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Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/22/246

BERAADSLAGING NR. 22/126 VAN 24 MEI 2022 OVER DE MEDEDELING VAN
GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID (KSZ)
AAN DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT
(VREG), MET DE TUSSENKOMST VAN DE VLAAMSE DIENSTENINTEGRATOR
(VDI), VOOR HET VERWEZENLIJKEN VAN DE BETAALBAARHEIDSTOETS
VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASFACTUUR
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder 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 aanvraag van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG);
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ);
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) wil gegevens uit het
netwerk van de sociale zekerheid verwerken met het oog op het verwezenlijken van de
betaalbaarheidstoets van de elektriciteits- en gasfactuur. Het gaat om gegevens van een
representatieve steekproef van ongeveer 200.000 netgebruikers (natuurlijke personen die
elektriciteit of aardgas injecteren op of afnemen van een distributienet in Vlaanderen). Zij
zouden worden geselecteerd aan de hand van bepaalde indicatoren die in overleg met de
netwerkbeheerder Fluvius worden vastgesteld (er gelden richtlijnen met betrekking tot de
verhoudingen van bepaalde indicatoren die in de steekproef moeten overeenstemmen met
de verhoudingen van diezelfde indicatoren in de ganse populatie van het Vlaams Gewest).

2.

Daarenboven zou er voor hetzelfde doeleinde gebruik worden gemaakt van gegevens van
Fluvius, het Rijksregister, de federale overheidsdienst Financiën en het Vlaams Energieen Klimaatagentschap. Dienaangaande is de kamer sociale zekerheid en gezondheid van
het informatieveiligheidscomité echter niet bevoegd.
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3.

Om het onderzoek te realiseren, wil de VREG vertrekken vanuit een bestand met een
representatieve set van namen en adressen van netgebruikers, door Fluvius aan te vullen
met gegevens over gebruik en verbruik van het net (zo kunnen de tarieven en heffingen
worden berekend en kan de totale elektriciteits- en gasfactuur worden ingeschat).

4.

De verwerking van de gegevens zou geschieden met de tussenkomst van Digitaal
Vlaanderen, de Vlaamse dienstenintegrator (VDI). Die zou diverse maatregelen treffen
om de eventuele heridentificatie van de betrokken personen te voorkomen (de
eindbestemmeling krijgt geen zicht op het identificatienummer van de sociale zekerheid
en het adres van de betrokkenen, er wordt gebruikt gemaakt van klassen om de leeftijd en
het inkomen van de netgebruikers weer te geven,…). Voorts zou hij vooraf een grondige
small cell risico-analyse uitvoeren om zich ervan te verzekeren dat de eindbestemmeling
de betrokkenen op geen enkele redelijke wijze kan heridentificeren.

5.

De VDI zou het resultaat van de verwerking van de gegevens uit de diverse authentieke
bronnen door middel van het MAGDA-platform aan de VREG bezorgen. De gegevens
hebben in het bijzonder betrekking op het sociaal statuut van de betrokkenen
(Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), het verbruik en de karakteristieken (Fluvius),
het aantal gezinsleden en hun leeftijd (Rijksregister), de fiscale inkomsten (federale
overheidsdienst Financiën) en de installaties (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap).

6.

Met de informatie uit de diverse authentieke bronnen, gekoppeld en gepseudonimiseerd
door de VDI, wil de VREG de betaalbaarheidstoets van de elektriciteits- en gasfactuur
doorvoeren. De organisatie zou in het bijzonder de impact van de invoering van het
capaciteitstarief op de energiefactuur onderzoeken en de doeltreffendheid van de in de
regelgeving opgelegde verplichtingen inzake de openbare dienst evalueren.

7.

Eén van de taken van de VREG is de regulering van de distributienettarieven in het
Vlaams Gewest, overeenkomstig de artikelen 4.1.29 tot 4.1.34 van het decreet van 8 mei
2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het Energiedecreet).
De organisatie heeft beslist om de netkosten voor gezinnen en KMO’s met ingang van
2022 grotendeels op basis van de capaciteit (het piekverbruik) aan te rekenen, in plaats
van op basis van de afname. Zij wil gezinnen en KMO’s ervan bewust maken dat hoge
pieken in hun verbruik tot extra kosten voor het net kunnen leiden en hen aanmoedigen
om het net efficiënt te gebruiken opdat het voor iedereen betaalbaar zou blijven. De
VREG heeft al enkele simulaties doorgevoerd, waarbij de impact van de toekomstige
invoering van het capaciteitstarief werd ingeschat, maar wil nu nog verder onderzoek ter
zake uitvoeren, met name in relatie tot het inkomen, de gezinssamenstelling, de leeftijd,…
van de netgebruiker. Specifiek wil hij de impact van de invoering van het capaciteitstarief
op diverse categorieën van netgebruikers onderzoeken en nagaan welke nettarieven de
verschillende categorieën van netgebruikers nu betalen en later zullen betalen na de
invoering van het capaciteitstarief. Er zou daarbij bijzondere aandacht worden besteed
aan netgebruikers met een sociaal statuut die over het sociaal tarief beschikken (de
beschermde afnemers). De aanvrager stelt dat hij wil kunnen differentiëren op basis van
de authentieke bron maar dat het sociaal statuut zelf voor hem niet relevant is. Met de
resultaten van dit onderzoek zou de VREG de regulering van de nettarieven beter kunnen
evalueren, in functie van de specifieke situatie van de betrokken gebruikers, en
vervolgens aan de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement advies verlenen over
mogelijke begeleidende maatregelen voor bepaalde categorieën van netgebruikers (zoals
premies en subsidies) bij de invoering van het capaciteitstarief.
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8.

De VREG stelt voorts vast dat elektriciteit en verwarming basisbehoeften zijn en dat
daarom in de regelgeving enkele sociale maatregelen zijn opgenomen om de
huishoudelijke afnemers te beschermen (de sociale openbaredienstverplichtingen). Om
de meest kwetsbare netgebruikers te beschermen en te verzekeren van elektriciteit en
aardgas heeft de overheid de sociale maximumprijs ingevoerd (de rechthebbenden
worden beschermde klanten genoemd). Jaarlijks bezorgt de VREG een sociaal rapport
aan de Vlaamse minister bevoegd voor energie met sociale statistieken en analyses van
de evoluties van de energiearmoede in Vlaanderen. Dit rapport is momenteel gebaseerd
op informatie van de commerciële energieleveranciers en de distributienetbeheerders,
waardoor inzichten over enkele vormen en verklaringen van energiearmoede worden
gemist. De VREG vraagt daarom om een opsplitsing van de groep van beschermde
klanten. Momenteel krijgt hij geen inlichtingen per categorie van rechthebbende op de
sociale maximumprijs en kan hij de impact van de beschermingsmaatregelen op het
Vlaams energiearmoedebeleid niet evalueren. De organisatie weet aldus niet welke
categorieën netgebruikers binnen de groep van beschermde afnemers niet genoeg
beschermd worden en bijgevolg in een wanbetalingstraject terechtkomen. Daarom wil zij
kunnen beschikken over inlichtingen over het sociaal statuut, per authentieke bron (gelet
op de verwachte diversiteit binnen de groep beschermde klanten).

9.

Volgens het Energiedecreet staat de VREG in voor de regulering van, de controle op en
de bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en gasmarkt, de levering van
warmte en koude en de uitbating van warmte- en koudenetten in het Vlaams Gewest
(artikel 3.1.2), staat hij in voor het evalueren en bijsturen van de tariefregulering (artikel
3.1.3, 2°) en verricht hij studies en onderzoeken op eigen initiatief of op verzoek van het
Vlaams Parlement, de bevoegde minister of de Vlaamse Regering (artikel 3.1.3, 5°).

10.

Met de resultaten van het onderzoek wil de VREG ook nagaan of hij wel degelijk de
doelstellingen uit artikel 3.1.4/1, 6° tot 8°, van het Energiedecreet naleeft, dat wil zeggen
ervoor zorgen dat de netbeheerders en de netgebruikers de nodige stimulansen krijgen om
de efficiëntie van de netprestaties te verbeteren en de marktintegratie te versterken, ervoor
zorgen dat de afnemers de vruchten dragen van een efficiënte werking van de Vlaamse
elektriciteits- en gasmarkt door het bevorderen van daadwerkelijke mededinging en het
bijdragen tot het waarborgen van een hoog niveau van consumentenbescherming en
ervoor zorgen dat een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening wordt
bereikt bij het leveren van elektriciteit en aardgas ter bescherming van kwetsbare
afnemers.

11.

Per geselecteerde netgebruiker zou de VREG te weten komen of minstens één lid van zijn
gezin (hijzelf inbegrepen) al dan niet gekend is bij een openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn (met een eigenlijk leefloon of een equivalent leefloon), al dan
niet gekend is bij de Federale Pensioendienst (met een inkomensgarantie voor ouderen
of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of, volgens de oude regelgeving, met een
tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een
aanvullende tegemoetkoming voor mindervaliden of een tegemoetkoming voor hulp van
derden), al dan niet gekend is bij de directie-generaal Personen met een Handicap van
de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (met een inkomensvervangende
tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, vier punten in pijler 1 of zes
punten in pijler 1 of, volgens de oude regelgeving, met een tegemoetkoming voor
personen met een handicap of een ongeschiktheid van 66% tot 80% als kind), al dan niet
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gekend is bij het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (met een tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood), al dan niet
gekend is bij het agentschap Opgroeien (met vier punten in pijler 1 of zes punten in pijler
1) of al dan niet gekend is bij een verzekeringsinstelling (met een verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging). Enkel de
authentieke bron zou ter beschikking worden gesteld, niet het exact sociaal statuut
waarover de betrokken gezinsleden van de geselecteerde netgebruikers bij de authentieke
bron beschikken. De VREG zou dus enkel op gezinsniveau te weten komen dat minstens
één gezinslid volgens één of meerdere vermelde authentieke bronnen een sociaal statuut
heeft, zonder dat dit wordt gespecificeerd.
12.

De persoonsgegevens van het netwerk van de sociale zekerheid worden gehaald uit het
datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, dat wordt beheerd door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, en niet-gepseudonimiseerd aan de VDI
bezorgd. Ze worden steeds op gezinsniveau ter beschikking gesteld.

13.

Deze informatie blijkt nodig om de impactanalyse te differentiëren op basis van het
sociaal statuut dat recht geeft op het sociaal tarief. De VREG wil immers overgaan tot het
evalueren van de impact van het beleid op verschillende groepen van netgebruikers die
het sociaal tarief ontvangen.

14.

Uit de andere voormelde bronnen zouden de volgende persoonsgegevens van de
betrokken klanten worden verwerkt door de VDI (in voorkomend geval na voorafgaande
beslissing van de ter zake bevoegde instantie).
Fluvius: het adres, de naam, de bruto-afname, de injectie, de maandpiek, het metertype,
de allocatiepuntconfiguratie, het statuut van prosument met terugdraaiende teller, het
omvormervermogen, het statuut van beschermde klant, de distributienetbeheerder, de
tariefcode, het type gebruiker, de NACE-code, de decentrale productie, het statuut van
gedropte klant, het beschikken over een budgetmeter en de datum van de eerste registratie
van de toegangshouder. Het adres en de naam van de betrokkenen blijken nodig voor de
koppeling van de persoonsgegevens uit de diverse bronnen maar worden uiteindelijk niet
door de VDI aan de VREG overgemaakt (enkel de provincie wordt ter beschikking
gesteld van de VREG opdat die zou kunnen inschatten welke geografische gebieden
eventueel meer of minder gevolgen ondervinden). De verbruiks- en facturatiegegevens
zijn nodig om de nettarieven van de gebruiker te berekenen. De karakteristieken van de
gebruiker worden aangewend om de impact van het beleid op diens situatie in te schatten.
Rijksregister: het rijksregisternummer, de leeftijd van de referentiepersoon en van andere
personen gedomicilieerd op het adres en het aantal gedomicilieerden op het adres. Het
rijksregisternummer is nodig met het oog op de koppeling van de persoonsgegevens maar
wordt uiteindelijk vervangen door een uniek, betekenisloos volgnummer. De leeftijd van
alle personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd, in (voldoende ruime)
leeftijdsklassen mee te delen aan de VREG, worden verwerkt in het kader van de
impactanalyse. De mededeling van deze persoonsgegevens vergt in beginsel een
voorafgaande machtiging van de minister van Binnenlandse Zaken, met toepassing van
artikel 5 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen.
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Federale overheidsdienst Financiën: het netto-inkomen, aangeduid door middel van de
IPCAL-codes A7555/B7555 (gezamenlijk belastbaar inkomen op fiscaal gezinsniveau)
en A7557/B7557 (afzonderlijk belastbaar inkomen op fiscaal gezinsniveau). Het nettoinkomen wordt door de VREG gebruikt om de analyses te differentiëren ten aanzien van
de verschillende inkomensgroepen. De mededeling van persoonsgegevens vergt
eventueel een voorafgaande beraadslaging van de kamer federale overheid van het
informatieveiligheidscomité, volgens artikel 35/1, § 1, eerste lid van de wet van 15
augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator.
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): de datum van indiening en geldigheid,
informatie over het gebouw (bouwjaar, bestemming, bouwvorm en type), het totaal
primair energieverbruik, de toegekende scores, informatie over de installatie voor
ruimteverwarming (type, soort en type opwekkingstoestel, vermogen, energiedrager en
soort afgiftesysteem), informatie over de installatie voor sanitair warm water (type
warmwaterproductie, vermogen en energiedrager) en informatie over de fotovoltaïsche
panelen (type, hellingsgraad, oppervlakte, oriëntatie en elektriciteitsopwekking). De
persoonsgegevens blijken onder meer noodzakelijk voor het differentiëren van de
impactanalyse in functie van de karakteristieken van de woning, voor het onderscheiden
van netgebruikers die met elektriciteit verwarmen en netgebruikers die met aardgas
verwarmen en voor het inschatten van de productie van de zonnepanelen.
15.

De VREG zou de nodige informatie over de verwerking van de persoonsgegevens (onder
andere de tekst van deze beraadslaging) op zijn website publiceren.

16.

De beraadslaging wordt gevraagd voor een onbepaalde duur vermits de studie jaarlijks
herhaald zou worden.

17.

De VDI zou het aan de VREG bezorgde bestand verwijderen zodra die laatste het
ontvangen heeft. De VDI zou dan ook meteen de door de diverse betrokken organisaties
(namelijk de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Fluvius, het Rijksregister, de
federale overheidsdienst Financiën en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) aan
hem ter beschikking gestelde niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens vernietigen. De
VREG van zijn kant wil de gepseudonimiseerde persoonsgegevens die hij ontvangt van
de VDI gedurende tien jaar bijhouden om aldus evoluties te kunnen onderzoeken en
duiden.

18.

Bij de VREG hebben slechts een vijftal medewerkers toegang tot de gepseudonimiseerde
persoonsgegevens: de toezichthouders van het team Tarieven van de directie Net- en
Marktregulering (zij staan in voor de tariefregulering, de controle van de kosten en de
budgetten van de distributienetbeheerders en de benchmarking van de tarieven en zullen
de impact van de invoering van het capaciteitstarief op de te betalen nettarieven
onderzoeken), de toezichthouders van het team Markttoezicht van de directie Juridische
Zaken, Markttoezicht en Data (zij staan in voor de monitoring van de elektriciteits-,
aardgas-, warmte- en certificatenmarkt en de controle van de naleving van de
openbaredienstverplichtingen en zullen de doeltreffendheid van het systeem evalueren)
en de applicatie- en databeheerders van het team Applicatie- en Databeheer van de
directie Juridische Zaken, Markttoezicht en Data (zij staan in voor het beheer en de
ontwikkeling van de VREG-applicaties en het ontsluiten van VREG-data en zullen het
project coördineren). Derden hebben onder geen beding toegang tot de meegedeelde
gepseudonimiseerde persoonsgegevens.
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B.

BEHANDELING
Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité

19.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de VREG, met
de tussenkomst van de VDI, waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid
van het informatieveiligheidscomité vereist is.
Rechtmatigheid van de verwerking

20.

Krachtens artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement
en de Raad van 27 april 2016 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 is de verwerking van
persoonsgegevens enkel rechtmatig indien en voor zover minstens één van de vermelde
voorwaarden is vervuld.

21.

De mededeling van persoonsgegevens, door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
aan de VREG is rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk is om te voldoen aan een
wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, in de zin van artikel
6, 1, eerste lid, c).

22.

De VREG staat volgens het Energiedecreet in voor het reguleren, controleren en
bevorderen van de transparantie van de elektriciteits- en gasmarkt (artikel 3.1.2 en
artikelen 4.1.29 tot 4.1.34) en het evalueren en bijsturen van de tariefregulering (artikel
3.1.3, 2°) en verricht tevens studies en onderzoeken met betrekking tot de elektriciteitsen gasmarkt (artikel 3.1.3, 5°). De persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale
zekerheid worden in dat kader verwerkt. De VREG wil daarenboven nagaan of hij de
doelstellingen uit artikel 3.1.4/1, 6° tot 8°, van het Energiedecreet bereikt, onder meer wat
betreft de consumentenbescherming en de universele en openbare dienstverlening bij de
levering van elektriciteit en aardgas met het oog op de bescherming van kwetsbare
afnemers.
Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

23.

Volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 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 moeten persoonsgegevens worden verzameld voor
bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze
vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden
onverenigbaar is (beginsel van de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend
zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt (beginsel van de minimale gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in
een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de
geldende doeleinden noodzakelijk is (beginsel van de opslagbeperking) en moeten ze
zodanig worden verwerkt, met passende technische of organisatorische maatregelen, dat
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een passende beveiliging gewaarborgd is en dat ze onder meer beschermd zijn tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging
of beschadiging (beginsel van de integriteit en de vertrouwelijkheid).
Doelbinding
24.

De uitwisseling van de persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd doeleinde,
namelijk de realisatie van de betaalbaarheidstoets van de elektriciteits- en gasfactuur. De
VREG zal de impact van de invoering van het capaciteitstarief op de energiefactuur
onderzoeken en de doeltreffendheid van de opgelegde openbaredienstverplichtingen
evalueren, met toepassing van de hogervermelde regelgeving.
Minimale gegevensverwerking

25.

De onderzoekers kunnen het doeleinde niet verwezenlijken met anonieme gegevens daar
zij de situatie van individuele personen willen kunnen opvolgen. Zij verbinden er zich
contractueel toe om alle mogelijke middelen in te zetten om te vermijden dat de identiteit
van de betrokkenen zou worden achterhaald. Het is hun in elk geval verboden om
handelingen te stellen die ertoe strekken de gepseudonimiseerde persoonsgegevens in
niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens om te zetten.

26.

De persoonsgegevens hebben betrekking op een steekproef van ongeveer 200.000
natuurlijke personen die elektriciteit of aardgas injecteren op of afnemen van een
distributienet in Vlaanderen. De selectie van de betrokkenen gebeurt vanuit een bestand
van namen en adressen van netgebruikers, dat (mede) door de VREG zelf gecreëerd
wordt. Aldus dient een scheiding van functies te worden doorgevoerd tussen enerzijds de
personen die initieel betrokken zijn bij het selecteren van de steekproefpersonen en
anderzijds de personen die de gepseudonimiseerde persoonsgegevens verwerken. Die
laatsten mogen in geen geval de mogelijkheid hebben om de gepseudonimiseerde
persoonsgegevens te vergelijken met de persoonsgegevens uit de databanken van de
VREG waarin ze oorspronkelijk, vóór hun pseudonimisering, verwerkt werden.

27.

Per betrokkene worden persoonsgegevens van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, Fluvius, het Rijksregister, de federale overheidsdienst Financiën en het
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap verwerkt. Deze persoonsgegevens worden
gekoppeld en gepseudonimiseerd door de VDI (hij vervangt het identificatienummer van
de sociale zekerheid van de betrokkene door een uniek, betekenisloos volgnummer en
verwijdert of bewerkt de persoonsgegevens die alsnog tot diens identiteit kunnen leiden).
Daarenboven verricht de VDI een small cell risk analysis (hij neemt de gepaste
maatregelen om de heridentificatie van de betrokkene te vermijden indien er sprake is van
gedetailleerde persoonsgegevens en kleine groepen). De resultaten van deze small cell
risk analysis worden aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgemaakt.

28.

De persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming blijven
per geselecteerde netgebruiker en per authentieke bron – de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, de Federale Pensioendienst, de directie-generaal Personen met
een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het agentschap Vlaamse
Sociale Bescherming, het agentschap Opgroeien en de verzekeringsinstellingen – beperkt
tot de loutere aanduiding dat minstens één lid van zijn gezin al dan niet bij de authentieke
bron gekend is met een sociaal statuut vermeld onder randnummer 11. Het sociaal statuut
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wordt niet aan de VDI bezorgd (en dus ook niet aan de VREG). De persoonsgegevens
worden ook steeds op gezinsniveau meegedeeld. De Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid bezorgt ze aan de VDI voor de koppeling aan de persoonsgegevens uit de
andere bronnen en de pseudonimisering.
29.

De persoonsgegevens uit de diverse bronnen – betreffende het sociaal statuut
(Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), het verbruik en de karakteristieken (Fluvius),
het aantal gezinsleden en hun leeftijd (Rijksregister), de fiscale inkomsten (federale
overheidsdienst Financiën) en de installaties (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) –
zijn niet van die aard dat ze een heridentificatie van de betrokkenen mogelijk maken. Het
adres en de naam worden gebruikt voor de koppeling van de persoonsgegevens uit de
diverse bronnen maar worden niet door de VDI aan de VREG overgemaakt (enkel de
provincie wordt meegedeeld. Het rijksregisternummer wordt vervangen door een uniek,
betekenisloos volgnummer. De leeftijd van de personen die op hetzelfde adres wonen,
wordt in voldoende ruime leeftijdsklassen ingedeeld. Ook de inkomsten zouden (door de
federale overheidsdienst Financiën) in klassen worden ingedeeld.

30.

De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde,
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig.
Opslagbeperking

31.

De VDI verwijdert het aan de VREG bezorgde bestand zodra die laatste het ontvangen
heeft. Hij verwijdert op datzelfde moment ook onverwijld de niet-gepseudonimiseerde
persoonsgegevens die hij als input heeft ontvangen van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, Fluvius, het Rijksregister, de federale overheidsdienst Financiën en het
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. De VREG zelf houdt de van de VDI ontvangen
gepseudonimiseerde persoonsgegevens gedurende tien jaar bij, teneinde evoluties te
kunnen onderzoeken en duiden.
Integriteit en vertrouwelijkheid

32.

De persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming worden
niet-gepseudonimiseerd overgemaakt aan de VDI, die ze koppelt aan de
persoonsgegevens uit de andere vermelde bronnen en het geheel van persoonsgegevens
pseudonimiseert.

33.

De VREG publiceert de resultaten van de verwerking uitsluitend in een vorm die geen
mogelijkheid biedt om de betrokken personen te identificeren.

34.

De partijen houden voor het overige bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening
met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 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 en de wet van
30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.
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35.

Deze beraadslaging doet geenszins afbreuk aan de bevoegdheid die andere instanties
desgevallend (kunnen) hebben om zich uit te spreken over de mededelingen van
persoonsgegevens door de andere hogervermelde bronnen aan de VREG, met de
tussenkomst van de VDI.

Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) aan
de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), met de tussenkomst van de
Vlaamse dienstenintegrator (VDI), voor het verwezenlijken van de betaalbaarheidstoets van de
elektriciteits- en gasfactuur, zoals beschreven in deze beraadslaging, is toegestaan mits wordt
voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming.

Bart VIAENE
Voorzitter

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).

