
 

 

 
 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 

 

 

SCSZG/15/031 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/013 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD OUDENAARDE VOOR DE 

AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN DE VERWARMINGSTOELAGE AAN 

PERSONEN MET RECHT OP EEN INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1, tweede lid; 

 

Gelet op de aanvraag van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad 

Oudenaarde van 2 februari 2015; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 12 februari 2015. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Oudenaarde kent jaarlijks 

een verwarmingstoelage toe aan de inwoners van de stad Oudenaarde die recht hebben op 

een inkomensgarantie voor ouderen. Met het oog op de automatische toekenning van dit 

voordeel vraagt het voor het jaar 2015 aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om 

een lijst van de betrokkenen. In afwachting van de ontwikkeling van een structurele 

persoonsgegevensstroom tussen de betrokken instellingen van sociale zekerheid zou de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid eenmalig een beroep doen op haar 

verwijzingsrepertorium. Zij zou aldus nagaan welke inwoners van de stad Oudenaarde in 

het verwijzingsrepertorium zijn opgenomen met de betrokken hoedanigheid. 

 

2. De volgende werkwijze zou worden toegepast: de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid ontvangt van de stad Oudenaarde de lijst van haar inwoners, duidt op die lijst, 

na raadpleging van het verwijzingsrepertorium, aan welke sociaal verzekerden op 1 januari 

2015 recht hadden op de inkomensgarantie voor ouderen (met vermelding van 

identificatienummer van de sociale zekerheid, naam, voornaam, geslacht en adres) en 
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bezorgt de aldus aangevulde lijst aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

van de stad Oudenaarde. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

3. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, tweede 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 

vergt. 

 

4. De voorliggende aanvraag strekt ertoe de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te 

machtigen tot de mededeling van de hiervoor vermelde persoonsgegevens aan het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Oudenaarde, uitsluitend voor 

het toekennen van een aanvullend voordeel (een verwarmingstoelage) aan personen met 

recht op de inkomensgarantie voor ouderen. 

 

5. Bij beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011, gewijzigd op 4 juni 2013, heeft het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens mee te delen 

aan steden met het oog op de automatische toepassing van aanvullende voordelen ten 

behoeve van gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen.  

 

6. Hoewel de door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad 

Oudenaarde gevraagde mededeling gelijkenissen vertoont met de mededeling beschreven 

in de voormelde beraadslaging wijkt zij er toch op twee vlakken van af: enerzijds wordt 

het aanvullend voordeel niet als dusdanig toegekend aan gerechtigden op de verhoogde 

tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen maar 

aan personen met recht op een inkomensgarantie voor ouderen, anderzijds worden de 

persoonsgegevens niet meegedeeld aan de stad maar aan het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn. Bijgevolg is de machtiging vervat in de voormelde beraadslaging 

niet onverkort van toepassing. 

 

7. De mededeling beantwoordt aan een gerechtvaardigd doeleinde, met name de 

automatische toepassing van een aanvullend voordeel ten behoeve van personen met recht 

op een inkomensgarantie voor ouderen. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande 

van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

 

8. Het sectoraal comité benadrukt dat de voorgestelde werkwijze uitzonderlijk is en er in 

beginsel gebruik moet worden gemaakt van persoonsgegevens uit authentieke bronnen. In 

het voorliggende geval zal de mededeling gebaseerd zijn op de integraties in het 

verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, waarvan de 

kwaliteit afhangt van de instantie die ze heeft doorgevoerd. Het is bijgevolg niet 

uitgesloten dat er incoherenties met de authentieke bronnen bestaan. De bestemmeling van 

de persoonsgegevens dient zich bewust te zijn van de kans dat personen onterecht worden 

aangeduid op de lijst of onterecht niet worden aangeduid op de lijst. In dat laatste geval 

moeten zij onverkort de mogelijkheid behouden om alsnog op eigen initiatief het 
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aanvullend voordeel bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad 

Oudenaarde aan te vragen. 

 

9. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn van de stad Oudenaarde rekening te houden met de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun respectieve 

uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgevende bepaling tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Gelet op het voorgaande, verleent 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de machtiging om aan het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn van de stad Oudenaarde onder de hogervermelde voorwaarden 

persoonsgegevens met betrekking tot personen met recht op een inkomensgarantie voor ouderen 

mee te delen, uitsluitend voor het toekennen van het hogervermeld aanvullend voordeel. 

 

Vermits de mededeling gebaseerd is op de integraties in het verwijzingsrepertorium van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, waarvan de kwaliteit afhangt van de instantie die ze 

heeft doorgevoerd, zijn incoherenties met de authentieke bron niet uitgesloten. De bestemmeling 

van de persoonsgegevens moet zich daarvan bewust zijn. Personen die niet op de lijst zijn 

vermeld, moeten onverkort de mogelijkheid behouden om alsnog op eigen initiatief het 

aanvullend voordeel bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad 

Oudenaarde aan te vragen. 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-

741 83 11). 

 


