
 

 

  
 
 
 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling  « Sociale Zekerheid » 

 
 
 
SCSZ/09/073 
 
 
BERAADSLAGING NR. 06/038 VAN 16 MEI 2006, GEWIJZIGD OP 7 JULI 2009, MET 
BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE 
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« EANDIS », MET HET OOG OP DE INVOERING VAN MAATREGELEN VAN 
SOCIALE AARD IN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSSECTOR 
 
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 van 21 december 2005. 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 april 2006; 
 
Gelet op de aanvraag van Eandis van 3 maart 2009; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 24 juni 2009; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse en de heer Yves Roger. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 

 
1.  GeDis werd opgericht naar aanleiding van de liberalisering van de energiemarkt en brengt 

de beheerders van distributienetten voor gas en elektriciteit van de gemengde sector bijeen, 
namelijk Gaselwest, Igao, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas en Intermosane.  

 
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Eandis » (hierna « Eandis 
» genaamd) heeft op 1 april 2006 de taken overgenomen van de coöperatieve vennootschap 



 

met beperkte aansprakelijkheid « Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor 
Distributienetbeheer », afgekort als « GeDis », en de leden ervan, de vennootschappen die 
de energiedistributienetten beheren. 

 
Eandis die eveneens deze vennootschappen omvat, werkt in hun naam en voor hun 
rekening.  

 
2. De aanvraag heeft volgens het auditoraatsrapport tot doel om aan « Eandis (…) de 

machtiging te verlenen om mededeling van sociale persoonsgegevens te krijgen van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om haar in staat te stellen om sociale 
openbaredienstverplichtingen uit te voeren ten behoeve van sommige categorieën van 
rechthebbenden in de gas- en elektriciteitssector. » 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de sociale 

zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, 2de lid, een principiële machtiging van het 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid is vereist. 

 
4. In artikel 4, § 1, van de wet van 12 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt het volgende 
bepaald: 

 
§ 1. Persoonsgegevens dienen : 
 
1° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt; 
 
2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden 
verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 
relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden 
(…); 
 
3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden 
waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt; 
 
4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt (…); 
 
5° in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te 
worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden 
verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is (…). 
 
Onderzoek van de doeleinden van de verwerking: wettigheid en rechtmatigheid 
 
Artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 

 



 

5.1. In het auditoraatsrapport wordt opgemerkt dat de wetgever artikel 11bis van de wet van 15 
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de  
Sociale Zekerheid heeft goedgekeurd teneinde de toekenning van aanvullende rechten of 
sociale tarieven te vereenvoudigen. 

 
 Er wordt erop gewezen dat deze bepaling het mogelijk maakt om in het belang van de 

rechthebbenden het principe van de unieke gegevensinzameling toe te passen op de 
instanties die een sociaal tarief toekennen: vanaf een door het Beheerscomité van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vastgelegde datum voor elk aanvullend recht 
mogen de toekennende instanties het meedelen van de nodige sociale gegevens niet langer 
ten laste leggen van de betrokken natuurlijke persoon, diens rechthebbenden of lasthebbers. 
Bovendien mogen de betrokken natuurlijke persoon, zijn rechthebbenden of lasthebbers, 
zonder verlies van het aanvullend recht, weigeren enig sociaal gegeven ter staving van het 
statuut van deze natuurlijke persoon inzake sociale zekerheid ter beschikking te stellen van 
de toekennende instantie. 

 
5.2. In het rapport wordt tevens opgemerkt dat het verbod om aan de betrokken persoon de 

mededeling te vragen van de nodige persoonsgegevens redelijkerwijs echter pas mag 
worden toegepast na een concrete evaluatie van de mogelijke gevolgen ervan op de rechten 
en plichten van de rechthebbende op het sociaal tarief en van de instanties die ze toekennen. 
Alvorens het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een beslissing 
in dat verband kan nemen, moet een systeem van elektronische gegevensuitwisseling 
worden geïmplementeerd waarbij de voor de toekenning van aanvullende rechten 
noodzakelijke sociale gegevens automatisch worden meegedeeld. Bovendien moet dit 
systeem gedurende een voldoende lange periode worden geëvalueerd tijdens welke het 
verbod nog niet van toepassing is. 

 
5.3.  In het auditoraatsrapport wordt ten slotte uiteengezet dat (sub 3.2.): 

 
« Op dit ogenblik de klant het bewijs moet leveren voor de toekenning van voormelde 
voordelen. Talrijke personen zijn echter niet op de hoogte van de toekenning van deze 
voordelen en Eandis kan op dit ogenblik niet nagaan of een persoon er recht op heeft. 
Aangezien de beheerders van de distributienetten als sociale leverancier werden aangeduid, 
moeten de klanten van deze sociale leveranciers juist van deze sociale voordelen kunnen 
genieten. » 
 
« Mits de mededeling van deze gegevens door de Kruispuntbank, zou de sociale leverancier 
de klant kunnen inlichten over het feit dat hij kan genieten van de sociale voordelen van het 
statuut van beschermde klant of van ieder ander sociaal voordeel inzake levering van gas 
en/of elektriciteit en zou hij deze voordelen rechtstreeks kunnen toekennen. Op die manier 
zou de sociale leverancier maximaal kunnen voldoen aan de reglementaire verplichtingen 
die hem zijn opgelegd. » 
 

 Reglementaire opdrachten die door Eandis worden uitgevoerd 
 
6. Volgens het auditoraatsrapport worden in de gas- en elektriciteitssector krachtens diverse 

reglementaire bepalingen « openbaredienstverplichtingen » ten laste gelegd van de 



 

beheerders van distributienetten voor gas en elektriciteit. In deze bepalingen is ook 
voorzien dat deze beheerders een aantal sociale voordelen toekennen aan bepaalde 
categorieën van personen in het kader van de levering van gas en elektriciteit.  

 
 Opdracht op federaal niveau: toekenning van een specifiek sociaal tarief 

 
7.1. Op federaal niveau voorzien twee ministeriële besluiten1 in de toekenning van een specifiek 

sociaal tarief aan elke abonnee – eindklant (beschermde klant op federaal niveau) die kan 
bewijzen dat hijzelf of iedere persoon die onder hetzelfde dak woont gerechtigd is op het 
leefloon, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen 
(IGO), een tegemoetkoming aan gehandicapten, een tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden, een tegemoetkoming voor de hulp van een derde persoon en een financiële 
maatschappelijke steun door een OCMW aan een persoon die ingeschreven is het 
vreemdelingenregister. 

 
7.2. In principe wordt dit tarief door de gas- of elektriciteitsleverancier toegekend. De 

beheerders van de distributienetten werden echter door de wetgever als sociale leverancier 
aangeduid voor de klanten die geen leveringscontract kunnen krijgen bij de commerciële 
leveranciers en kregen van de wetgever ook taken inzake rationeel energieverbruik. 

 
Wat de abonnees betreft waarvan het contract door een leverancier werd opgezegd en die 
geen nieuwe leverancier vinden, is Eandis als sociale leverancier met de toekenning van dit 
tarief belast. 

 
7.3. Hieruit blijkt dat het geïmplementeerde systeem niet alle voormelde abonnees dekt die op 

het door Eandis beheerde gas- en elektriciteitsnet zijn aangesloten maar enkel van 
toepassing is op de personen die deel uitmaken van voormelde categorieën en waarvan het 
contract door de leverancier is opgezegd en die geen nieuwe leverancier vinden. 

 
7.4. De gegevens die zouden worden meegedeeld om deze opdracht uit te voeren zijn het 

identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ), een code die overeenstemt met het 
sociaal statuut van betrokkene alsook de identificatiegegevens die in punt 15.2. worden 
vermeld. 

 
 Opdracht op regionaal niveau: toekenning van diverse voordelen 
 
8.1. Op regionaal niveau voorzien twee besluiten van de Vlaamse regering2 in de toekenning 

van de volgende sociale voordelen:  
− het kosteloos versturen van een herinneringsbrief en van een ingebrekestelling, 

                                                 
1 M.B. van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en het 
M.B. van 15 mei 2003 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de residentiële 
beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, opgeheven door het ministerieel besluit van 
30 maart 2007 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentiële beschermde 
klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. 
2 Besluiten van 31 januari 2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte 
elektriciteitsmarkt en van 20 juni 2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de 
vrijgemaakte aardgasmarkt. 



 

− het gratis plaatsen en uitschakelen van de budgetmeter (voor elektriciteit), 
− het kosteloos versturen van de factuur naar een derde persoon die door de beschermde 

klant is aangeduid, 
− het gratis aflezen van de meterstand minstens één keer per jaar. 
 

8.2. Deze voordelen worden toegekend : 
 - aan de categorieën van personen die in punt 7.1. worden bedoeld, namelijk elke abonnee 

eindklant (beschermde klant op federaal niveau) die kan bewijzen dat hijzelf of iedere 
persoon die onder hetzelfde dak woont, gerechtigd is op het leefloon, het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een tegemoetkoming 
aan gehandicapten, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, een tegemoetkoming 
voor de hulp van een derde persoon en een financiële maatschappelijke steun door een 
OCMW aan een persoon die ingeschreven is het vreemdelingenregister; 

 
- aan de abonnee (regionaal beschermde klant) die over een aansluiting op het distributienet 
beschikt, op wiens adres minstens één persoon gedomicilieerd is die van een verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds geniet, die een minnelijke of gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling verkregen heeft binnen een dossier collectieve schuldbemiddeling, 
die budgetbegeleiding geniet of die een steun verkregen heeft die geheel of gedeeltelijk ten 
laste wordt genomen door de federale staat. 

 
8.3. Rekening houdende met de rol van Eandis als sociale leverancier, zou volgens het 

auditoraatsrapport deze instantie deze sociale openbaredienstverplichtingen moeten 
uitvoeren ten behoeve van voormelde abonnees die het op door Eandis beheerd gas- en 
elektriciteitsnet zijn aangesloten en waarvan het contract door de leverancier is opgezegd en 
die geen andere leverancier hebben gevonden. 

 
8.4. De gegevens die zouden worden meegedeeld om deze opdracht uit te voeren zijn het 

identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ), een code die overeenstemt met het 
sociaal statuut van betrokkene alsook de identificatiegegevens die in punt 15.2. worden 
vermeld. 

 
Verbod om de energielevering af te sluiten 

 
9.1. Het is de beheerders van distributienetten eveneens verboden om gas en/of elektriciteit af te 

sluiten, behalve in uitzonderlijke gevallen, bij alle abonnees aangesloten op het gas- en 
elektriciteitsnet die ze beheren. De lokale adviescommissie beslist over de aanvragen tot 
afsluiting van de minimale levering van elektriciteit, gas of water bij klaarblijkelijke onwil 
of fraude van de abonnee. 

 
9.2. Rekening houdende met de gevolgen van de afsluiting van elektriciteit of gas voor een 

huishoudelijke afnemer, zou men over voldoende informatie moeten beschikken om een 
sociaal gerechtvaardigde beslissing te kunnen nemen. Het voorzitterschap van de 
commissie wordt immers door de hoofd-maatschappelijk assistent van het OCMW 
waargenomen die wordt bijgestaan door een lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
en een vertegenwoordiger van de leverancier. Zo speelt bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
zeer jonge kinderen/bejaarden in het gezin van de huishoudelijke afnemer een rol bij de 



 

beraadslaging van de lokale adviescommissie. Eandis neemt deze informatie in het dossier 
op dat aan de lokale adviescommissie wordt overgemaakt (vandaar de noodzaak om de 
geboortedatum van de gezinsleden te kennen). Er worden enkel persoonsgegevens 
meegedeeld aangaande personen van wie het dossier door de lokale adviescommissie wordt 
behandeld. 

 
9.3. De gegevens die zouden worden meegedeeld om deze opdracht uit te voeren zijn het INSZ, 

een code die overeenstemt met het sociaal statuut van betrokkene alsook de 
identificatiegegevens die in punt 15.2. worden vermeld. 

 
Leveren van een gratis hoeveelheid elektriciteit 

 
10.1. In artikel 18bis van het decreet van 17 juli 2000 houdende organisatie van de 

elektriciteitsmarkt is voorzien dat elke netbeheerder de nodige maatregelen neemt opdat 
elke op zijn distributienet aangesloten huishoudelijke afnemer, per kalenderjaar, een 
hoeveelheid elektriciteit gratis ontvangt en dat hij deze elektriciteit gratis vervoert. 

 
De bedoelde hoeveelheid elektriciteit wordt als volgt berekend: 100 kWh + (100 kWh x het 
aantal personen dat op 1 januari van het beschouwde jaar gedomicilieerd is op het adres van 
de aansluiting van de huishoudelijke afnemer op het distributienet). 

 
10.2. De gegevens die zouden worden meegedeeld om deze opdracht uit te voeren zijn het INSZ 

en de identificatiegegevens die in punt 15.2. worden vermeld. 
 
 De toekenning van een hogere financiële tegemoetkoming dan voor niet-beschermde 

afnemers voor elke directe actie voorzien in het REG-actieplan 
 
11.1. Overeenkomstig artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 

inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, 
legt de netbeheerder jaarlijks een ontwerp-REG-actieplan voor. Dit plan dient bepaalde 
elementen te bevatten die opgesomd zijn in artikel 14 van ditzelfde besluit, onder meer de 
hoogte van de voorgestelde financiële tegemoetkoming die uitgekeerd zal worden aan de 
huishoudelijke of niet-huishoudelijke eindafnemer voor het uitvoeren van 
energiebesparende investeringen en de voorwaarden verbonden aan deze financiële 
tegemoetkoming. 

 
11.2. Artikel 3.1.2. van het REG-actieplan van Eandis voorziet in een bijkomende premie van 20 

% voor de beschermde afnemers voor elke directe actie die voorzien is voor de residentiële 
klanten. Alle acties zijn vermeld in het actieplan van Eandis dat jaarlijks ingediend wordt 
bij het Vlaams Energieagentschap. 

 
 Onder beschermde afnemer, in de zin van dit besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 

2007, dient te worden verstaan: een huishoudelijke eindafnemer die aangesloten is op een 
distributienet waarbij op het adres van de aansluiting minstens één persoon gedomicilieerd 
is die behoort tot een van de volgende categorieën: 

 



 

- de personen die een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds genieten als 
vermeld 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, vermeld in 
artikel 37, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; 

 
- de personen die een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling hebben 

verkregen in het kader van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve 
schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen 
onroerende goederen; 

 
- de personen die budgetbegeleiding genieten op basis van de wet van 4 september 2002 

houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de 
meest hulpbehoevenden inzake energielevering; 

 
- de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, 

vermeld in artikel 20, § 2, van de Federale elektriciteitswet van 29 april 1999 en artikel 
15/10, § 2, van de Gaswet van 12 april 1965; 

 
- de personen die een voorschot genieten, toegekend door het O.C.M.W., op de 

tegemoetkomingen, vermeld in het vorige punt; 
 

- de personen die steun verkrijgen die gedeeltelijk of volledig ten laste genomen wordt 
door de federale staat, op basis van artikelen 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; 

 
 Deze personen hebben recht op een hogere financiële tegemoetkoming dan voor niet-

beschermde afnemers. 
 
11.3. De meegedeelde gegevens voor het vervullen van deze opdracht zijn het INSZ, een code 

die het sociaal statuut van de betrokkene aanduidt en de identificatiegegevens die vermeld 
zijn in punt 15.2. 

 
 De toekenning van kortingbonnen voor de aankoop van een energiezuinige koelkast met A+ 

- of A++ -label of een energiezuinige wasmachine met AAA-label 
 
12.1. Het voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 verplicht de 

netbeheerders ook vanaf 2008 het volgende aan te bieden aan beschermde afnemers: 
kortingbonnen voor de aankoop van een energiezuinige koelkast met A+- of A++-label of 
een energiezuinige wasmachine met AAA-label. 

 
12.2. De meegedeelde gegevens voor het vervullen van deze opdracht zijn het INSZ, een code 

die het sociaal statuut van de betrokkene aanduidt en de identificatiegegevens die vermeld 
zijn in punt 15.2. 



 

 
13.1. Uit het voorgaande blijkt dat: 
 

- enerzijds de aanvraag aan een wettig doeleinde beantwoordt, namelijk de toekenning 
van een aantal sociale voordelen in het kader van de levering van gas en elektriciteit.3 

- anderzijds kan Eandis als een toekennende instantie zoals bedoeld in artikel 11bis van de 
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid worden beschouwd. 

 
13.2. Hieruit volgt dat de principes vastgelegd door het Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid in zijn beraadslaging nr. 06/015 van 7 maart 2006 in dit geval van toepassing 
zijn 
 

14.1. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid merkt echter op dat enkel de voordelen 
bedoeld onder de punten 7, 8, 9, 11 en 12 kunnen worden beschouwd als “aanvullende 
rechten” in de zin van artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990, dat wil zeggen 
voordelen die worden toegekend op grond van het bijzonder socialezekerheidsstatuut van 
personen. Het voordeel bedoeld onder punt 10 geldt immers voor alle abonnees van Eandis, 
ongeacht hun socialezekerheidsstatuut. 
 

14.2. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid stelt vast dat de identificatiegegevens die 
zouden worden meegedeeld met het oog op het toekennen van het voordeel bedoeld onder 
punt 10 een onderdeel vormen van de persoonsgegevens die zouden worden meegedeeld 
met het oog op het toekennen van de voordelen bedoeld onder de punten 7, 8, 9, 11 en 12 
en kan begrijpen dat Eandis voor het toekennen van het geheel van deze voordelen gebruik 
wenst te maken van één geïntegreerde gegevensstroom. 
 
De voorliggende machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid voor Eandis 
om ook voor de toekenning van het voordeel bedoeld onder punt 10 toegang te hebben tot 
het Rijksregister via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan in geen geval afbreuk 
doen aan de aanbeveling bedoeld in punt 10.7.2. van advies nr. 14/2005 van de Commissie 
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en aan de noodzaak om de 
voorliggende machtiging in voorkomend geval aan te passen aan deze aanbeveling. 
 
Deze machtiging wordt voorts afhankelijk gesteld van het akkoord van het Sectoraal 
Comité van het Rijksregister inzake de uitbreiding van de machtiging van 16 mei 2006 tot 
de doeleinden vermeld onder 11 en 12. 

 
Aard van de gegevens waarvan de mededeling wordt gevraagd 

 

                                                 
3 Het Sectoraal Comité verwijst echter naar zijn beraadslaging nr. 01/70 van14 augustus 2001, waaruit blijkt dat het 
feit dat een rechtspersoon verplicht is om sociale voordelen toe te kennen aan bepaalde categorieën van 
rechthebbenden niet betekent dat ze, door dit feit, het Rijksregister mag raadplegen om de burgers te achterhalen die 
aan de voorwaarden van deze sociale voordelen voldoen. Het recht op informatie en op vrije en weloverwogen 
toestemming dient in dergelijk geval in acht te worden genomen. 



 

15.1. De gegevens zouden enkel betrekking hebben op de abonnees van de beheerders van 
distributienetten voor gas en elektriciteit die zouden vragen om te kunnen genieten van 
voormelde sociale voordelen en op de leden van hun gezin. 

 
15.2. Het zou gaan om de volgende gegevens, zowel uit het Rijksregister als uit de KSZ-

registers: 
 

- het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ)4 dat noodzakelijk is in de 
betrekkingen tussen de gegevensbank en de Kruispuntbank, 

 
- de volgende gegevens5: 

• de naam en voornamen; 
• de geboortedatum; 
• de hoofdverblijfplaats; 
• de datum van overlijden; 
• de burgerlijke staat; 
• de gezinssamenstelling. 
 

- de volgende informatie aangeduid met een code: 
• regionaal beschermde klant die niet van het specifiek sociaal tarief geniet (code A: 

personen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds); 
• regionaal en federaal beschermde klant krachtens een recht toegekend voor een 

korte periode (code B: personen die genieten van het leefloon toegekend door het 
OCMW); 

• regionaal en federaal beschermde klant (die geniet van het specifiek sociaal tarief) 
krachtens een recht toegekend voor een lange periode (code C: personen die 
genieten van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, de inkomensgarantie voor 
ouderen, een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten (IGO), 
een integratietegemoetkoming aan gehandicapten die behoren tot de categorieën II, 
III of IV, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden); 

• klant die aan geen enkele van de beschikbare voorwaarden voldoet (code E). 
 
15.3. De mededeling van hogervermelde codes (waartoe de betrokkene zijn uitdrukkelijke 

toestemming dient te verlenen) blijkt noodzakelijk met het oog op de toekenning van de 
voordelen vermeld in de punten 7, 8, 9, 11 en 12, die elk bestemd zijn voor een 
welbepaalde specifieke groep van personen. 

 
 Code A wordt toegekend aan de personen die omwille van hun statuut recht hebben op de 

voordelen vermeld in de punten 8, 9, 11 en 12. 
 

                                                 
4 GeDis, en haar leden, ook binnen Eandis opgenomen, werden door de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer gemachtigd, bij haar beraadslaging nr. 15/2005 van 4 mei 2005, om het 
identificatienummer van het Rijksregister voor onbeperkte duur te gebruiken. 
5 GeDis en zijn leden, overgenomen door Eandis, werden bovendien door de Commissie voor de Bescherming van 
de Persoonlijke Levenssfeer gemachtigd, in haar voormelde beraadslaging, om deze gegevens te raadplegen voor 
onbepaalde duur en op permanente wijze, in het kader van de realisatie van voormelde finaliteiten. 



 

 Code B wordt toegekend aan de personen die omwille van hun statuut recht hebben op de 
voordelen vermeld in de punten 7, 8, 9, 11 en 12. Het betreft echter een statuut dat vaak aan 
verandering onderhevig is en derhalve vaker gecontroleerd dient te worden. 

 
 Code C wordt toegekend aan de personen die omwille van hun statuut recht hebben op de 

voordelen vermeld in de punten 7, 8, 9, 11 en 12. Het betreft een statuut dat haast 
permanent is en bijgevolg niet vaak gecontroleerd dient te worden. 

 
 Code E, ten slotte, wordt toegekend aan de personen die geen bijzonder statuut hebben en 

bijgevolg enkel recht hebben op het voordeel bedoeld in punt 10. 
 

Onderzoek van de relevantie en evenredigheid van de gevraagde gegevens 
 

16.1. Wat het INSZ betreft, is het noodzakelijk dat de in de gegevensbank van Eandis 
opgenomen personen zo juist mogelijk worden geïdentificeerd.  

 
16.2. De informatiegegevens « naam en voornamen » en « hoofdverblijfplaats » zijn de minimale 

gegevens waarover Eandis moet beschikken om de abonnees bedoeld in punt 15.1. die op 
het door haar beheerde net zijn aangesloten te kunnen identificeren en om een dossier te 
kunnen samenstellen en ze te kunnen contacteren. 

 
16.3. Het informatiegegeven « geboortedatum » is noodzakelijk in de mate dat de aanwezigheid 

van zeer jonge kinderen/bejaarden in het gezin van de abonnee een invloed heeft op de 
beraadslaging van de lokale adviescommissie inzake afsluiting van gas of elektriciteit. 

 
16.4. Het informatiegegeven « datum van overlijden » werd gevraagd omdat het statuut van 

beschermde klant of het recht op het specifiek sociaal statuut eindigt op het ogenblik dat de 
rechthebbende overlijdt. Bovendien heeft het overlijden een impact op verschillende 
elementen, zoals de toekenning van een hoeveelheid gratis elektriciteit of de werking van 
de lokale adviescommissie. Bijgevolg is het voor Eandis belangrijk om te weten dat een 
rechthebbende binnen het gezin is overleden. 

 
16.5. Het informatiegegeven « gezinssamenstelling » is belangrijk om: 

• te bepalen of een gezin van het specifiek sociaal statuut en/of van de regionale 
sociale voordelen inzake gas- en elektriciteitlevering kan genieten van zodra één 
van de leden waaruit het gezin is samengesteld, hiervan mag genieten; 

• de levering van een gratis hoeveelheid gas en/of elektriciteit. Deze hoeveelheid 
wordt berekend op basis van het aantal gezinsleden per leveringsadres; 

• de lokale adviescommissie houdt in haar adviezen met betrekking tot de eventuele 
afsluiting van gas of elektriciteit ook rekening met de grootte van het gezin; 

• wanneer een afsluiting wordt overwogen, is het voor de lokale adviescommissie 
belangrijk om te weten of het gezin nog samengesteld is uit zeer jonge nog niet 
schoolgaande kinderen of uit bejaarden. 

 
16.6.1. Wat de informatie « burgerlijke stand » betreft, verwijst het Auditoraat van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten slotte naar de redenering die hiertoe werd 



 

gemaakt in de beraadslaging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 15/2005 
van 4 mei 2005.  

 
Het Sectoraal Comité wijst er echter op dat in het geval dat het voorwerp uitmaakt van 
deze beraadslaging de door Eandis ingeroepen rechtvaardiging ter ondersteuning van de 
evenredigheid van het gegeven « burgerlijke stand », namelijk haar in de mogelijkheid 
stellen om in geval van wanbetaling de terugbetaling te krijgen van de burgerrechtelijk 
aansprakelijke persoon, geen deel uitmaakt van de algemene doeleinden van de 
verwerking zoals zij ze in de aanvraag heeft toegelicht. De doeleinden van de verwerking 
hebben immers geen betrekking op het vervolgen en het invorderen van de niet-betaalde 
schuldvorderingen van Eandis. 
 

16.6.2. Bijgevolg blijkt de mededeling van de burgerlijke stand niet compatibel te zijn met de 
door Eandis aangehaalde doeleinden. 

 
16.7. Wat de « klantencodes » betreft, blijken de gevraagde gegevens – namelijk de aanduiding 

dat een persoon die bij Eandis en haar leden is gekend al dan niet in aanmerking komt voor 
bedoelde toekenning – noodzakelijk te zijn in de mate dat ze een rechtstreekse invloed 
hebben op de identificatie van de betrokken abonnee, op de toekenning van voormelde 
sociale voordelen en op de bepaling van deze voordelen. 

 
17. Tot besluit en onder voorbehoud van voormelde voorwaarden en beperkingen blijken de 

gevraagde gegevens evenredig te zijn met de nagestreefde doeleinden. 
 
 
 Ontwikkelingsvoorwaarden van de stroom 
 
18.1. In het opzicht van de consideranten 7, 8, 9, 11 en 12 is in de reglementering voorzien dat 

betrokkene het initiatief moet nemen voor de aanvraag tot toekenning van sociale voordelen 
betreffende de levering van gas en elektriciteit, welke niet automatisch gebeurt.  

 
 Betrokkene moet bijgevolg, voorafgaand aan de mededeling van voormelde gegevens, zijn 

uitdrukkelijke, vrije en weloverwogen toestemming geven. Hier ook moet betrokkene naar 
behoren zijn ingelicht over de gegevensverwerking en de te realiseren 
gegevensuitwisselingen. 

 
18.2. In de reglementering bedoeld in punt 10.1. is voorzien dat het voordeel automatisch aan 

alle abonnees wordt toegekend in het kader van de levering van een bepaalde hoeveelheid 
gratis energie, zonder tussenkomst van betrokkene.  

 
 Voor de mededeling van de identificatiegegevens die in het kader van dat doeleinde worden 

gevraagd zal betrokkene aldus zijn toestemming niet moeten geven voorafgaand aan de 
mededeling. Betrokkene zal niettemin naar behoren moeten worden ingelicht over de 
verwerking van de hem betreffende gegevens, overeenkomstig artikel 9 van de privacywet. 

 
19. Wat de mededeling van de «klantencodes» betreft, wordt verwezen naar punt 15.2. 
 



 

 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal de abonnees van Eandis in haar 
verwijzingsrepertorium integreren met volgende hoedanigheidscodes: 

 
 Code “gewone abonnee” 
 
 Code “abonnee voor wie Eandis als sociale leverancier optreedt en die om de toekenning 

van het specifiek sociaal tarief verzoekt” 
 
 Code “abonnee voor wie Eandis als sociale leverancier optreedt en die om de toekenning 

van diverse voordelen op regionaal niveau verzoekt” 
 
 Code “abonnee van wie het dossier door de lokale adviescommissie zal worden behandeld” 
 
 Code “toekenning van een een hogere financiële tegemoetkoming dan voor niet-

beschermde afnemers voor elke directe actie voorzien in het REG-actieplan” 
 
 Code “toekenning van kortingbonnen voor de aankoop van een energiezuinige koelkast met 

A+ - of A+ + - label of een energiezuinige wasmachine met AAA- label” 
 

Duur van de machtiging 
 

20. De toegang tot de Kruispuntbankgegevens wordt op permanente basis gevraagd. De 
machtiging wordt voor onbepaalde duur gevraagd. 

 
Integratie van de gegevens in het verwijzingsrepertorium van de KSZ 

 
21.1. Eandis wenst de dossiers te integreren in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, dat wil zeggen haar de lijst bezorgen van de betreffende 
abonnees die op het gas- en elektriciteitsnet van haar leden zijn aangesloten. Deze integratie 
is nodig om haar in staat te stellen de gevraagde gegevens te raadplegen en de mutaties 
betreffende deze gegevens te krijgen, waarbij het evenredigheidsprincipe wordt nageleefd. 
De raadpleging of de mededeling van de mutaties zal immers enkel betrekking hebben op 
de personen waarvoor een integratie werd gerealiseerd.  

 
 De automatische controle door Eandis bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 

het feit of de abonnees al dan niet verder mogen genieten van de sociale voordelen in het 
kader van de levering van gas of elektriciteit zal bijgevolg zonder risico op fouten 
geschieden met betrekking tot de betrokken personen. 

 
21.2. Voor de integratie in haar verwijzingsrepertorium zal de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid gebruik maken van zes hoedanigheidscodes (zie punt 19), die nauw aansluiten 
bij de betrokken voordelen. 

 
21.3. Het Comité is de mening toegedaan dat in dit geval de machtiging mag worden verleend 

voor de integratie in het verwijzingsrepertorium. 
 



 

Onderaanneming 
 

22. Het Comité herinnert aan de verplichting van Eandis om de bepalingen van artikel 16 van 
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens na te leven, inzonderheid de bepalingen met 
betrekking tot de onderaanneming. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
 
binnen de beperkingen en onder de voorwaarden en in het kader van de hierboven toegelichte 
doeleinden en onder voorbehoud van het verkrijgen van het akkoord van het Sectoraal Comité 
van het Rijksregister, de machtiging aan de CVBA Eandis (vroegere GeDis) om van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mededeling te krijgen van voormelde gegevens, volgens 
de meegedeelde voorwaarden, met het oog op de toekenning door de beheerders van 
distributienetten voor gas en elektriciteit van diverse sociale voordelen. 
 
 
 
 
 

Yves Roger 
Voorzitter 

 
 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-
741 83 11)  

 


