CS/93/203

DELIBERATIE Nr. 93/004 VAN 6 APRIL 1993
BETREFT :VRAAG VAN DE GEMEENTE BONHEIDEN (PROVINCIE ANTWERPEN,
ARRONDISSEMENT MECHELEN) OM MEDEDELING TE BEKOMEN VAN
DE LIJST MET WIGW's BINNEN DE GEMEENTE (WEDUWNAARS,
WEDUWESN, INVALIDEN, GEPENSIONEERDEN en WEZEN) DIE BIJ
HET RIZIV VOORKEURTARIEVEN GENIETEN.
Vraag om machtiging nr. CS/93/127
Gelet op de vraag van de Burgemeester van de Gemeente
Bonheiden die op 28 februari 1993 aan de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid werd gericht;
Gelet op het proces-verbaal van de vergadering
Gemeenteraad van Bonheiden van 31 maart 1992;

van

de

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in
het bijzonder artikel 15, 2de lid;
Gelet op het verslag van de heer F. Ringelheim;
ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN RECHTVAARDIGING
Aangezien artikel 1 van het gemeentereglement van 31 maart
1992 betreffende de ophaling van huisvuil, stelt :
"Voor het dienstjaar 1992 wordt er een gemeentelijke toelage van
zeshonderd frank verleend aan
-de weduwen, weduwnaars, mindervaliden, wezen en gepensioneerden
(de
zogenaamde
WIGW's)
die
genieten
van
de
voorkeurstarieven inzake gezondheidszorg op basis van
artikel 25, par. 2, van de wet van 09 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
-de genieters van een bestaansminimum.

DELIBERATIE
Aangezien men met de aanvraag de WIGW's, inwoners van de
Gemeente Bonheiden, wil laten genieten van de bovenvermelde
toelage van 600.- F; en dat dit voordeel inherent is aan het
sociaal statuut van de betrokken personen; en dat die
voortvloeit uit de toepassing van de sociale zekerheid;
Aangezien de gevraagde informatie zich bij het R.I.Z.I.V.
bevindt;
Aangezien de aanvraag het belang van de betrokken sociaal
verzekerden tot doel heeft; en dat ze conform is aan de wet van
15 januari 1990 houdende de Kruispuntbank;
Aangezien, in het belang van de controle die de
Kruispuntbank en het Toezichtscomité dient uit te oefenen op de
relevantie van de meegedeelde gegevens, de hierna beschreven
procedure moet worden toegepast;
Verleent
HET TOEZICHTSCOMITE
aan de Gemeente Bonheiden de machtiging om de lijst met inwoners
te krijgen die, op 1 januari 1992 en op 1 januari 1993, het
WIGW-statuut hebben.
De mededeling zal gebeuren onder de volgende voorwaarden en
volgens de volgende modaliteiten :
1.De Gemeente Bonheiden zal aan de Kruispuntbank de lijst met
inwoners meedelen die op 1 januari 1992 en 1 januari 1993
in het bevolkingsregister zijn ingeschreven;
2.De Kruispuntbank zal op die lijst de WIGW's aanduiden;
3.De

Gemeente Bonheiden zal de meegedeelde gegevens bewaren
gedurende de periode nodig voor de uitvoering van de
bovenvermelde
richtlijnen
van
het
gemeentereglement.
Daarna zullen ze worden gewist.
Ze mogen enkel in die
optiek worden aangewend;

4.De Gemeente Bonheiden zal aan het Toezichtscomité de naam
meedelen van de persoon die belast zal worden met de
verwerking van de meegedeelde gegevens.

Foulek Ringelheim.
Voorzitter.

CS/93/118

ONTWERP VAN DELIBERATIE Nr. 93/003 VAN 6 APRIL 1993

BETREFT

:VRAAG VAN DE GEMEENTE HAACHT (PROVINCIE BRABANT,
ARRONDISSEMENT LEUVEN) OM MEDEDELING TE BEKOMEN VAN DE
LIJST MET WIGW's BINNEN DE GEMEENTE (WEDUWNAARS,
WEDUWESN, INVALIDEN, GEPENSIONEERDEN en WEZEN) DIE BIJ
HET RIZIV VOORKEURTARIEVEN GENIETEN.

Vraag om machtiging nr. CS/93/037
Gelet op de vraag van de gemeente Haacht die door middel
van de brief van 25 januari 1993 aan de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid werd gericht en die op 27 januari 1993 aan het
Toezichtscomité werd overgemaakt;
Gelet op het uittreksel uit het proces-verbaal van de
Gemeenteraad van de Gemeente Haacht van 27 april 1992,
overgemaakt op 25 februari 1993;
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in
het bijzonder artikel 15, 2de lid;
ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN RECHTVAARDIGING
Aangezien artikel 1 van het gemeentereglement
Gemeente Haacht van 27 april 1992 stelt :

van

de

"Vanaf 1 januari 1992 wordt een gemeentelijke toelage van 750
(zvenhondervijftig)
frank
toegekend
aan
de
weduwen,
weduwnaars,
invaliden,
wezen
en
gepensioneerden,
de
zogenoemde WIGW's, die de jaarlijkse belasting op het
ophalen van huisvuil betalen, voor zover zij het bewijs
leveren dat zij genieten van de voorkeurstarieven inzake
gezondheidszorg op basis van artikel 25, paragraaf 2, van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van
een
regeling
voor
verplichte
ziekteen

invaliditeitsverzekering".
Aangezien men met de aanvraag de WIGW's wil laten genieten
van de bovenvermelde toelage; en dat dit voordeel inherent is
aan het sociaal statuut van de betrokken personen; en dat die
voortvloeit uit de toepassing van de sociale zekerheid;
Aangezien de gevraagde informatie zich bij het R.I.Z.I.V.
bevindt;
Aangezien de aanvraag het belang van de betrokken sociaal
verzekerden tot doel heeft; en dat ze conform is aan de wet van
15 januari 1990 houdende de Kruispuntbank;
Aangezien, in het belang van de controle die de
Kruispuntbank en het Toezichtscomité dient uit te oefenen op de
relevantie van de meegedeelde gegevens, de hierna beschreven
procedure moet worden toegepast;
Verleent
HET TOEZICHTSCOMITE
aan de Gemeente Haacht de machtiging om de lijst met inwoners te
krijgen die, op 1 januari 1992 en op 1 januari 1993, het WIGWstatuut hebben.
De mededeling zal gebeuren onder de volgende voorwaarden en
volgens de volgende modaliteiten :
1.De Gemeente Haacht zal aan de Kruispuntbank de lijst met
inwoners meedelen die op 1 januari 1992 en 1 januari 1993
in het bevolkingsregister zijn ingeschreven;
2.De Kruispuntbank zal op die lijst de WIGW's aanduiden;
3.De

Gemeente Haacht zal de meegedeelde gegevens bewaren
gedurende de periode nodig voor de uitvoering van de
bovenvermelde
richtlijnen
van
het
gemeentereglement.
Daarna zullen ze worden gewist.
Ze mogen enkel in die
optiek worden aangewend;

4.De

Gemeente Haacht zal aan het Toezichtscomité de naam
meedelen van de persoon die toezicht zal houden op de goede
gang van zaken.

Foulek Ringelheim.

