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BERAADSLAGING NR. 07/041 VAN 25 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN
DE SOCIALE ZEKERHEID EN DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN
DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, VIA HET
NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH COLLEGE, DE KRUISPUNTBANK VAN
DE
SOCIALE
ZEKERHEID
EN
DE
PROGRAMMATORISCHE
OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, MET HET OOG OP
HET SOCIAAL ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE TOEKENNING VAN EEN
VERWARMINGSTOELAGE
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 juli
2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. De artikelen 203 tot en met 219 van de programmawet van 27 december 2004 voorzien
het verstrekken van een verwarmingstoelage en het instellen van een Sociaal
Stookoliefonds.
Elke verbruiker met een laag inkomen die een in aanmerking komende brandstof
gebruikt, kan onder bepaalde voorwaarden een verwarmingstoelage genieten. De
openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben tot taak om deze
verwarmingstoelage toe te kennen.
Worden onder meer beschouwd als verbruikers met een laag inkomen de personen die
op het ogenblik van de aanvraag een verhoogde tegemoetkoming van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen genieten voor zover het
inkomen van hun huishouden een welbepaald bedrag niet overstijgt.
Om een verwarmingstoelage te bekomen, dient de aanvrager een aanvraag in te dienen
bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, dat op basis van een sociaal
onderzoek nagaat of alle betrokken voorwaarden vervuld zijn, onder meer het behoren
tot één van de betrokken categorieën.
De middelen nodig om de verwarmingstoelage te financieren, zijn voor rekening van
het Sociaal Stookoliefonds.
1.2. Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot het bepalen
van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van
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het Sociaal Stookoliefonds gaat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
op basis van een sociaal onderzoek na of alle betrokken voorwaarden vervuld zijn.
De aanvrager dient de nodige bewijsstukken te kunnen voorleggen, onder meer, op
vraag van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een bewijsstuk van de
verzekeringsinstelling met betrekking tot het statuut van rechthebbende op de
verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.
1.3. Bij beraadslaging nr. 04/38 van 25 oktober 2004, gewijzigd op 19 juli 2005, werd de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid door het sectoraal comité gemachtigd om
bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn met het oog op het toekennen van de verwarmingstoelage.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelt aldus voor elk openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een lijst op van de sociaal verzekerden van de gemeente in
kwestie die – volgens het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, de
Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden of de Dienst voor de Overzeese Sociale
Zekerheid – recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Op deze lijst worden voor elke rechthebbende volgende persoonsgegevens vermeld.
Indien de rechthebbende zelf gezinshoofd is: het INSZ, de naam, de voornaam, het
adres, de toepasselijke hoedanigheidscode, de aanduiding dat de rechthebbende
gezinshoofd is en (voor elk lid van het gezin) het INSZ, de naam, de voornaam en (in
voorkomend geval) de toepasselijke hoedanigheidscode.
Indien de rechthebbende zelf geen gezinshoofd is: het INSZ, de naam, de voornaam, het
adres, de toepasselijke hoedanigheidscode en (voor het gezinshoofd en de overige
gezinsleden) het INSZ, de naam, de voornaam en (in voorkomend geval) de
toepasselijke hoedanigheidscode.
Daarenboven voorziet de programmawet van 27 december 2004 dat er voor de
huishoudens van de personen die een verhoogde tegemoetkoming van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen genieten een maximaal
inkomen ingesteld wordt. Om te vermijden dat de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn voor alle betrokkenen een inkomensonderzoek zouden dienen
te verrichten terwijl dat in het kader van de verhoogde tegemoetkoming van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor bepaalde
gezinssituaties reeds gebeurd is, duidt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op
de lijsten per betrokkene aan of een inkomensonderzoek al dan niet nog noodzakelijk
is.
Voormelde persoonsgegevens blijken noodzakelijk om de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn de mogelijkheid te bieden om hun sociaal onderzoek te
verrichten en meer bepaald om met zekerheid vast te stellen dat er per huishouden één
en slechts één verwarmingstoelage wordt toegekend.
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De respectieve lijsten worden door de vereniging zonder winstoogmerk SmalS-MvM
aan de onderscheiden openbare centra voor maatschappelijk welzijn overgemaakt, in
opdracht van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de programmatorische
overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.
1.4. Voortaan zou echter een nieuwe werkwijze worden toegepast.
Wanneer een persoon zich aanbiedt en om een verwarmingstoelage verzoekt, gaat het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het Rijksregister zijn officiële
gezinssamenstelling na en past die in voorkomend geval op vraag van betrokkene aan
om ze aldus in overeenstemming te brengen met zijn feitelijke gezinssamenstelling (de
toegang tot het Rijksregister in hoofde van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn wordt voorzien in het koninklijk besluit van 9 december 1987 tot regeling van
de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, wat de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn betreft).
Vervolgens selecteert het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de
gezinsleden met wie rekening dient te worden gehouden bij het eventueel toekennen
van een verwarmingstoelage en gaat in het netwerk van de sociale zekerheid per
betrokkene na of hij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of het zogenaamde
OMNIO-statuut bezit (door de toekenning van dit statuut krijgen ook sociaal
verzekerden die niet behoren tot één van de categorieën die recht hebben op de
verhoogde tegemoetkoming maar een laag inkomen hebben onder bepaalde
voorwaarden alsnog het recht op de verhoogde tegemoetkoming).
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gaat in haar verwijzingsrepertorium na of
betrokkene het statuut van rechthebbende op een verhoogde tegemoetkoming van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of het OMNIOstatuut kreeg toegewezen door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden of door de
Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid. Indien dat niet het geval is, maakt de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de vraag verder over aan de sector van de
verzekeringsinstellingen, met het oog op het bekomen van de nodige inlichtingen met
betrekking tot hogervermelde statuten.
1.5. De uiteindelijke mededeling door de verzekeringsinstellingen aan de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn geschiedt met tussenkomst van het Nationaal
Intermutualistisch College, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.
Zij heeft enkel betrekking op het al dan niet beschikken over hogervermelde statuten
(met, voor wat betreft de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden en de Dienst voor
de Overzeese Sociale Zekerheid, vermelding van de betrokken hoedanigheidscode), de
gedekte periode en de betrokken instelling van sociale zekerheid (de Hulp- en
Voorzorgskas voor Zeevarenden, de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid of het
Nationaal Intermutualistisch College).
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Het komt aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in kwestie toe om
voor zover nodig bijkomende inlichtingen in te winnen bij de betrokkene zelf.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1,
eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling
sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid vereist is.
2.2. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het toekennen van een
verwarmingstoelage ten behoeve van verbruikers met een laag inkomen en, meer
bepaald, de controle van het bezit van het statuut van rechthebbende op een verhoogde
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzekering en
uitkeringen of het OMNIO-statuut.
2.3. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaand van hogervermeld doeleinde, ter zake
dienend en niet overmatig.
De persoonsgegevens betreffende de rechthebbende zelf dienen de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn in staat te stellen om na te gaan of betrokkene wel
degelijk recht heeft op de verwarmingstoelage.
De persoonsgegevens betreffende het gezinshoofd van de rechthebbende en de overige
gezinsleden dienen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in staat te stellen
om te verzekeren dat er slechts één verwarmingstoelage wordt toegekend voor
eenzelfde huishouden.
De toepasselijke hoedanigheidscodes dienen de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn de mogelijkheid te bieden om het sociaal onderzoek af te ronden.
2.4. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden reeds vroeger gemachtigd om
toegang te hebben tot het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (beraadslaging nr. 99/34 van 2 maart 1999 van het Toezichtscomité bij de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) en tot het verzekerbaarheidsbestand van de
verzekeringsinstellingen (beraadslaging nr. 99/36 van 2 maart 1999 van het
Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).
Deze machtigingen behelzen evenwel andere doeleinden.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
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de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de verzekeringsinstellingen
om de hogervermelde persoonsgegevens op de hogervermelde wijze mee te delen aan de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het toekennen van een
verwarmingstoelage ten behoeve van verbruikers met een laag inkomen.

Yves ROGER
Voorzitter

