingsovereenkomst tussen de kandidaat-huurder en de welzijns, of
gezond he idsvoorzien i n g.

B. Betreffende de periode tijdens de loop van de huurovereenkomst

Een begeleidingsovereenkomst kan ook worden gesloten in de loop van de huurovereenkomst
wanneer de huurders begeleiding nodig hebben die de basisbegeleiding overstijgt (artikel
6'35', 51 Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2O2I). Verder kan de Woonmaatschappij lMpuls
huurders die hun verplichtingen niet nakomen doorverwijzen naar een welzijns- of
gezondheidsvoorziening voor het treffen van begeleidingsmaatregelen in een
begeleidingsovereenkomst (artikel 6.35., $j_ Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). De
begeleidingsovereenkomst focust dan ook op het vermijden van de uithuiszetting van de
huurder.

C. Betreffende de terugkoppeling van de dossiers/ begeleidingsovereenkomsten

Verder dient er een terugkoppeling van het dossier plaats te vinden tussen de welzijns- of
gezondheidsvoorzieningen en Woonmaatschappij !Mpuls. Op deze manier is
Woonmaatschappij !Mpuls in staat om na te gaan of er aan de bepalingen van artikelen 6.20.
en 6.13. Vlaamse Codex Wonen van 2O2I is voldaan m.n. het sluiten van een
begeleidingsovereenkomst en de naleving van de afspraken van de
begeleid ingsovereen komst die werd afgesloten.

De gegevensuitwisseling beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en ze
is evenredig met de nagestreefde wettelijke doelstelling.

De beoogde gegevensverwerking door OCMW Menen gebeurt ter uitvoering van volgende
wettel ijke verplichti ngen :

- Artikel 6.L., 5l-,3" Vlaamse Codex Wonen van 2O21.: Wetzijns- of gezondheidsvoorziening: een
voorziening die werkzaom is in het kader von de aongelegenheden die vollen onder het
beleidsdomein Welziin, Volksgezondheid en Gezin. Een OCMW wordt getijkgesteld met een
we I zij n s- of g ezon d he i dsvoorzi e n i n g.

- Art. 6'13. Vlaamse Codex Wonen van 2O2L: Een verhuurder kon een toewijzing ofhanketijk
moken von een begeleidingsovereenkomst tussen de huurder en een welzijns- of
gezondheidsvoorziening in de door de Vlaomse Regering bepoolde gevollen ols hij in overleg
met de welziins- of gezondheidsvoorziening op basis von persoonsgegevens, verstrekt door de
welziins- of gezondheidsvoorziening, dot noodzaketijk ocht. De persoonsgegevens hebben
betrekking op gedrogskenmerken van de kandidoot-huurder die doen vermoeden dot
ondersteuning of begeleiding noodzakelijk is om het wonen succesvol te laten verlopen. De
begeleidingsovereenkomst heeft ols doel de huurder te begeleiden naor het zetfstandig kunnen
wonen. De begeleiding richt zich minimaoltot aspecten die met het behoud van de woning te
moken hebben, zoals het ondersteunen en eventueel trainen en oonleren von
woonvaordigheden. De begeleiding is onder meer noor oord, tijdstip, duur en intensiteit
oongepast aan de noden en mogelijkheden van de huurder.

Als een kondidaat-huurder huurder is of moximoat 7 jaar geleden huurder geweest is van een
ondere verhuurder von een sociole huurwoning en hij heeft volgens die ondere verhuurder
begeleiding als vermeld in het eerste tid nodig, kan de verhuurder de toewijzing afhanketijk
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moken von een begeleidingsovereenkomst als vermeld in het eerste lid, ols de volgende

voorwoorden zijn vervuld: 7" de ondere verhuurder toont de persoonsgegevens, vermeld in het

eerste lid, oan met bewijsstukken; 2" de verhuurder geeft oan de kondidaot-huurder de

mogetijkheid om mondeling of schriftetiik gehoord te worden; 3" de welziins- of
gezondheidsvoorziening is von oordeet dat begeteiding en ondersteuning noodzakeliik is.

De bewijsstukken von de persoonsgegevens die aonleiding hebben gegeven tot het sluiten van

een begeleidingsovereenkomst, worden bewoard tot het begeleidingstraiect succesvol is

afgerond.

De wetzijns- of gezondheidsvoorziening woarmee de begeleidingsovereenkomst is gesloten,

brengt de verhuurder op de hoogte ols de begeteidingsovereenkomst met de huurder wordt

beëindigd.

Artikel 6.24. E4 Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2O2t: In ploots van de toewiizing te

weigeren kan de verhuurder de kondidoat-huurder verplichten om begeleidende maotregelen

te oonvaorden. ln dot geval sluit een welzijns- of gezondheidsvoorziening een

be gete i di ng sove ree n komst met de ko n di daat-h u u rde r'

Artikel 6.25., 92, lid 6 Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2O2L: De verhuurder kon als

voorwoorde voor een toewijzing stellen dat andere begeleidende moatregelen dan de

basisbegeleidingstaken, vermeld in artikel 6.j5, aongeboden worden door de oonvrogers'

vermeld in het eerste, tweede, derde en vierde tid, of door een andere welziins- of

gezondheidsvoorziening, op initiotief van de aonvragers. De begeleidende mootregelen

worden opgenomen in een begeteidingsovereenkomst tussen de kondidaot-huurder en de

oonvrdgers of een ondere wetzijns- of gezondheidsvoorziening, oP initiatief van de aonvragers'

tJit de begeleidingsovereenkomst moet btijken dot de kandidoat-huurder met de begeleidende

mootregelen in staot is om zelfstondig te wonen en ook in stoat zol ziin om zelfstondig te wonen

zonder begeteidende mqotregelen binnen een duideliik ofgebakende termiin' Als voor een

persoon voor wie een versnelde toewiizing ls gevraogd, op het einde vdn een

begeleidingsovereenkomst wordt vastgesteld dot een voortzetting van de begeleidende

maatregelen noodzakelijk is, wordt de begeteidingsovereenkomst verlengd voor een duideliik

afgebokende termiin.
De verhuurder kon het verzoek olleen weigeren als:

L" de kondidoot-huurder de begeteidingsovereenkomst weigert te ondertekenen;

2" niet wordt voldoan oan de voorwoorde, vermeld in het zesde lid;

3" hij in het joor van de oonvroog at 5% toewijzingen heeft gedoan op bosis van de mogeliikheid

tot versnelde toewijzing, vermeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid;

4" in het koder van de woonbehoeftigheid van de specifieke doelgroepen, vermeld in artikel

6.29, de persoon voor wie een versnelde toewijzing wordt gevroagd, behoorttot een doelgroep

woarvoor een voorrang von minimoot 4% toewiizingen op iaarbasis is bepoald'

Artikel 6.29., 53. Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021-'. De verhuurder kan voor bepaalde

doelgroepen als voorwoarde stellen dot een welziins- of gezondheidsvoorziening andere

begeleidende moatregelen don de basisbegeteidingstaken, vermeld in ortikel 6.35, aanbiedt'

In dat gevol sluit de welzijns- of gezondheidsvoorziening een begeleidingsovereenkomst met

de kandidoot-huurder.
Artikel 6.35., 51 Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2O2L: Als de huurder begeleiding nodig

heeft die de bosisbegeleiding overstijgt, verwiist de verhuurder de huurder door noor het

OCMW of een welziins- of gezondheidsvoorziening.

Ats de huurder zijn verplichtingen niet nokomt, kon de verhuurder, om een uithuiszetting te

voorkomen, de huurder doorverwijzen noor een welzijns- of gezondheidsvoorziening voor

begeleiding. De begeteidende maotregelen worden opgenomen in een

begeteidilgsovereenkomst tussen de huurder en een welziins- of gezondheidsvoorziening'
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Art' 6.20. Vlaamse Codex Wonen van 2027: Noast de verplichtingen von de huurder, vermeld
in het Vloams Woninghuurdecreet, leeft de huurder de volgende verptichtingen ne:
(...)

8" voor zover de huurder een begeleidingsovereenkomst met een welzijns- of
gezondheidsvoorziening heeft ondertekend, de afsproken naleven die opgenomen zijn in die
overeenkomst;
(...)

Verenigbaarheid von de oorspronkelijke doeleinden von de verwerking door
Woonmaotschappij !Mpuls en de latere doeleinden von de verwerking door OCMW Menen:

Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door OCMW Menen is
verenigbaar met de doeleinden waarvoor Woonmaatschappij !Mpuls de gegevens
oorspronkelijk heeft verzameld, gezien :

. Het duidelijke wettelijke kader voor de latere verwerking;
o De latere verwerking kadert binnen de redelijke verwachtingen van de betrokkenen.

De doorgifte van de persoonsgegevens gebeurt in het belang van de huurder.

Wat betreft de oozes va n de huurovereenkomst:

Het OCMW kan immers door middel van bemiddeling mogelijk de opzegging van de
huurovereenkomst voorkomen. De verwittiging van het OCMW door de sociale verhuurder
voorafgaand aan het opzeggen van de huurovereenkomst bij een ernstige of blijvende
tekortkoming in hoofde van de huurder is ook een duidelijke wettelijke verplichting. De
betrokkene zal over deze doorgifte ook steeds voorafgaand geïnformeerd worden.

Wat betreft de eeleid insstaken:

De doorgifte van de persoonsgegevens gebeurt in het belang van de (kandidaat-) huurder en
kadert in het verzorgen van de basisbegeleidingstaken die sociale huisvestingsmaatschappij
lMpuls volgens het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021, (art.6.35) moet verzorgen.

Het OCMW kan enerzijds door begeleiding en ondersteuning de (versnelde) toewijzing van
een sociale woning tot stand brengen en anderzijds tijdens de huurovereenkomst via
begeleidende maatregelen mogelijk de opzegging van de huurovereenkomst van de huurder
voorkomen. De mogelijkheid tot het opstellen van een begeleidingsovereenkomst is ook
duidelijk wettelijk omkaderd. De betrokkene zal over deze begeleiding ook steeds
voorafgaand geïnformeerd worden.

Er kan dus gesteld worden dat de latere verwerkingen door het OCMW gebeurt binnen de
redelijke verwachtingen van de betrokkene en dat er dus een togische koppeling is tussen de
oorspronkelijke doeleinden van Woonmaatschappij !Mpuls en de doeleinden van de verdere
verwerking door OCMW Menen.
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Artikel 3: De sevraaqde persoon ssesevens en cateeorieën en omvans van

de sevr ede oersoon ns conform het orooortionaliteits beeinsel

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

Het betreft geen persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 e nlof 7O van de algemene verordening

gegevensbescherming. lndien dat wel het geval is, wordt dit gespecificeerd in onderstaande tabel.

De gegevens worden opgevraagd op basis van Rijksregisternummer / INSZ-nummer.

Gegeven 1

(het concrete gegeven dot
wordt meegedeeld)

lde ntificatiegegevens:
- Naam en voornaam
- Geboortedatum

Ri ksregisternummer

Verantwoording
proportionaliteit (woorom

elk gegeven noodzakeliik is
voor het gevraogde

doel)woarom elk gegeven

noodzakelijk ls voor het
gevroagde doel. Als in artikel
7 en 2 verschillende doelen

zijn opgegeven, oongeven

voor welk doel het gegeven

wordt meegedeeld

Deze gegevens zijn nodig voor de unieke identificatie van de

betrokkene en de correcte opvolging door het OCMW (van de juiste

betrokkene), voortvloeiend uit de basisbegeleidingstaken van

lMpuls of kaderend in de bemiddeling rond opzeg. Voor het correct

opstellen en opvolgen van een begeleidingsovereenkomst is het

belangrijk dat het OCMW weet over welke betrokkene het gaat en

deze persoon uniek kan identificeren. Het rijksregisternummer is

nodig voor de unieke identificatie van de betrokkene'

Gegeven 2
(het concrete gegeven dat
wordt meegedeeld)

Contactgegevens:
- Adres (straat, huisnummer, busnummer, postcode,

woonplaats)
- Telefoonnummer en / of gsmnummer
- E-mail

Verantwoording
proportionaliteit (waarom

elk gegeven noodzokeliik is

voor het gevraagde doel. Als

in artikel 7 en 2 verschillende

doelen ziin opgegeven,

aongeven voor welk doel het
gegeven wordt meegedeeld)

Om hulp te kunnen aanbieden voorvloeiend uit de

basisbegeleidingstaken van !Mpuls of kaderend in de bemiddeling

rond opzeg, moet het OCMW de betrokkene kunnen contacteren.

Voor de begeleiding en ondersteuning is het nodig dat de welzijns-

of gezondheidsvoorziening de kandidaat-huurder of huurder kan

contacteren.

Gegeven 3
(het concrete gegeven dat
wordt meegedeeld)

Omschrijving van de reden waarom lMpuls doorverwijst
naar het OCMW

Omschrijving van de ernstige of blijvende tekortkomingen

in hoofde van de huurder

Verantwoording
proportionaliteit (waarom

elk gegeven noodzokeliik is
voor het gevraogde doel. Als

in artikel 7 en 2 verschillende

doelen zijn opgegeven,

ln functie van o.a. volgende basisbegeleidingstaken van !Mpuls:
- huurders die moeilijkheden ondervinden om aan hun

huurdersverplichtingen te voldoen, hierover tijdig

aanspreken en in overleg met de betrokkene zoeken naar

een oplossing, en waar nodig doorverwijzen naar het

OCMW of andere ialiseerde wel nsinsta ntie;
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oongeven voor welk doel het
g eg eve n wordt meege d ee ld )

Huurders met huurachterstallen tijdig en nauwgezet
opvolgen en zo nodig, in overleg met de betrokkene, naar
het OCMW of een andere gespecialiseerde welzijnsinstantie
voor budgetbegeleiding doorverwijzen;

- Huurders met specifieke ondersteunings- of
begeleidingsnoden in overleg met de betrokkene
doorverwijzen naar het OCMW of een gespecialiseerde
welzijnsinstantie;

- Personen die zich willen inschrijven, gericht doorverwijzen
naar andere instanties die mogelijks een antwoord kunnen
bieden op (een deelvan) hun woonvragen of - problemen;

- Huurders begrijpelijk informeren over bestaande
tegemoetkomingen en ondersteuningsmogelijkheden en
hen begeleiden en ondersteunen bij het indienen van een
aanvraag;

- Open staan voor of het initiatief nemen tot cliëntoverleg
met welzijnsinstanties waar huurders Ín begeleiding zijn
teneinde de begeleiding op mekaar af te stemmen en te
optimaliseren;

Om de juiste hulp te kunnen aanbieden, moet het OCMW de exacte
feiten kennen die kunnen leiden tot het opzeggen van de
overeenkomst.

Gegeven 4
het concrete gegeven dot
wordt meegedeeld.

Gedragskenmerken die voortvloeien uit vaststellingen wanneer de
huurdersverplichtÍngen niet worden nagekomen. Deze worden in
het dossier opgenomen.

Verantwoording
proportionaliteit (woorom
elk gegeven noodzokelijk is
voor het gevroogde doel. Als
in artikel 1 en 2 verschillende
doelen zijn opgegeven,
aongeven voor welk doel het
gegeven wordt meegedeeld)

Omhet voor de welzijns-of gezondheidsvoorziening mogelijk te
maken na te gaan of ondersteuning en begeleiding noodzakelijk is
om het wonen succesvol te laten verlopen (artikel 6.13. Vlaamse
Codex Wonen 20211.

Gegeven 5

het concrete gegeven dat
wordt meegedeeld.

Terugkoppeling dossier met de verhuurder:
- ls er een begeleidingsovereenkomst?
-De akte ken

Verantwoording
proportionaliteit (woorom
elk gegeven noodzakelijk is
voor het gevroogde doel. Als
in ortikel 7 en 2 verschillende
doelen zijn opgegeven,
oongeven voor welk doel het
gegeven wordt meegedeeld)

De gezondheids- of welzijnsvoorzieningen dienen de verhuurder te
informeren of er al dan niet een begeleidingsovereenkomst werd
gesloten en indien dit het geval is, dienen zij de verhuurder te
informeren over de gemaakte afspraken, zodat de verhuurder kan
nagaan of aan de bepalingen van artikel 6.20. en 6.13. Vlaamse
Codex Wonen van202L is voldaan.

13



voor het OCMW Menen:nBewaarterm nen van de ontva

De meegedeelde gegevens zullen door OCMW-Menen gedurende de wettelijk bepaalde termijnen

bewaard worden, als onderdeel van het dossier van de cliënt. Deze bewaartermijn kan worden

verantwoord gezien de retentie periodes en archief termijnen hiervoor zijn vastgelegd in wetgeving'

Artikel 4: De catesorieën van ontva rs en derden die moseliik de sevens

eveneens verkriieen

OCMW Menen zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2,2o,

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

- Volgende diensten van OCMW Menen zullen toegang hebben tot de gevraagde

persoonsgegevens: (interne diensten in het algemeen)

o Sociale dienst

o Juridische dienst

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

uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie'

- Daarnaast kunnen de gevraagde gegevens worden medegedeeld aan of ingezien door:

o VzwSchuldbemiddeling(bij bemiddeling huurachterstal"')

Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door OCMW Menen aan een

organisatie die hierboven niet vermeld wordt, moet voorafgaandelijk aan sociale

huisvestingsmaatschappij lMpuls 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 OCMW Menen waar vereist een protocol sluit voor

de mededeling van de gevraagde gegevens.

Arti . Periodi van de tn en r van de del

De persoonsgegevens zullen periodiek, systematisch worden opgevraagd / meegedeeld en dit telkens

wanneer dit met het oog op het belang van de (kandidaat-) huurder nodig is:

- wanneer de sociale huisvestingsmaatschappij !Mpuls meent dat het OCMW de

basisbegeleidingstaken moet uitvoeren voor de betrokkene

- wanneer er een (versnelde) toewijzing van een sociale woning nodig is

- wanneer een uitgebreide begeleiding van de huurder nodig is om de opzeg van de

huurovereenkomst te vermijden

- of wanneer er een reden tot opzegging is wegens een ernstige of blijvende tekortkoming in

hoofde van de huurder.

De mededeling van de persoonsgegevens gebeurt voor onbepaalde duur, namelijk zolang de

regelgevi ng deze doo rgiftemogelijkheid blijft voorzien'

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen

De gegevens worden per mail uitgewisseld met het OCMW. Volgende maatregelen worden getroffen

ter beveiligiítg vatt de mededeling van de persoonsgcgcvens, vermeld in artikel 2:
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- De gegevens worden steeds doorgemaild naar de hoofdmaatschappelijk werker. Gegevens van
individuele dossiers worden bezorgd aan de begeleidende maatschappelijk werker;

- Er worden nooit gegevens doorgestuurd naar andere contactpersonen, dan de
hoofdmaatschappelijk werker, of de begeleidende maatschapperijk werker;

- Vooraleer een mail verstuurd wordt, wordt de ontvanger steeds gecontroleerd en wordt er
nagekeken of het doorgestuurde bestand correct is, dit om te vermijden dat er foutieve informatie
uitgewisseld wordt.

Sociale huisvestingsmaatschappij !Mpuls 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
- Opstellen van een privacyverklaring bij de inschrijving;
- Back-up magen 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;
- Werken met een disclaimer bij het versturen van mails.

OCMW Menen treft ten minste volgende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter
beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens bij verdere verwerking:

- de medewerkers van de betrokken diensten en de burgemeester hebben een
geheimhoudíngsverklaring ondertekend, waarin hen wordt gewezen op het feit dat zij gehouden
zijn aan het beroepsgeheim. Die geheimhoudingsverklaring vermeldt de verplichtingen waaraan
de medewerkers moeten voldoen, en ook de mogelijke sancties dÍe zij kunnen oplopen bij niet
naleving van het beroepsgeheim;

- de technische en organisatorische maatregelen die worden genomen ter bescherming van de
persoonsgegevens worden regelmatig geaudit door een intern of extern auditteam;

- De gemeente beschikt over een beveiligde ict-omgeving die onder andere voldoet aan de
Minimale Normen informatieveiligheid van de FOD sociale zekerheid om toegang te krijgen tot de
authentieke bron van de KSZ;

- Beschikt over een procedure voor het behandelen van verzoeken van betrokkenen tot uitoefening
van hun rechten onder de AVG.

De partijen moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden getroffen. Op
eenvoudig verzoek van de ene partij maakt de andere partij hiervan het bewijs over.

ln het geval de partijen voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van
voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doen de partijen
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 partijen sluiten in voorkomend geval met alle verwerkers een
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verwerkersovereenkomst af in overeenstemming met artikel 28 van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

partijen bezorgen elkaar in bijlage 1 van dit protocol een overzicht van de verwerkers die de gevraagde

gegevens verwerken, en actualiseren dit overzicht zo nodig'

Artikel 7: liteit van de persoo ns

Sociale huisvestingsmaatschappij lMpuls ontvangt de gegevens ofwel van de kandidaat-huurder /
huurder ofwel via raadpleging van authentieke bronnen (waarvoor het een machtiging heeft1). De

kwaliteitvan de gegevens is hierdoorafhankelijkvan de betrokkene of van die authentieke bron. Bij

twijfel over de juistheid zal sociale huisvestingsmaatschappij lMpuls de kandidaat / huurder de kans

geven zijn gegevens te corrigeren.

Zodra OCMW Menen 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 sociale

huisvestingsmaatschappij lMpuls die na onderzoek van de voornoemde vaststellingen zo spoedig

mogelijk de gepaste maatregelen treft en OCMW Menen daarvan vervolgens op de hoogte brengt.

Artikel 8: Sanctie bii niet-nal evtng

Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2", kan

sociale huisvestingsmaatschappii lMpuls dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder

voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien OCMW Menen deze

persoonsgegevens verwerkt in strijd met hetgeen bepaald is in dit protocol, met de algemene

verordening gegevensbescherming of met andere relevante wet- of regelgeving inzake de

bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens'

Artikel 9: Meldinssoli chten

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.

OCMW Menen brengt sociale huisvestingsmaatschappij !Mpuls 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: ToeDasseliik recht en seschillenbeslechti NE

1 I KB van22 mei 2001 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

iociale huisvestingsmaatschappijen; RR nr. 4ll2007 van 12 december 2007;MachÍiging aan de VMSW tot

uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001 (gegevens * begunstigden);Beraadslaging RR nr,

3412018 van 16 mei 201 8 iot áanpassing van de rechtsgrond van beraadslaging RR w, 4112007 van 12 december

'20U'l toluitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001 (RN-MA-2O17-090).
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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 arrondissement Kortrijk.

Artíkel 11: lnwerki lns en oDzesstnE

Dit protocol treedt in werking op 2O/Oa/2O22.

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.

Opgemaokt op 2O/Oa/2022 ín Menen, in twee exemplaren woarbij elke portij verklaort een
origineel exemplaar te hebben ontvongen.

Handtekening voor Woonmaatschappij !Mpuls Handtekening(en) voor OCMW Menen

ST

Directeur Directeur n het

GH Eric
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Bijlage 1: overzicht verwerkers ter uitvoering van dit protocol

Beide partijen vermelden hier de verwerkers die betrokken zijn bij de verwerking van

persoonsgegevens vermeld in dit protocol:

Betrokken verwerkers voor Woonmaatscha ppij ! M puls:

o Desk Solutions: Softewareleverancier;
o VIPC: Externe lCTer.

Betrokken verwerkers voor OCMW Menen:

o CEVI/Iogins:softwareleverancier

18


