Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/19/066

BERAADSLAGING NR. 16/008 VAN 2 FEBRUARI 2016, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2016,
OP 4 APRIL 2017, OP 4 JULI 2017, OP 3 OKTOBER 2017, OP 3 APRIL 2018, OP 6
NOVEMBER 2018 EN OP 5 MAART 2019, OVER DE OPRICHTING VAN DE “BUFFER”GEGEVENSBANK BIJ DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR
DE AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN AANVULLENDE RECHTEN OF DE
VERSTREKKING VAN INLICHTINGEN DIENAANGAANDE
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 de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in
het bijzonder artikel 114;
Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot
wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april
2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97;
Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

Een afgeleid recht – ook “aanvullend recht” genoemd in de zin van artikel 11bis, § 1, 1°, van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid – is een recht op één of ander voordeel binnen of buiten de sociale
zekerheid dat natuurlijke personen (of hun rechthebbenden) kunnen genieten omwille van
hun socialezekerheidsstatuut (of dat van hun rechthebbenden). De statuten waarmee vaak
rekening wordt gehouden, zijn (niet exhaustief) die van persoon met een handicap op grond
van een medische erkenning, persoon met een handicap bedoeld in artikel 135 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gerechtigde op een inkomensvervangende
tegemoetkoming voor personen met een handicap, gerechtigde op een tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden met een handicap, gerechtigde op een integratietegemoetkoming voor
personen met een handicap, persoon aan wie een invaliditeit of een arbeidsongeschiktheid
werd toegekend, gerechtigde op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging, gerechtigde op het leefloon of het equivalent, gerechtigde op hulp
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van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die ten laste wordt genomen door de
federale staat en gerechtigde op de inkomensgarantie voor ouderen.
2.

Om de administratieve formaliteiten voor de rechthebbenden te vereenvoudigen, worden al
geruime tijd elektronische stromen ontwikkeld voor het opzoeken van de persoonsgegevens
die noodzakelijk zijn voor de toekenning van de diverse afgeleide rechten. De laatste jaren
werd steeds per afgeleid recht een afzonderlijke persoonsgegevensstroom ontwikkeld op
basis van de geldende toekenningscriteria, die echter vaak eenzijdig door de toekennende
instanties worden vastgelegd. De toekennende instanties en de authentieke bronnen van de
persoonsgegevens stellen een belangrijke verwerkingslast als gevolg van deze stromen vast.
Bovendien blijft het in sommige situaties moeilijk om de rechten te automatiseren en/of de
volledige doelgroep te achterhalen. Op juridisch vlak leidt het gebrek aan coördinatie
dienaangaande tot complexe regelgevingen, die uitgaan van onduidelijke statuten.

3.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) heeft aldus voorgesteld om een
architectuur voor de uitwisseling van persoonsgegevens te creëren die zou toelaten om aan
een zo groot mogelijk aantal aanvragen te beantwoorden terwijl de ontwikkelingen tot een
minimum beperkt blijven zowel bij de authentieke bronnen die de betrokken statuten moeten
leveren als bij de instanties die de afgeleide rechten toekennen. De bedoeling is om bepaalde
statuten (gecontroleerde en actuele persoonsgegevens afkomstig van de authentieke bron) op
een meer eenvoudige manier ter beschikking te stellen van de toekennende instanties die
hiertoe werden gemachtigd door het Informatieveiligheidscomité. De "bufferdatabase"
(hierna "buffer-DB" genoemd) is dus een persoonsgegevensbank die door de KSZ beheerd
wordt en waarin de persoonsgegevens die nodig zijn voor de toekenning van afgeleide
rechten of het informeren van de betrokkenen over deze voordelen en die afkomstig zijn van
een authentieke bron die de verantwoordelijkheid over de gegevens behoudt, tijdelijk worden
opgeslagen (tot ze vervangen worden door andere, recentere persoonsgegevens) en massaal
geëxploiteerd worden. De buffer-DB is dus een gemeenschappelijke, geconsolideerde
database die de meest gebruikte statuten bevat in het kader van de toekenning van afgeleide
rechten of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande.

4.

Door de betere beschikbaarheid van de nodige persoonsgegevens zullen alle partijen worden
ontlast van bepaalde verwerkingseisen. De toekennende instanties zullen vlotter over de
noodzakelijke, zo actueel mogelijke persoonsgegevens kunnen beschikken om beslissingen
te nemen over het al dan niet toekennen van afgeleide rechten of het informeren van de
betrokkenen over deze voordelen. De werking van de buffer-DB zal de toekennende
instanties er ook toe aanzetten om (nieuwe of bestaande) afgeleide rechten automatisch toe
te kennen, vanzelfsprekend mits beraadslaging van het informatieveiligheidscomité. Het is
belangrijk erop te wijzen dat inzake afgeleide de rechten de huidige stromen die weinig
volumineus zijn (zoals de stroom voor de toekenning van de verwarmingstoelage) of die heel
specifiek zijn (zoals de stroom voor de toekenning van verhoogde kinderbijslag) integraal
van toepassing zullen blijven (zij vallen buiten de scope van de buffer-DB).

5.

De buffer-DB is een technisch model voor de uitwisseling van persoonsgegevens waarbij
ernaar gestreefd wordt, enerzijds, om maximaal te kunnen antwoorden op aanvragen met een
minimum van meervoudige ontwikkelingen voor de authentieke bronnen en de toekennende
instanties en, anderzijds, om de toekenning van afgeleide rechten of de verstrekking van
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inlichtingen dienaangaande te verbeteren en te versnellen wanneer de toepassing ervan de
raadpleging van talrijke authentieke bronnen vereist en aanleiding geeft tot talrijke
bewerkingen (bij de leverancier, bij de KSZ, bij de klant).
6.

Op dit ogenblik zijn de nuttige statuten voor de buffer-DB de statuten die gedefinieerd
werden in overleg met de zes authentieke bronnen: het Nationaal Intermutualistisch College,
de Federale Pensioendienst, de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, de Directie-Generaal Personen met een Handicap, het Vlaams Agentschap Sociale
Bescherming en Kind en Gezin. Sinds de zesde staatshervorming is Kind en Gezin immers
een nieuwe authentieke bron geworden die de bufferdatabank voedt voor de statuten “P1-4”,
“P1-6”, “TP6” die aan kinderen die in Vlaanderen wonen, worden toegekend.
Wanneer er nieuwe leveranciers toegevoegd worden, zal dit voorgelegd worden aan het
informatieveiligheidscomité.

7.

De architectuur van de buffer-DB is op de volgende elementen gebaseerd. Voor zover de
online toegang bestaat en performant is, is de (synchrone en asynchrone) raadpleging van de
authentieke bron principieel en prioritair de bevoorrechte werkwijze (voor een groot deel van
de sociale statuten bestaan deze diensten overigens al, zoals voor de toegang tot het statuut
van rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming of het statuut van
gerechtigde op de inkomensgarantie voor ouderen). Er wordt gebruik gemaakt van
gestructureerde persoonsgegevens van de mogelijke rechthebbenden, die regelmatig door de
authentieke bronnen ter beschikking worden gesteld, zoals de leeftijd, de postcode van de
woonplaats, de gezinssamenstelling en de sociale statuten.

8.

De opslag van de persoonsgegevens in de buffer-DB voldoet aan de volgende criteria. Enkel
de sociale statuten en persoonsgegevens noodzakelijk voor de toekenning van de afgeleide
rechten of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande worden bewaard (de details van
die persoonsgegevens zijn afhankelijk van de regelgeving met betrekking tot de toegekende
afgeleide rechten). Het gaat enkel om de basispersoonsgegevens (zoals sociaal statuut,
begindatum en einddatum, zonder enige interpretatie door de KSZ), die periodiek (per
kwartaal of per maand) worden vervangen (het “oude beeld” wordt overschreven door het
“nieuwe beeld” en dus niet gearchiveerd). De weergave van de situatie van de betrokkenen
wordt maximaal drie jaar bewaard (op 31 december van het lopende jaar Y worden alle
persoonsgegevens daterend van vóór 31 december van het jaar Y-3 gewist uit de buffer-DB).

9.

De gegevenstypes waarop de machtigingsaanvraag betrekking heeft kunnen als volgt worden
opgelijst. De authentieke bronnen delen aan de KSZ de identificatienummers van de sociale
zekerheid mee van de personen die gekend zijn onder bepaalde statuten die recht geven op
de toekenning van afgeleide rechten, aangevuld met de identificatie van de authentieke bron,
de datum van extractie, het statuut / de statuten (eventueel met een waarde, bv. het aantal
punten) en de geldigheidsperiode (begin- en einddatum). Voor deze identificatienummers
van de sociale zekerheid raadpleegt de KSZ het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters
om de postcode, de geboortedatum, de eventuele datum van overlijden en de
gezinssamenstelling (het gezinshoofd en de klant zijn niet steeds dezelfde persoon die onder
een bepaald sociaal statuut gekend is) te achterhalen. De toekennende instanties delen aan de
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KSZ de lijst van klanten mee waarvoor zij het bestaan van een afgeleid recht wensen te
kennen.
10.

Overeenkomstig de principes van doelbinding en minimale gegevensverwerking zal de
toegang tot de persoonsgegevens in de buffer-DB enkel verleend worden voor de toekenning
van afgeleide rechten of het informeren van betrokkenen over deze voordelen voor zover er
een wettelijke basis bestaat waarin een gesloten lijst van de noodzakelijke gegevens
gespecificeerd wordt. Bij de KSZ wordt één enkele gesprekspartner aangesteld die instaat
voor de exploitatie en voor de definitie van de gebruikscontext in samenspraak met de
authentieke bronnen met als doel de coherentie van de gegevens en de naleving van de
privacy te garanderen. Aan de klant worden, mits beraadslaging van het
informatieveiligheidscomité, enkel die gegevens meegedeeld die strikt noodzakelijk zijn in
zijn gebruikscontext (bv. indien mogelijk dient het antwoord van het type "heeft recht op het
voordeel: ja/neen" te zijn met de geldigheidsdatum).

11.

Zoals vermeld in punt 9, wordt er aan de toekennende instanties gevraagd om vooraf aan de
KSZ een lijst van klanten (potentieel begunstigden) mee te delen van wie het statuut
gecontroleerd wordt volgens afgesproken modaliteiten en met respect voor de principes van
finaliteit en proportionaliteit. In het kader van deze principes is het van belang dat enkel de
lijst van de betrokken klanten overgemaakt wordt en dat er geen onderzoek gevoerd wordt
naar de volledige populatie. In dit opzicht kan verwezen worden naar de standaarddienst voor
de exploitatie van gegevens van de buffer-DB, die voorziet in de overdracht van een lijst van
geïdentificeerde potentiële rechthebbenden per instantie die aanvullende rechten toekent. Zo
wordt er, in het kader van de mededeling betreffende SOCTAR (het sociaal tarief voor de
levering van elektriciteit en aardgas), door de federale overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand en Energie een lijst overgemaakt van de personen die een elektriciteits- en/of
aardgasabonnement bezitten.

12.

De veiligheidsprincipes die van toepassing zijn op elke uitwisseling van persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing. Alle aanvragen tot raadpleging van de buffer-DB en alle
raadplegingen van het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters maken het voorwerp uit
van een logging. De (maandelijkse of driemaandelijkse) batch-bestanden van de authentieke
bronnen en de toekennende instanties worden gearchiveerd zoals alle andere batch-bestanden
die de KSZ ontvangt. De archiveringsduur dient minstens even lang te zijn als de bewaarduur
van de persoonsgegevens in de buffer-DB.

13.1. Elk verzoek tot gebruik van de buffer-DB in het kader van de toekenning van afgeleide
rechten of het informeren van betrokkenen over deze voordelen waarvoor er momenteel reeds
persoonsgegevensmededelingen gebeuren (met eerbiediging van de bepalingen van artikel
15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) zal ter informatie worden voorgelegd aan het
informatieveiligheidscomité. Voor deze gegevensmededelingen is het enkel de werkwijze
die verandert. Het informatieveiligheidscomité (of zijn rechtsvoorganger, het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid) heeft zich reeds uitgesproken over de
naleving van de principes van doelbinding en minimale gegevensverwerking. Elke nieuwe
aanvraag tot mededeling van statuten via de buffer-DB daarentegen zal voorafgaandelijk aan
het
informatieveiligheidscomité
worden
voorgelegd.
Aldus
krijgt
het
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informatieveiligheidscomité een globaal en volledig overzicht van het gebruik van de bufferDB (het zal geïnformeerd worden over "bestaande" mededelingen en een beraadslaging
verlenen voor de "nieuwe" mededelingen).
13.2. Door het gebruik van de buffer-DB kan de verwerking van de nodige persoonsgegevens
aanzienlijk worden vereenvoudigd, voor zover het gaat om een verwerking in batch (een
gegroepeerde verwerking van meerdere aanvragen). Tot nu toe bleef het project van de
“geharmoniseerde sociale statuten” beperkt tot dergelijke verwerkingen, waarbij het sociaal
statuut van elke betrokkene op één bepaald ogenblik van het jaar (zoals 1 januari) wordt
opgezocht. Indien het afgeleid recht niet automatisch wordt toegekend, de betrokkene zelf
nog stappen moet zetten bij de toekennende instantie of deze laatste op de hoogte moet zijn
van het statuut tussen twee geautomatiseerde verwerkingen in, moet er echter een dienst
worden aangeboden die het mogelijk maakt om de authentieke bronnen online te raadplegen
en de actuele situatie van de betrokkene (op de dag van de raadpleging) te bekomen (in
beginsel moet overigens steeds de voorkeur worden gegeven aan de raadpleging van de
authentieke bronnen indien zij online op een performante wijze toegankelijk zijn). Meerdere
toekennende instanties hebben inmiddels de wens geuit om via één enkele online bevraging
van de authentieke bronnen in het bezit te komen van de elementen die zij nodig hebben. Om
daaraan tegemoet te komen, heeft de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een
webservice ontwikkeld waarmee de gebruikers de diverse authentieke bronnen online kunnen
raadplegen en in kennis kunnen worden gesteld van dezelfde bevindingen over de sociale
statuten van de betrokkenen als deze reeds beschikbaar via de batchmethode. Het bestaan
van twee verschillende raadplegingsmethodes is des te belangrijker voor de toekennende
instanties die enerzijds aan het loket zelf voordelen toekennen aan personen op basis van hun
actuele situatie (online raadpleging van authentieke bronnen via webservice) en anderzijds
geldende voordelen voor bepaalde groepen in grote hoeveelheden hernieuwen (verwerking
in batch via de buffer-DB) en ongeacht de werkwijze vergelijkbare resultaten willen
bekomen. Elke mededeling van persoonsgegevens aan de hand van de nieuwe methode zal
overigens het voorwerp moeten uitmaken van een voorafgaande beraadslaging van het
informatieveiligheidscomité.
14.

De KSZ deelt mee dat het eerste gebruik van bepaalde persoonsgegevens uit de buffer-DB
betrekking heeft op de automatische toepassing van het sociaal tarief voor de levering van
elektriciteit en aardgas aan bepaalde categorieën van klanten. De betrokken categorieën zijn
vermeld in artikel 4 van de programmawet van 27 april 2007, in het ministerieel besluit van
30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van
elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare
situatie en het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale
maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met
een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid
en van de gezondheid heeft de KSZ, bij beraadslaging nr. 09/78 van 1 december 2009, reeds
gemachtigd om persoonsgegevens mee te delen aan de federale overheidsdienst Economie,
KMO, Middenstand en Energie met het oog op de automatische toepassing van het sociale
tarief voor de levering van elektriciteit en aardgas aan bepaalde categorieën van klanten. De
meegedeelde gegevens en de voorwaarden blijven ongewijzigd. De mededeling van
persoonsgegevens gebeurde via de verwerking van driemaandelijkse bestanden afkomstig
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van de authentieke bronnen. Vanaf april 2016 zal de gegevensmededeling worden verricht
vanuit de buffer-DB.
15.

Uit een analyse, tot stand gebracht in overleg met de toekennende instantie (de federale
overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie) en de authentieke bronnen, is
gebleken dat de categorieën van rechthebbenden die overgemaakt worden via de buffer-DB
identiek zijn aan de statuten die momenteel al worden overgemaakt. Omdat de verwerking
van persoonsgegevens inzake SOCTAR inmiddels diverse grondslagen in de regelgeving
heeft en gedekt wordt door diverse bijhorende beraadslagingen (teruggaand tot de jaren 2007
en 2009) en omdat er inmiddels verschillende evoluties hebben plaatsgevonden in de
socialezekerheidsregelgeving lijkt het opportuun om, voor de duidelijkheid en de
transparantie, een vergelijkend overzicht te bieden van de categorieën die beoogd worden in
de beraadslaging nr. 09/78 van 1 december 2009 en van de statuten die overgemaakt worden
via de buffer-DB. De federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
wordt erop gewezen dat de regelgeving inzake sociale zekerheid evolueert en dat het
bijgevolg wenselijk lijkt om de eigen regelgeving te actualiseren, met het oog op de
leesbaarheid voor de rechthebbenden.
-

de gerechtigden die een bij de wet van 1 april 1969 ingesteld gewaarborgd inkomen voor
bejaarden genieten of met toepassing van artikel 21, § 2, van dezelfde wet het recht op
rentebijslag behouden en de rechthebbenden op de inkomensgarantie voor ouderen,
ingesteld bij de wet van 22 maart 2001, stemmen overeen met de buffer-DB-statuten
“recht op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden” en “recht op de inkomensgarantie
voor ouderen” (authentieke bron: de Federale Pensioendienst);

-

de gerechtigden aan wie één van de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 27 februari
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap wordt verleend,
stemmen overeen met de buffer-DB-statuten “recht op de tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden”, “recht op de integratietegemoetkoming”, “recht op de inkomensvervangende
tegemoetkoming” en “recht op de tegemoetkoming volgens de oude regelgeving”
(authentieke bron: de Directie-Generaal Personen met een Handicap en wat het “recht op
de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden betreft”, is het Vlaams Agentschap Sociale
Bescherming tevens een authentieke bron – het statuut “recht op de tegemoetkoming
volgens de oude regelgeving” bevat de personen die de hierna vermelde rechten hebben
geopend met toepassing van de wet van 27 juni 1969, inmiddels vervangen door de wet
van 27 februari 1987, en dus concreet de personen die de gewone tegemoetkoming, de
bijzondere tegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp van derden ontvangen) en
met de buffer-DB-statuten “recht op de aanvullende tegemoetkoming voor personen met
een handicap”, “recht op de tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd
inkomen voor ouderen” en “recht op de tegemoetkoming voor hulp van derden”
(authentieke bron: de Federale Pensioendienst – het gaat om de tegemoetkomingen uit de
wet van 27 juni 1969, waarvan het recht wordt erkend door de directie-generaal Personen
met een Handicap maar de uitbetaling gebeurt door de Federale Pensioendienst,
residuaire categorieën verbonden aan de oude regelgeving);

-

de kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten
minste 66 percent stemmen overeen met de buffer-DB-statuten “rechthebbende eerste
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pijler met vier punten” en “rechthebbende eerste pijler met zes punten” (authentieke bron:
de directie-generaal Personen met een Handicap en Kind en Gezin – het nieuwe regime,
ingevoerd bij het koninklijk besluit van 28 maart 2003, hanteert pijlers om de gevolgen
van de aandoening te meten);

16.

-

de gerechtigden aan wie het recht op het leefloon, ingevoerd bij de wet van 26 mei 2002,
wordt toegekend, de gerechtigden aan wie een openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn steun verleent die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste wordt
genomen op grond van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende de
tenlasteneming van de steun toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en de gerechtigden op financiële sociale steun van een openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn verstrekt aan een persoon die is ingeschreven in het
vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die
omwille van zijn nationaliteit niet kan worden beschouwd als een gerechtigde op
maatschappelijke integratie stemmen overeen met de buffer-DB-statuten “recht op het
leefloon” en “recht op het equivalent-leefloon” (authentieke bron: de programmatorische
overheidsdienst Maatschappelijke Integratie);

-

voor de gerechtigden die recht hebben op een tegemoetkoming hen toegekend door het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in afwachting van het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming
voor gehandicapten, zoals bedoeld in artikel 37, § 19, eerste lid, 3° en 4° van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994 zou alsnog gebruik moeten worden gemaakt van een
papieren getuigschrift.

Verder wordt de buffer-DB vanaf mei 2016 ook gebruikt voor de mededeling van
persoonsgegevens aan de Vlaamse drinkwatermaatschappijen, via de vzw AquaFlanders, en
aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met het oog op de automatische vrijstelling van
de heffing op waterverontreiniging (project WACO, “WaterContributionExemptions”). Deze
mededeling werd reeds gemachtigd door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en
van de gezondheid bij beraadslaging nr. 06/003 van 17 januari 2006 (meermaals gewijzigd).
De vzw AquaFlanders en de VMM gaan ermee akkoord dat de voor hen bestaande
verwerking van persoonsgegevens vanaf april 2017 in productie plaatsvindt met gebruik van
de buffer-DB. In het verlengde van beraadslaging nr. 06/003 is de exhaustieve lijst van de
door de VMM en AquaFlanders geselecteerde statuten in het kader van de nieuwe
architectuur via de buffer-DB de volgende:
- de gerechtigden die een bij de wet van 1 april 1969 ingesteld gewaarborgd inkomen voor
bejaarden of een bij de wet van 22 maart 2001 ingestelde inkomensgarantie voor ouderen
genieten, stemmen overeen met de buffer-DB-statuten “gewaarborgd inkomen” en
“gewaarborgd inkomen voor bejaarden” (authentieke bron: de Federale Pensioendienst);
- de gerechtigden aan wie het recht op leefloon of levensminimum, ingevoerd bij de wet
van 26 mei 2002, respectievelijk bij de wet van 2 april 1965, wordt toegekend, stemmen
overeen met de buffer-DB-statuten “leefloon” en “financiële hulp – equivalent leefloon”
(authentieke bron: de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie);
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- de gerechtigden die een bij de wet van 27 februari 1987 ingestelde inkomensvervangende
tegemoetkoming voor personen met een handicap genieten, stemmen overeen met het
buffer-DB-statuut “recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming” (authentieke
bron: de Directie-Generaal Personen met een Handicap);
- de gerechtigden die een bij de wet van 27 februari 1987 ingestelde tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden genieten, stemmen overeen met de buffer-DB-statuten
“tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden” (authentieke bronnen: de Directie-Generaal
Personen met een Handicap en het Vlaams Agentschap Sociale Bescherming) en de
“tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden”
(authentieke bron: de Federale Pensioendienst);
- de

gerechtigden die een bij de wet van 27 februari 1987 ingestelde
integratietegemoetkoming voor personen met een handicap genieten, stemmen overeen
met het buffer-DB-statuut “integratietegemoetkoming” (authentieke bron: de DirectieGeneraal Personen met een Handicap).

17.

De buffer-DB wordt sinds mei 2016 gebruikt bij de mededeling van persoonsgegevens door
de KSZ aan de vzw AquaFlanders en de drinkwatermaatschappijen voor het toekennen van
diverse vrijstellingen en het vaststellen van het statuut van beschermde klant (project WAPO,
“WaterProtectedPersons”). Deze mededeling werd reeds gemachtigd door het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, bij beraadslaging nr. 14/052 van 1
juli 2014. De vzw AquaFlanders en de drinkwatermaatschappijen aanvaarden dat de voor
hen bestaande verwerking vanaf april 2017 in productie plaatsvindt op basis van de in de
buffer-DB beschikbare persoonsgegevens. Voor het WAPO-project is het tevens wenselijk
ter bevordering van de duidelijkheid en transparantie om een vergelijkend overzicht toe te
voegen van de categorieën die beoogd worden in de beraadslaging nr. 14/052 van 1 juli 2014.
De aandacht van de toekennende instantie wordt gevestigd op het feit dat de
socialezekerheidsregelgeving evolueert en dat het bijgevolg wenselijk is om de eigen
wetgeving te actualiseren om de leesbaarheid voor de gerechtigden te bevorderen. In het
verlengde van beraadslaging nr. 14/052 is de exhaustieve lijst van de door de VMM en
AquaFlanders geselecteerde statuten in het kader van de nieuwe architectuur via de bufferDB de volgende:
- de gerechtigden die een bij de wet van 1 april 1969 ingesteld gewaarborgd inkomen voor
bejaarden genieten of met toepassing van artikel 21, § 2, van dezelfde wet het recht op de
rentebijslag behouden, alsook zij die genieten van de inkomensgarantie voor ouderen
ingesteld bij de wet van 22 maart 2001, stemmen overeen met de buffer-DB-statuten
“gewaarborgd inkomen”, “ouderdomsrentetoeslag”, “weduwerentebijslag” en
“inkomensgarantie voor ouderen” (authentieke bron: de Federale Pensioendienst);
- de gerechtigden aan wie een bij de wet van 27 juni 1969 ingestelde tegemoetkoming aan
gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 procent
wordt toegekend, stemmen overeen met het buffer-DB-statuut “tegemoetkoming oude
regelgeving - wet 1969” (authentieke bron: de Directie-Generaal Personen met een
handicap);

9
- de gerechtigden die een bij de wet van 27 juni 1969 ingestelde tegemoetkoming voor hulp
van derden genieten, stemmen overeen met het buffer-DB-statuut “tegemoetkoming voor
de hulp van derden” (authentieke bron: de Federale Pensioendienst);
- de gerechtigden aan wie het recht op leefloon, ingevoerd bij de wet van 26 mei 2002,
wordt toegekend, stemmen overeen met het buffer-DB-statuut “leefloon” (authentieke
bron: de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie);
- de gerechtigden aan wie een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn steun
verleent die geheel of gedeeltelijk door de federale staat wordt ten laste genomen op grond
van artikel 5 van de wet van 2 april 1965, stemmen overeen met het buffer-DB-statuut
“financiële hulp” (authentieke bron: de programmatorische overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie);
- de gerechtigden die van één van de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 27 februari
1987 genieten, stemmen overeen met de buffer-DB-statuten “recht op de
inkomensvervangende tegemoetkoming”, “recht op de integratietegemoetkoming”
(authentieke bron: DG Personen met een handicap) en “aanvullende tegemoetkoming
voor personen met een handicap” (authentieke bron: de Federale Pensioendienst);
- de gerechtigden die van een bij de wet van 27 juni 1969 ingestelde tegemoetkoming aan
gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 procent,
genieten, stemmen overeen met de buffer-DB-statuten “recht op de tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden (authentieke bronnen: de Directie-Generaal Personen met een
handicap en het Vlaams Agentschap Sociale Bescherming) en “tegemoetkoming ter
aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden” (authentieke bron: de Federale
Pensioendienst);
- de kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten
minste 66 percent, zoals vastgesteld door een arts van de Directie-generaal Personen met
een handicap, stemmen overeen met de buffer-DB-statuten “pijler 1-4 punten” en “pijler
1-6 punten” (authentieke bron: de directie-generaal Personen met een Handicap en Kind
en Gezin).
18.

De Vlaamse Vervoermaatschappij “De Lijn” (hieronder “De Lijn”) heeft krachtens artikel 3
van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse
Vervoermaatschappij - De Lijn tot doel het gemeenschappelijke stads- en streekvervoer,
inclusief de basismobiliteit en het netmanagement, te verzekeren binnen het kader
gedefinieerd door de Vlaamse regering om op socio-economisch verantwoorde wijze te
voldoen aan de evoluerende mobiliteitsbehoefte in, vanuit en naar het Vlaams Gewest. De
opdracht van De Lijn staat beschreven in de bestuursovereenkomst tussen de Vlaamse
Regering en de maatschappij De Lijn, in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei
2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij en in de
algemene reisvoorwaarden van De Lijn.

19.

Volgens de algemene verkoopsvoorwaarden biedt De Lijn een abonnement met korting aan
verschillende doelgroepen aan. De leefloners (of equivalent) of de personen die een
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inkomensgarantie voor bejaarden/gewaarborgd inkomen genieten kunnen een abonnement
aan een verminderd tarief “vervoersgarantie” kopen. Een ander verminderd tarief wordt
toegekend aan de personen die deel uitmaken van de categorie “verhoogde
tegemoetkoming”.
De Lijn werd reeds gemachtigd om mededeling te krijgen van bepaalde statuten door de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de verzekeringsinstellingen en de KSZ voor
de verkoop van abonnementen aan een verminderd tarief en het automatisch voorstel van
vernieuwing van deze abonnementen (cf. beraadslaging van het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid nr. 09/053, gewijzigd op 5 oktober 2010 en op 3
februari 2015).
De Lijn heeft laten weten dat ze deze gegevens uit de buffergegevensbank wenst te krijgen
vanaf 15 juli 2017. Voor het project De Lijn is het tevens wenselijk ter bevordering van de
duidelijkheid en transparantie om een vergelijkend overzicht toe te voegen van de
categorieën die beoogd worden in de beraadslaging nr. 09/053 van 1 september 2009.
20.

De Lijn zou ter aanvulling van de huidige beraadslaging op een voor de klant
gebruiksvriendelijke manier het meest voordelige tarief willen toekennen aan deze laatste.
In de huidige algemene voorwaarden van de Lijn is er inderdaad geen specifieke bepaling in
verband met de toekenning van het voordeligste tarief (tussen “vervoersgarantie” en
“verhoogde tegemoetkoming”) voor de aanvrager. De Lijn zou dit willen toevoegen om de
volgende redenen:
-

-

-

21.

de aanvrager die aangaf van een sociaal statuut te genieten kan maximaal geholpen
worden; uit onderzoek blijkt namelijk dat de aanvrager slecht op de hoogte is van zijn
rechten;
door meteen de juiste prijs aan te rekenen worden extra inspanningen vermeden voor
de aanvrager (indienen van een aanvraag tot terugbetaling gestaafd met het juiste attest)
en voor De Lijn zelf (verwerken van de terugbetaling);
bij verlengingen kan De Lijn meteen op het juiste statuut terugvallen; als momenteel
iemand zijn vervoersgarantie-statuut verliest, maar nog wel een verhoogde
tegemoetkoming-statuut heeft, kan De Lijn dit niet meteen controleren en stelt De Lijn
automatisch het volle tarief voor; de aanvrager moet dan opnieuw zijn statuut bewijzen
om een voorstel aan het verhoogde tegemoetkoming-tarief te bekomen; ook hier
winnen zowel de klant als De Lijn als De Lijn meteen het juiste statuut kan opvragen.

De gewenste statuten uit de buffer-DB worden hierna opgelijst:
- leefloon
- financiële hulp
- inkomensgarantie voor ouderen
- gewaarborgd inkomen
- ouderdomsrentebijslag
- weduwenrentebijslag
- rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.
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De statuten “ouderdomsrentebijslag” en “weduwenrentebijslag” worden door de buffer-DB
automatisch gelinkt aan de statuten “gewaarborgd inkomen voor bejaarden” en
“inkomensgarantie voor ouderen” en zijn aldus nieuwe statuten die De Lijn zou ontvangen.
22.

Met toepassing van beraadslaging nr. 11/029 van 5 april 2011, gewijzigd op 4 juni 2013 en
5 april 2016, zijn de gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn
(OCMW’s) door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
gemachtigd om vanwege de KSZ persoonsgegevens te ontvangen voor de automatische
toekenning van aanvullende rechten aan bepaalde categorieën van inwoners (zij die recht
hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering geneeskundige verzorging en
uitkeringen) of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande.
Voor de gemeenten en provincies die reeds over een overeenkomst beschikken in uitvoering
van de voormelde beraadslaging blijft deze machtiging integraal geldig en van toepassing.

23.

Gelet op de doeleinden van de toekenning van aanvullende rechten of het informeren van de
betrokkenen over deze voordelen, lijkt het verantwoord en wenselijk om de gemeenten,
provincies en OCMW’s die dit wensen (o.m. bij de hernieuwing van hun overeenkomst met
de KSZ) de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van de nieuwe
gegevensuitwisselingsarchitectuur via de buffer-DB. Het informatieveiligheidscomité
verleent aldus bij deze een algemene beraadslaging aan deze instanties voor het gebruik van
de buffer-DB met het oog op de toekenning van aanvullende rechten of de verstrekking van
inlichtingen dienaangaande vanaf april 2017, met inachtneming van de hierboven opgesomde
modaliteiten.
De mededeling van persoonsgegevens aan de gemeenten, provincies of OCMW’s dient
uiteraard te kaderen binnen de doeleinden van toekenning van aanvullende rechten of het
verstrekken van inlichtingen dienaangaande en betrekking te hebben op de beschikbare
statuten in de buffer-DB.

24.

Concreet zal de gemeente, de provincie of het OCMW aan de KSZ een lijst meedelen van de
personen die eventueel in aanmerking komen voor de toekenning van een aanvullend recht,
alsook een kopie van het reglement of de uitdrukkelijke verklaring terzake.
De betrokkenen worden geïdentificeerd op basis van hun identificatienummer van de sociale
zekerheid. In het kader van de principes van doelbinding en minimale gegevensverwerking
is het belangrijk dat enkel de betrokken personen zouden worden meegedeeld. Een analyse
van de volledige populatie is niet wenselijk. Bij de analyse van elke concrete aanvraag zal de
KSZ nagaan of de selectie van gekozen statuten wel degelijk beantwoordt aan de doeleinden
en in overeenstemming is met de wettelijke basis.
De KSZ zal eerst de personen die door de gemeente, provincie of het OCMW meegedeeld
werden vergelijken met de persoonsgegevens die tijdelijk geregistreerd zijn in de buffer-DB.
Vervolgens zal de KSZ de personen aanduiden die in aanmerking komen voor een aanvullend
recht en deze lijst terugsturen naar de betrokken gemeente, provincie of het OCMW.
De door de KSZ meegedeelde persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt in het
kader van de vermelde doeleinden. Ze mogen enkel worden bewaard voor de duur die nodig
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is voor de verwezenlijking van deze doeleinden en dienen vervolgens te worden vernietigd.
Ze mogen in geen geval worden meegedeeld aan derden zonder beraadslaging van het
informatieveiligheidscomité.
25.

Naar analogie met beraadslaging nr. 11/029 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid
en van de gezondheid dient de aanvraag tot gegevensmededeling te worden verantwoord (een
aanvraagformulier zal beschikbaar zijn op de website van de KSZ) en de procedure van
gegevensverwerking dient nauwkeurig te worden beschreven. De volgende documenten
dienen te worden toegevoegd:
- het ingevulde formulier van toegangsaanvraag met de exhaustieve lijst van gevraagde
statuten; deze instanties hebben de keuze tussen de volgende beschikbare statuten:
verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, tegemoetkoming aan personen met
een handicap, minimumpensioen, leefloon en/of eventuele (te preciseren) andere
statuten;
- een kopie van de toepasselijke reglementering of de uitdrukkelijke verklaring terzake;
- de periode waarop de aanvraag betrekking heeft dient uiteraard expliciet te worden
vermeld.

26.

De KSZ zal vervolgens een overeenkomst opstellen die ondertekend dient te worden door
het provinciebestuur, het gemeentebestuur of de OCMW-raad.
In de overeenkomst wordt ook vermeld dat de provincie, de gemeente of het OCMW aan de
KSZ het rijksregisternummer van de verantwoordelijke van de betrokken gemeente,
provincie of het OCMW moet meedelen.
Voorafgaandelijk aan de uitvoering van de overeenkomst wordt er aan de provincie, de
gemeente of het OCWM gevraagd om aan de KSZ het bewijs te leveren van de bespreking
van de overeenkomst door de provincieraad, de gemeenteraad of de OCMW-raad en in
voorkomend geval, de contactgegevens van de informaticadienstverlener mee te delen die de
verwerking verricht voor de gemeente, provincie of het OCMW.

27.

De stad Charleroi werd, bij beraadslaging nr. 14/033 van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid van 3 juni 2014, gemachtigd om vanwege de KSZ en de
Federale Pensioendienst de mededeling te verkrijgen van de inwoners die recht hebben op
een inkomensgarantie voor ouderen met het oog op de toekenning van een fiscaal voordeel.
Aangezien de stad Charleroi een nieuwe overeenkomst moet afsluiten, heeft ze gevraagd om
gebruik te kunnen maken van de buffer-DB vanaf 1 april 2017 voor het verkrijgen van de
nodige statuten met het oog op de toekenning van het fiscaal voordeel.
Voor de toekenning van een fiscaal voordeel dient de stad Charleroi te weten welke
gezinshoofden vanaf 65 jaar die in Charleroi gedomicilieerd zijn één van de hierna vermelde
statuten bezitten op 1 januari van het betrokken jaar: “inkomensgarantie voor ouderen”,
“gewaarborgd
inkomen
voor
bejaarden”,
“ouderdomsrentebijslag”
en/of
“weduwenrentebijslag”.
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28.

Wanneer andere gemeenten, provincies of OCMW’s gebruik wensen te maken van de nieuwe
gegevensuitwisselingsarchitectuur via de buffer-DB, worden de naam van de gemeente,
provincie of OCMW, samen met de over te maken statuten, opgenomen in het overzicht in
bijlage.

29.

De UiTPAS is een algemene voordeelpas voor cultuur-, sport- en andere vrijetijdsactiviteiten
die de mogelijkheid biedt om de vrijetijdsparticipatie op een niet-stigmatiserende wijze te
stimuleren. CultuurNet Vlaanderen controleert de naleving van de kwaliteitscriteria door de
betrokken steden en gemeenten en beheert de UiTPAS-toepassing. Die opdracht van
CultuurNet Vlaanderen staat beschreven in haar beheersovereenkomst met de Vlaamse
Gemeenschap voor 2017-2021 en kadert in de uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van het
decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het zogenaamde
Participatiedecreet) en hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli
2008 betreffende de uitvoering van het Participatiedecreet. Het UiTPAS-systeem biedt de
voordelen dat organisatoren van activiteiten niet telkens zelf moeten nagaan wie er in
aanmerking komt voor het kansentarief en dat rechthebbenden het kansentarief niet telkens
zelf moeten vragen en rechtvaardigen. De organisatoren van de activiteiten krijgen bij de
voorlegging van de UiTPAS en de raadpleging van het UiTPAS-systeem overigens enkel te
zien dat de houder al dan niet recht heeft op het voordelig tarief maar niet om welke reden.
Met de UiTPAS-toepassing wordt bovendien gerapporteerd aan de subsidieverleners over de
woonplaats (stad/gemeente) van de houders, zodat de uitbetaling van de subsidies aan de
organisatoren van activiteiten geautomatiseerd kan verlopen, en worden statistieken
opgesteld ten behoeve van de toezichthoudende overheden, zodat kan worden onderzocht in
welke mate de UiTPAS aanslaat bij de verschillende segmenten van de doelgroep.

30.

Momenteel gebeurt de verlenging/heractivering van een UiTPAS met kansentarief ter plaatse
bij de lokale overheid, aan de hand van documenten die door de betrokkene zelf worden
meegebracht, en wordt de UiTPAS van de betrokkene daarna in het systeem geregistreerd.
Deze werkwijze is belastend en tijdrovend voor alle partijen. De steden en gemeenten zouden
op een geautomatiseerde wijze moeten kunnen beschikken over de nodige persoonsgegevens,
door middel van de buffer-DB. CultuurNet Vlaanderen wil één keer per jaar voor alle
personen die in Vlaanderen wonen en al beschikken over een UiTPAS, met het oog op de
automatische verlenging/heractivering ervan, in de buffer-DB laten nagaan of zij recht
hebben op de verhoogde tegemoetkoming (BIM-RVT). Het antwoord (ja/neen) zou in
voorkomend geval (indien ja) worden aangevuld met de vermelding van de postcode van de
betrokkene opdat CultuurNet Vlaanderen de inlichtingen op een correcte wijze verder zou
kunnen overmaken aan de steden en gemeenten.

31.

De reglementering van de kinderbijslag in de Duitstalige Gemeenschap voorziet een sociale
bijslag bovenop de kinderbijslag voor de kinderen die recht hebben op de verhoogde
tussenkomst en die ressorteren onder de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap (zie
het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 23 april 2018 betreffende de
gezinsbijslagen). Deze aanvraag kadert in de bevoegdheidsoverdracht van de gezinsbijslag
op 1 januari 2019. De doelstelling is dus om het recht op de sociale bijslag in de kinderbijslag
automatisch vast te stellen. In afwachting van de inwerkingtreding van het voormeld decreet,
op 1 januari 2019, kan de Duitstalige Gemeenschap de persoonsgegevens reeds verwerken
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om testen uit te voeren. De Duitstalige Gemeenschap wenst mededeling te krijgen uit de
buffer-DB van de identiteit van de min 26-jarigen die het statuut van gerechtigde op de
verhoogde tegemoetkoming hebben (BIM_BVV). Het meegedeelde antwoord is een ja of
een nee, met vermelding van de begin- en einddatum van het statuut “rechthebbende
verhoogde tegemoetkoming”.
32.

De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité wordt
verzocht zich uit te spreken over de hogervermelde mededelingen van persoonsgegevens
door het Nationaal Intermutualistisch College, de Federale Pensioendienst, de
programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid, het Vlaams Agentschap Sociale Bescherming en Kind en Gezin aan de
KSZ en over de verwerking ervan door de KSZ in de buffer-DB.

B.

BEHANDELING

33.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die ingevolge artikel 15, § 1, van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
informatieveiligheidscomité vergt. Het Nationaal Intermutualistisch College, de Federale
Pensioendienst, de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de
federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het Vlaams Agentschap Sociale Bescherming en
Kind en Gezin stellen immers persoonsgegevens ter beschikking van de KSZ, voor
verwerking in de buffer-DB en verdere mededeling aan instanties die aanvullende rechten
toekennen.

34.

De mededeling van persoonsgegevens door het Nationaal Intermutualistisch College, de
Federale Pensioendienst, de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het Vlaams Agentschap Sociale
Bescherming en Kind en Gezin beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de creatie
van de buffer-DB, die op zijn beurt een doeltreffender toekenning van aanvullende rechten
tot doel heeft. Dergelijke afgeleide rechten zouden automatisch aan de betrokkenen kunnen
worden toegekend, dus zonder dat ze daar zelf bijkomende acties moeten voor ondernemen.
Gelet op de veelal reeds precaire situatie van de betrokkenen acht het
informatieveiligheidscomité het wenselijk dat aanvullende rechten zo veel mogelijk
automatisch worden toegekend en dat zo het probleem van de non-take-up van sociale
voordelen wordt aangepakt. De verwerking van persoonsgegevens beantwoordt aan het
beginsel van de doelbinding.

35.

De persoonsgegevens in kwestie zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet
overmatig. Elke betrokken instelling van sociale zekerheid stelt enkel persoonsgegevens over
bijzondere socialezekerheidsstatuten en hun geldigheidsduur ter beschikking. Die
persoonsgegevens worden tijdelijk in de buffer-DB opgeslagen en regelmatig vervangen. De
authentieke bronnen behouden de verantwoordelijkheid over de voornoemde
persoonsgegevens. Aldus wordt het beginsel van de minimale gegevensverwerking
gerespecteerd.
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36.

Het informatieveiligheidscomité gaat akkoord met de beveiligde opslag van deze
persoonsgegevens in een specifieke persoonsgegevensbank. De verdere mededeling van
persoonsgegevens uit de buffer-DB door de KSZ aan de instanties die aanvullende rechten
toekennen, is onderworpen aan een voorafgaande beraadslaging van het
informatieveiligheidscomité. Indien een mededeling van persoonsgegevens met het oog op
de toekenning van een aanvullend recht vroeger al (zij het op een andere wijze) plaats vond,
met machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid,
maar voortaan zal geschieden via de buffer-DB wenst het informatieveiligheidscomité
daarvan in kennis gesteld te worden.

37.

Het informatieveiligheidscomité stelt vast dat het thema van de toekenning van de
aanvullende rechten staat vermeld in artikel 11bis, § 2, van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
“§ 2. Voor zover de sociale gegevens nodig voor het toekennen van een aanvullend recht in
het netwerk beschikbaar zijn en het Beheerscomité van de Kruispuntbank het betrokken
aanvullend recht heeft aangeduid, zijn de toekennende instanties verplicht ze uitsluitend bij
de Kruispuntbank op te vragen, (…).
De Kruispuntbank kan daartoe, na machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid
van het informatieveiligheidscomité, de nodige sociale gegevens van persoonlijke aard
verzamelen en opslaan gedurende een bepaalde periode en meedelen aan de toekennende
instanties.
Het Beheerscomité van de Kruispuntbank bepaalt voor elk aanvullend recht dat hij aanduidt
de datum vanaf wanneer de toekennende instanties het meedelen van de sociale gegevens
nodig voor het toekennen van aanvullende rechten niet langer ten laste kunnen leggen van
de betrokken natuurlijke persoon, diens rechthebbenden of hun lasthebbers en de betrokken
natuurlijke persoon, diens rechthebbenden of hun lasthebbers gerechtigd zijn om, zonder
verlies van het aanvullend recht, te weigeren enig sociaal gegeven ter staving van het statuut
van deze natuurlijke persoon inzake sociale zekerheid ter beschikking te stellen van de
toekennende instantie.”

38.

Bij het ontwikkelen van nieuwe persoonsgegevensstromen tussen de buffer-DB en de
toekennende instanties, waarover het informatieveiligheidscomité zich dan te gepasten tijde
zal moeten uitspreken, moeten de betrokkenen partijen ernaar streven dat de mededeling van
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de toekennende
instanties in beginsel beperkt blijft tot de loutere aanduiding dat de betrokkene recht heeft op
het aanvullend recht (ja/neen) zonder vermelding van de reden of de identiteit van het
gezinslid dat het recht opent.

39.

Het informatieveiligheidscomité neemt er kennis van dat de mededeling van
persoonsgegevens aan de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en
Energie voor de automatische toekenning van het sociaal tarief voor de levering van
elektriciteit en aardgas aan bepaalde categorieën personen, bedoeld in artikel 4 van de
programmawet van 27 april 2007 en de hogervermelde ministeriële besluiten van 30 maart
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2007, eerder gemachtigd bij beraadslaging nr. 09/78 van 1 december 2009, voortaan met de
tussenkomst van de buffer-DB zal geschieden.
40.

Het neemt er eveneens kennis van dat ook de uitwisselingen van persoonsgegevens bedoeld
in de beraadslagingen nr. 06/003 van 17 januari 2006 (de mededeling van persoonsgegevens
aan de Vlaamse drinkwatermaatschappijen via de vzw AquaFlanders en aan de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) met het oog op de automatische vrijstelling van de heffing op
waterverontreiniging (WACO-project, “WaterContributionExemptions”)) en nr. 14/052 van
1 juli 2014 (de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de vzw AquaFlanders en
de drinkwatermaatschappijen met het oog op de toekenning van diverse vrijstellingen en de
bepaling
van
het
statuut
van
beschermde
afnemer
(WAPO-project,
“WaterProtectedPersons”)) voortaan met gebruik van de buffer-DB en de hierboven
vermelde statuten zullen gebeuren.

41.

Het informatieveiligheidscomité neemt er kennis van dat de mededeling van
persoonsgegevens bedoeld in beraadslaging nr. 09/053 van het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid (de mededeling van persoonsgegevens door de
OCMW’s, de verzekeringsinstellingen en de KSZ aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De
Lijn met het oog op het automatische voorstel tot verlenging van abonnementen aan
verminderd tarief) voortaan met de tussenkomst van de buffer-DB zal geschieden en besluit
dat die verwerking van persoonsgegevens beantwoordt aan de beginselen van doelbinding en
minimale gegevensverwerking.

42.

Het informatieveiligheidscomité verleent een beraadslaging aan de gemeenten, de provincies
en de OCMW’s die het wensen om vanaf april 2017 gebruik te kunnen maken van de bufferDB voor de toekenning van aanvullende rechten, met inachtneming van de voormelde
modaliteiten.

43.

Het informatieveiligheidscomité verleent een beraadslaging aan de stad Charleroi om voor
de toekenning van een fiscaal voordeel vanaf 1 april 2017 mededeling te verkrijgen via de
buffer-DB van de namen van de personen van hun stad die bepaalde hierboven opgesomde
statuten genieten.

44.

Tevens wordt CultuurNet Vlaanderen gemachtigd om één keer per jaar voor alle personen
die in Vlaanderen wonen en al beschikken over een UiTPAS, met het oog op de automatische
verlenging/heractivering ervan, in de buffer-DB te laten nagaan of zij al dan niet recht hebben
op de verhoogde tegemoetkoming (BIM-RVT) en in welke stad/gemeente zij wonen en om
vervolgens de inlichtingen op een correcte wijze verder over te maken aan de
steden/gemeenten.

45.

De Duitstalige Gemeenschap mag van haar kant de identiteit van de personen jonger dan 26
jaar die het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming hebben
(BIM_BVV) verwerken voor de toepassing van de reglementering inzake kinderbijslag en in
het bijzonder voor de toekenning van een sociale toeslag bovenop de kinderbijslag aan de
kinderen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en die ressorteren onder de
bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap. In afwachting van de inwerkingtreding van
voormelde reglementering mag de Duitstalige Gemeenschap de persoonsgegevens reeds
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verwerken (antwoord ja/nee met vermelding van de periode) voor het verrichten van
voorafgaande testen.
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Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededelingen van persoonsgegevens zoals beschreven in deze beraadslaging toegestaan zijn
mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming,
in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking,
opslagbeperking en informatieveiligheid.
Het Nationaal Intermutualistisch College, de Federale Pensioendienst, de programmatorische
overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het
Vlaams Agentschap Sociale Bescherming en Kind en Gezin kunnen aldus persoonsgegevens ter
beschikking stellen van de KSZ, uitsluitend voor verwerking in de buffer-DB en verdere
mededeling aan instanties die aanvullende rechten toekennen.
De verdere mededeling van persoonsgegevens uit de buffer-DB door de KSZ aan de instanties die
aanvullende rechten toekennen, is onderworpen aan een voorafgaande beraadslaging van het
informatieveiligheidscomité. Indien een mededeling van persoonsgegevens met het oog op de
toekenning van een aanvullend recht vroeger al plaats vond, met machtiging van het (destijds
bevoegde) sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, maar voortaan zal
geschieden via de buffer-DB wenst het informatieveiligheidscomité daarvan in kennis gesteld te
worden.
De KSZ wordt aldus gemachtigd om de mededeling van persoonsgegevens aan de federale
overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie voor de automatische toekenning van
het sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en aardgas aan bepaalde categorieën personen
(zie beraadslaging nr. 09/78 van 1 december 2009) voortaan met gebruik van de buffer-DB te laten
geschieden. Zij wordt ook gemachtigd om de uitwisselingen van persoonsgegevens bedoeld in de
beraadslagingen nr. 06/003 van 17 januari 2006 (WACO-project) en nr. 14/052 van 1 juli 2014
(WAPO-project) voortaan met gebruik van de buffer-DB te laten gebeuren. Verder wordt de KSZ
gemachtigd om de mededeling van persoonsgegevens aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De
Lijn (zie beraadslaging 09/053 van 1 september 2009 en bovenstaande bijkomende statuten)
voortaan met gebruik van de buffer-DB te laten plaatsvinden.
De KSZ wordt aldus gemachtigd om persoonsgegevens voortaan via de buffer-DB mee te delen
aan de gemeenten, provincies en OCMW’s die de buffer-DB vanaf april 2017 wensen te gebruiken
voor de toekenning van aanvullende rechten, met inachtneming van de voormelde modaliteiten.
De KSZ wordt aldus tevens gemachtigd om persoonsgegevens voortaan via de buffer-DB mee te
delen aan de stad Charleroi voor de toekenning van een fiscaal voordeel vanaf 1 april 2017 en aan
de gemeenten, provincies of OCMW’s die opgenomen worden in het overzicht in bijlage, in
zoverre de opgesomde statuten gebruikt worden in functie van het (de) vermeld(e) doeleinde(n).
De KSZ wordt ook gemachtigd om persoonsgegevens via de buffer-DB mee te delen aan
CultuurNet Vlaanderen, uitsluitend voor de automatische verlenging/heractivering van de
UiTPAS,

19
De Duitstalige Gemeenschap is gemachtigd om de identiteit van de personen jonger dan 26 jaar
met het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming (BIM_BVV) te verwerken
voor de toepassing van de (toekomstige) reglementering inzake kinderbijslag. In afwachting van
de inwerkingtreding van voormelde reglementering mag de Duitstalige Gemeenschap de
persoonsgegevens reeds verwerken voor het verrichten van voorafgaande testen.

Bart VIAENE

De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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).
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Bijlage:

Mededeling van persoonsgegevens aan de federale overheidsdienst Economie,
KMO, Middenstand en Energie met het oog op de automatische toekenning van het
sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en aardgas aan bepaalde
categorieën van personen (SOCTAR) - vergelijkend overzicht van de categorieën
waarvoor een machtiging verleend werd in beraadslaging nr. 09/78 en de statuten
die geraadpleegd worden via de bufferdatabank

LIJST VAN
CATEGORIEËN BEOOGD
IN BERAADSLAGING NR.
09/078

de gerechtigden die een bij de
wet van 1 april 1969 ingesteld
gewaarborgd inkomen voor
bejaarden genieten of met
toepassing van artikel 21, § 2,
van dezelfde wet het recht op
rentebijslag behouden; alsook
de rechthebbenden op de
inkomensgarantie
voor
ouderen, ingesteld bij de wet
van 22 maart 2001

TECHNISCHE STATUTEN
MEEGEDEELD VIA GSS
(GEHARMONISEERDE
SOCIALE STATUTEN)

AUTHENTIEKE
BRONNEN

Gewaarborgd inkomen voor
bejaarden (RG_GI)
FPD

Inkomensgarantie
voor
ouderen (GRAPA_IGO)

DG PH

De categorie "recht op
tegemoetkoming volgens
de oude regelgeving"
omvat de personen die de
hierna vermelde rechten
hebben geopend
met
toepassing van de wet van
27 juni 1969 (inmiddels
vervangen door de wet van
27
februari
1987).
Concreet gaat het om de
personen die de gewone
tegemoetkoming,
de
bijzondere
tegemoetkoming of de
tegemoetkoming voor hulp
van derden ontvangen.

FPD

Het
gaat
om
tegemoetkomingen
bedoeld in de wet van 27
juni 1969 betreffende de
tegemoetkomingen
aan
personen
met
een
handicap.
Het recht wordt erkend
door de DGPH maar de

Recht
op
de
integratietegemoetkoming (AIIT)

de gerechtigden aan wie één
van de tegemoetkomingen
bedoeld in de wet van 27
februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen
aan
personen met een handicap
wordt verleend

OPMERKINGEN

Recht
op
de
inkomensvervangende
tegemoetkoming (ARR_IVT)

Recht op tegemoetkoming
volgens oude regelgeving –
wet 1969 (GT, BT, THD)
(AAL_TOW)
Aanvullende tegemoetkoming
(voor personen met een
handicap) (ACH_ATM)
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uitbetaling gebeurt door de
FPD. Het gaat om
residuaire
categorieën
verbonden aan de oude
wetgeving.

Recht op de tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden
(AAPA-THAB)

DG PH + Vlaams
Zorgfonds / Agentschap
Vlaamse Sociale
Bescherming

Tegemoetkoming
ter
aanvulling
van
het
gewaarborgd inkomen voor
ouderen (ACRG_TAGI)
Tegemoetkoming voor hulp
van derden (ATP_THVD)

FPD

Bevoegdheid van het
Vlaams
Zorgfonds
/
Agentschap
Vlaamse
Sociale
Bescherming
vanaf 1/1/2017

DG PH

DG PH
POD MI/Kind en Gezin
Pijler 1 – 4 punten (PI-4)
De wetgeving verwijst
niet langer naar een
ongeschiktheidspercentage
maar naar pijlers om de
gevolgen van de
aandoening te meten
(nieuw stelsel ingevoerd
bij KB van 28 maart
2003).

Kinderen die getroffen zijn
door een lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid van
minstens 66 %
Pijler 1 – 6 punten (PI-6)

de gerechtigden aan wie het
recht op het leefloon,
ingevoerd bij de wet van 26
mei 2002, wordt toegekend
de gerechtigden aan wie een
openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn steun
verleent die geheel of
gedeeltelijk door de federale
staat ten laste wordt genomen
op grond van de artikelen 4 en
5 van de wet van 2 april 1965
betreffende de tenlasteneming
van de steun toegekend door
de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn

Leefloon (RIS-LL)
+
Financiële hulp
(equivalent leefloon)
(AF_Eq_LL)
Niet in GSS

POD MI
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de gerechtigden op financiële
sociale steun van een OCMW
verstrekt aan een persoon die
ingeschreven is in het
vreemdelingenregister met een
machtiging tot verblijf voor
onbepaalde duur en die
omwille van zijn nationaliteit
niet kan worden beschouwd
als een gerechtigde op
maatschappelijke integratie
de gerechtigden die recht
hebben op een
tegemoetkoming hen
toegekend door het OCMW in
afwachting van het
gewaarborgd inkomen voor
bejaarden, een
inkomensgarantie voor
ouderen of een
tegemoetkoming voor
personen met een handicap,
zoals bedoeld in artikel 37, §
19, eerste lid, 3° en 4° van de
wet betreffende de verplichte
verzekering voor
geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994.

Voor deze categorie is een
papieren getuigschrift nog
noodzakelijk.
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Mededeling van persoonsgegevens aan de Vlaamse drinkwatermaatschappijen, via
de vzw Aquaflanders, en aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met het oog
op de automatische vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging - project
WACO, « WaterContributionExemptions » – vergelijkend overzicht van de
categorieën waarvoor een machtiging verleend werd in beraadslaging nr. 06/003
en de statuten die geraadpleegd worden via de bufferdatabank

LIJST VAN CATEGORIEËN
BEOOGD IN BERAADSLAGING
NR. 06/003 van 17 januari 2006

het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden toegekend krachtens de wet
van 1
april 1969 tot instelling van een
gewaarborgd inkomen voor bejaarden of
de inkomensgarantie voor ouderen
krachtens de wet van 22 maart 2001 tot
instelling van een inkomensgarantie
voor ouderen
het leefloon of het bestaansminimum
toegekend door het OCMW
respectievelijk krachtens de wet
van 26 mei 2002 betreffende het recht
op
maatschappelijke integratie en de wet
van 2 april 1965 betreffende het ten
laste nemen van de steun verleend door
de OCMW’s

TECHNISCHE STATUTEN
MEEGEDEELD VIA GSS
(GEHARMONISEERDE
SOCIALE STATUTEN)

AUTHENTIEKE
BRONNEN

Gewaarborgd inkomen voor
bejaarden (RG_GI)
FPD
Inkomensgarantie voor ouderen
(GRAPA_IGO)

Leefloon (RIS-LL)
+
Financiële hulp
(equivalent leefloon) (AF_Eq_LL)

POD MI

inkomensvervangende tegemoetkoming
toegekend aan personen met een
handicap krachtens de wet van 27
februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met
een handicap

recht op de inkomensvervangende
tegemoetkoming (ARR_IVT)

DG Personen met een
Handicap

aanvullende tegemoetkoming (voor
personen met een handicap)
(ACH_ATM)

FPD

de tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden krachtens de wet van 27
februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met
een handicap

tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden (AAPA - THAB)

de integratietegemoetkoming voor
personen met een handicap krachtens de
wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met
een handicap

Recht op de
integratietegemoetkoming (AI-IT)

Tegemoetkoming ter aanvulling
van het gewaarborgd inkomen voor
ouderen (ACRG_TAGI)

DG Personen met een
Handicap + Vlaams
Zorgfonds /
Agentschap Vlaamse
Sociale Bescherming

FPD
DG Personen met een
Handicap

OPMERKINGEN
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Mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de vzw Aquaflanders en aan de
drinkwatermaatschappijen voor de toekenning van diverse vrijstellingen en de vaststelling
van het statuut van beschermde klant (project WAPO, “WaterProtectedPersons”) –
vergelijkend overzicht van de categorieën waarvoor een machtiging verleend werd in
beraadslaging nr. 14/052 en de statuten die geraadpleegd worden via de bufferdatabank
LIJST VAN CATEGORIEËN
BEOOGD IN BERAADSLAGING
NR. 14/052

Dezelfde als WACO met toevoeging
van de volgende categorieën:
de personen die recht hebben op een
tegemoetkoming aan personen met een
handicap omwille van een permanente
arbeidsongeschiktheid van minstens 65
%
de personen die recht hebben op een
tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden of een tegemoetkoming voor
hulp van derden

kinderen die getroffen zijn door een
lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid van minstens 66 %,
vastgesteld door de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid

TECHNISCHE STATUTEN
MEEGEDEELD VIA GSS
(GEHARMONISEERDE SOCIALE
STATUTEN)

AUTHENTIEKE
BRONNEN

OPMERKINGE
N

Ouderdomsrentebijslag (MAE-ORB)
Weduwenrentebijslag (MRV-WRB)

FPD / DG PH
Recht op tegemoetkoming volgens oude
regelgeving – wet 1969 (GT, BT, THD)
(AAL_TOW)

Tegemoetkoming voor hulp van derden
(ATP_THVD)

Pijler 1 – 4 punten (PI-4)
DG PH/Kind en
Gezin
Pijler 1 – 6 punten (PI-6)

de gerechtigden die recht hebben op een
tegemoetkoming hen toegekend door
het OCMW in afwachting van het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden,
een inkomensgarantie voor ouderen of
een tegemoetkoming voor personen met
een handicap, zoals bedoeld in artikel
37, § 19, eerste lid, 3° en 4° van de wet
betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994.

Niet in GSS

Voor
deze
categorie is een
papieren
getuigschrift nog
noodzakelijk.

25
Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan
de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn met het oog op de verkoop van abonnementen
aan verminderd tarief en het automatische voorstel tot verlenging van deze abonnementen
– vergelijkend overzicht van de categorieën waarvoor een machtiging verleend werd in
beraadslaging nr. 09/053 en de statuten die geraadpleegd worden via de bufferdatabank
LIJST VAN CATEGORIEËN
BEOOGD IN BERAADSLAGING
NR. 09/053
de personen met een leefloon en
gelijkgestelden en hun gezinsleden
op basis van een attest afgeleverd door
het OCMW
de personen met een gewaarborgd
inkomen voor bejaarden of een
inkomensgarantie voor ouderen

de houders van een geldige kaart
“verhoogde tegemoetkoming van de
verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen”

TECHNISCHE STATUTEN
MEEGEDEELD VIA GSS
(GEHARMONISEERDE SOCIALE
STATUTEN)
Leefloon (RIS-LL)
+
Financiële hulp
(equivalent leefloon) (AF_Eq_LL)

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden
(RG_GI)
Inkomensgarantie voor ouderen
(GRAPA_IGO)
Ouderdomsrentebijslag en
weduwenrentebijslag (MAE-ORB +
MRV-WRB)

Rechthebbende op verhoogde
tegemoetkoming (BIM-RVT)

AUTHENTIEKE
BRONNEN

OPMERKINGEN

POD MI

FPD

NIC

De weduwen- en de
ouderdomsrentebijslag
zijn statuten die in de
databank GSS verbonden
zijn met het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden
en de inkomensgarantie
voor ouderen (verworven
rechten).
De machtiging wordt tot
deze statuten uitgebreid.

26
Mededeling van persoonsgegevens aan de gemeenten, OCMW’s of provincies aan de
hand van statuten die beschikbaar zijn in de bufferdatabank
Gemeente

TECHNISCHE STATUTEN
MEEGEDEELD VIA GSS
(GEHARMONISEERDE
SOCIALE STATUTEN)
Inkomensgarantie voor ouderen
(GRAPA_IGO)
Gewaarborgd inkomen voor
bejaarden (RG_GI)
Ouderdomsrentebijslag
(MAE_ORB)
Weduwenrentebijslag
(MRV_WRB)

Datum van
inproductiestelling

Charleroi

Verband met een
vroegere
beraadslaging
(facultatief)
Nr. 14/033

1/04/2017

Verduidelijking van
de groepen van
personen met een
laag pensioen: GI +
ORB + WRB

Hoei

/

Leefloon (RIS_LL)
Het equivalent leefloon
(AF_Eq_LL)
Inkomensgarantie voor ouderen
(GRAPA_IGO)
Gewaarborgd inkomen (RG_GI)
Ouderdomsrentebijslag
(MAE_ORB)
Weduwenrentebijslag
(MRV_WRB)

Juni 2018

Vermindering op de
gemeentelijke
huisvuilbelasting

Begunstigde op verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

Juni 2018

Leefloon (RIS_LL)
Het equivalent leefloon
(AF_Eq_LL)
Begunstigde op verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

Te bepalen

Vermindering op de
gemeentelijke
huisvuilbelasting
Recht op
jeugdbeweging- en
sportbonnen

Inkomensgarantie voor ouderen
(GRAPA_IGO)
Gewaarborgd inkomen (RG_GI)
Ouderdomsrentebijslag
(MAE_ORB)
Weduwenrentebijslag
(MRV_WRB)
Leefloon (RIS_LL)
Het equivalent leefloon
(AF_Eq_LL)
Recht op
integratietegemoetkoming
(AI_IT)
Recht op inkomensvervangende
tegemoetkoming (ARR_IVT)
Recht op tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden
(AAPA_THAB)
Begunstigde op verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

Te bepalen

Recht op gratis
vuilniszakken

Recht op
integratietegemoetkoming
(AI_IT)

Oktober 2017

Aanvullende
Financiële
Hulpverlening

Brugge

OCMW Gent

/

/

commentaar
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Recht op inkomensvervangende
tegemoetkoming (ARR_IVT)
OCMW
Oudenaarde

/

Inkomensgarantie voor ouderen
(GRAPA_IGO)
Gewaarborgd inkomen (RG_GI)
Begunstigde op verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

Te bepalen

Mantelzorgtoelage

Inkomensgarantie voor ouderen
(GRAPA_IGO)
Gewaarborgd inkomen (RG_GI)

Te bepalen

Verwarmingstoelage

Voorkeurtarief
opvang, kampen en
socio-culturele
activiteiten
Toekenning
« Nieuwerkerken
bonnen »
Ontheffing
algemene heffing op
gezinnen
Vermindering
algemene heffing op
gezinnen
Vermindering milie
ubelasting

Gemeente
Anderlecht

/

Rechthebbende verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

November 2018

Gemeente
Nieuwerkerken

/

Rechthebbende verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

1/6/2018

Gemeente de
Hamme

/

Leefloon (RIS_LL)
Equivalent leefloon (AF_Eq_LL)

Te bepalen

Rechthebbende verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)
Gemeente De Haan

/

Gemeente DilsenStokkem

/

Gemeente
Libramont

/

Gemeente
Tervueren
Gemeente
Oostrozebeke

Provincie OostVlaanderen

/

Rechthebbende verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT) +
65 jaar
Verlies zelfredzaamheid
(minimum 12 punten (PA-VZ)
Verlies verdienvermogen tot 1/3
of minder (RCG-VV)
Rechthebbende verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

Te bepalen

Toelage
huisvuilbelasting

Rechthebbende verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

Te bepalen

Vermindering
huisvuilbelastin

/

Rechthebbende verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

Te bepalen

Gratis
huisvuilzakken

/

Leefloon (RIS_LL)
Equivalent leefoon (AF_Eq_LL)
Totaal 3 pijlers : 6 of meer (TP –
6 (min 9 punten))

Te bepalen

Milieubelasting
vermindering

Februari 2018

Belastingsvrijstelling

Vermindering
woningbelasting
Aanvullende financiële
hulp

Leefloon (RIS_LL)
Rechthebbende verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

Provincie Limburg

/

Leefloon (RIS_LL)

Te bepalen

Gemeente
Turnhout

/

Rechthebbende verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

Te bepalen

Gemeente
Hoogstraten

/

Rechthebbende verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

Te bepalen

Financiële bijdrage
voor deelname aan
ontspanningsactiviteiten
voor kwetsbare

28

Gemeente
Wielsbeke

/

Leefloon (RIS_LL)
Equivalent leefloon (AF_Eq_LL)
Rechthebbende verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

mei 2018

OCMW Willebroek

/

Rechthebbende verhoogde
tegemoetkoming (BIM_BVT)

Januari 2019

kinderen jonger dan 18
jaar die in de gemeente
wonen
Vermindering
gemeentebelasting

Toelage (vrijtijdspas en
vrijtijdsbon)

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan
CultuurNet Vlaanderen met het oog op de verlenging/heractivering van de UiTPAS met
kansentarief – statuten die geraadpleegd worden via de bufferdatabank
LIJST VAN CATEGORIEËN
BEOOGD IN VROEGERE
BERAADSLAGING
Niet van toepassing

TECHNISCHE STATUTEN
MEEGEDEELD VIA GSS
(GEHARMONISEERDE SOCIALE
STATUTEN)
Rechthebbende op verhoogde
tegemoetkoming (BIM-RVT)

AUTHENTIEKE
BRONNEN

OPMERKINGEN

NIC

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan
de Duitstalige Gemeenschap met het oog op de toekenning van een sociale aanvulling op
de kinderbijslag – statuten die geraadpleegd worden via de bufferdatabank
LIJST VAN CATEGORIEËN
BEOOGD IN VROEGERE
BERAADSLAGING
Niet van toepassing

TECHNISCHE STATUTEN
MEEGEDEELD VIA GSS
(GEHARMONISEERDE SOCIALE
STATUTEN)
Rechthebbende op verhoogde
tegemoetkoming (BIM-RVT)

AUTHENTIEKE
BRONNEN

NIC

OPMERKINGEN

Positif / negatief antwoord
met aanduiding van de
begin- en einddata van het
statuut
Vanaf 1.1.2019

