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TC/03/100 
 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/84 VAN 22 JULI 2003 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD AAN 
GEDIS MET HET OOG OP HET REALISEREN VAN ENERGIEBESPARING BIJ 
BESCHERMDE AFNEMERS 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van GeDIS dd. 23 juni 2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 30 juni 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
In het kader van de vrijmaking van de energiemarkt werd aan de energie-intercommunales 
de taak van distributienetbeheerder toegewezen. Dit betekent dat zij dienen in te staan voor 
de exploitatie, de uitbouw en het onderhoud van de distributienetten. Daartoe werd in 
Vlaanderen GeDIS opgericht, het Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor 
Distributienetbeheer, dat een filiaal vormt van de gemengde intercommunales in 
Vlaanderen (Gaselwest, Imewo, Intergem, Imea, Iveka, Iverlek, Sibelgas Noord en 
Intermosane). 
 
Als distributienetbeheerder heeft GeDIS een aantal openbaredienstverplichtingen, 
waaronder de promotie van het rationeel energiegebruik, door het verstrekken van premies 
voor energiezuinige toepassingen. Deze premies worden aangepast aan de diverse 
doelgroepen, waaronder de zogenaamde “beschermde afnemers”. 
 
Voor deze laatsten dient GeDIS extra financiële acties te voorzien ingevolge het besluit 
van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 inzake de openbaredienstverplichtingen ter 
bevordering van het rationeel energiegebruik. Aldus zullen tussen augustus en december 
2003 bij de beschermde afnemers gratis spaarlampen en spaardouchekoppen worden 
afgeleverd. Daartoe dient GeDIS wel te kunnen beschikken over de identiteit van 
betrokkenen. 
 
De beschermde afnemers staan omschreven in het besluit van de Vlaamse regering van 31 
januari 2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de 
vrijgemaakte elektriciteitsmarkt (de omschrijving van de beschermde afnemers in het 
besluit van 29 maart 2002 zal binnenkort worden afgestemd op de omschrijving in het 
besluit van 31 januari 2003). 
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Het betreft onder andere, krachtens artikel 1, 6°, van het besluit van 31 januari 2003, elke 
huishoudelijke afnemer met een aansluiting, waarbij op het adres van de aansluiting op het 
distributienet minstens één persoon gedomicilieerd is die behoort tot één van de volgende 
categorieën: 
 
- de personen die een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds genieten zoals 

bepaald in het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 ter bepaling van de 
inkomensvoorwaarden en de voorwaarden in verband met de ingang, het behoud en de 
intrekking van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, welke bedoeld 
zijn in artikel 37, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; 

 
- de personen ten aanzien van wie een beslissing is genomen tot toekenning van: 
 

1) een leefloon, krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie; 

2) het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, krachtens de wet van 1 april 1969 tot 
instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden; 

3) een inkomensgarantie voor ouderen, krachtens de wet van 22 maart 2001 tot 
instelling van een inkomensgarantie voor ouderen; 

4) een inkomensvervangende tegemoetkoming, krachtens de wet van 27 februari 
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; 

5) een integratietegemoetkoming, krachtens de wet van 27 februari 1987 betreffende 
de tegemoetkomingen aan gehandicapten, als die gehandicapte behoort tot de 
categorieën II, III of IV, bepaald bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot 
vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de 
graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de 
integratietegemoetkoming; 

6) een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, krachtens de wet van 27 februari 
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; 

7) een tegemoetkoming als gehandicapte persoon ten gevolge van een blijvende 
arbeidsongeschiktheid of een invaliditeit van tenminste 65, krachtens de wet van 
27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen voor minder-
validen, binnen de perken bepaald bij artikel 28 van de wet van 27 februari 1987 
betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; 

8) een tegemoetkoming voor de hulp van een derde persoon, krachtens de wet van 
27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen voor minder-
validen, binnen de perken bepaald bij artikel 28 van de wet van 27 februari 1987 
betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; 

 
- de personen die een steun verkrijgen die gedeeltelijk of volledig ten laste genomen 

wordt door de federale staat, op basis van artikel 4 en 5 van de wet van 2 april 1965 
betreffende het ten laste nemen van de steun, verleend door de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 

 
GeDIS wenst voor alle betrokkenen mededeling te bekomen van de naam, het adres en het 
aantal gezinsleden volgens de officiële gezinssamenstelling. 
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Deze sociale gegevens van persoonlijke aard dienen GeDIS in staat te stellen haar 
verplichtingen ingevolge de hogervermelde besluiten van de Vlaamse regering uit te 
voeren. 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Krachtens artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 dient 
elke netbeheerder met ingang van 1 januari 2003 bij de eindafnemers die aangesloten zijn 
op zijn net een jaarlijkse primaire energiebesparing te realiseren. Artikel 4, § 2, verplicht 
de netbeheerders om een bijzondere inspanning te leveren om onder meer de beschermde 
afnemers te bereiken; voor de acties die zich richten naar de beschermde afnemers wordt 
een specifiek plan van aanpak beschreven met een gevoelig hogere financiële 
ondersteuning voor de geplande acties en de specifieke communicatiecampagnes. 
 
Krachtens artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid zijn de instanties die 
aanvullende rechten toekennen en daarvoor nood hebben aan sociale gegevens die in het 
netwerk beschikbaar zijn, verplicht deze bij de Kruispuntbank op te vragen. 
 
De Kruispuntbank kan aan de vraag van GeDIS tegemoet komen door mededeling van de 
identiteit van volgende sociaal verzekerden: 

 
- de sociaal verzekerden die in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank binnen 

de sector “verhoogde tegemoetkoming verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen” met de hoedanigheidscode 001 zijn aangeduid (weduwnaars en weduwen, 
invaliden, gepensioneerden en volle wezen); 

 
- de sociaal verzekerden die in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank binnen 

de sector “verhoogde tegemoetkoming verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen” met de hoedanigheidscode 002 zijn aangeduid (gerechtigden op 
maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die 
geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat); 

 
- de sociaal verzekerden die in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank binnen 

de sector “verhoogde tegemoetkoming verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen” met de hoedanigheidscode 003 zijn aangeduid (gerechtigden op het 
gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of 
inkomensgarantie voor ouderen); 

 
- de sociaal verzekerden die in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank binnen 

de sector “verhoogde tegemoetkoming verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen” met de hoedanigheidscode 004 zijn aangeduid (gerechtigden aan wie een 
tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend). 

 
De mededeling is eenmalig. 
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Tussen GeDIS en de Kruispuntbank dient een overeenkomst te worden gesloten, waarin de 
voorwaarden en de modaliteiten van de mededeling worden vastgelegd. GeDIS dient er 
zich toe te verbinden: 
 
- de meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard enkel aan te wenden voor het 

afleveren van gratis spaarlampen en spaardouchekoppen bij de zogenaamde beschermde 
afnemers en zeker niet voor commerciële doeleinden; 

 
- de meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard enkel te bewaren gedurende de 

tijdsspanne nodig om hogervermeld doeleinde te bereiken en ze daarna te vernietigen; 
 
- bij het uitvoeren van de overeenkomst in te staan voor het naleven van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke 
andere wettelijke of reglementaire bepaling die strekt tot het vrijwaren van de integriteit 
van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen. 

 
 
 

 
Om deze redenen verleent, 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging aan de Kruispuntbank om de naam, het adres en het aantal gezinsleden van de 
bovenvermelde sociaal verzekerden mee te delen aan GeDIS, met het oog op het realiseren van 
energiebesparing bij beschermde afnemers. Het INSZ van betrokkenen wordt niet meegedeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 
 


