
 

  
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/09/029 
 
 
BERAADSLAGING NR 09/020 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 
DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE MET HET OOG OP HET 
TOEKENNEN VAN DE FORFAITAIRE PRIJSVERMINDERING VOOR DE 
LEVERING VAN ELEKTRICITEIT, AARDGAS OF STOOKOLIE 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1, tweede lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en 
Energie van 4 februari 2009; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 26 maart 
2009; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. De artikelen 44 tot en met 52 van de Programmawet van 22 december 2008 voorzien 

vanaf 1 januari 2009 in een forfaitaire vermindering op de eindfactuur voor het verbruik 
van elektriciteit, aardgas of stookolie. Deze vermindering wordt toegekend door de 
federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie aan verbruikers met 
een laag inkomen. De forfaitaire vermindering wordt slechts één maal per kalenderjaar 
en per gezin toegekend en is niet cumuleerbaar met de verwarmingstoelage van het 
Sociaal Stookoliefonds. 

 
1.2. De forfaitaire vermindering wordt toegekend op vraag van de verbruiker van 

elektriciteit, aardgas of stookolie en wordt ingediend aan de hand van een formulier dat 
met de eindafrekening ter beschikking wordt gesteld door de leverancier, 
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overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 januari 2009 met betrekking tot de 
forfaitaire verminderingen voor de leveringen van elektriciteit, aardgas en stookolie. Op 
dat formulier worden onder meer het identificatienummer van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen, de naam en het adres van de aanvrager vermeld. 

 
 Voor het toekennen van de forfaitaire vermindering wenst de federale overheidsdienst 

Economie, KMO, Middenstand en Energie een beroep te doen op diverse authentieke 
persoonsgegevensbronnen, zoals de federale overheidsdienst Financiën (om na te gaan 
of het jaarlijks netto belastbaar inkomen van het gezin al dan niet onder de voorziene 
drempel ligt) of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (om na te gaan of het gezin 
al dan niet reeds een verwarmingstoelage van het Sociaal Stookoliefonds ontvangt).  

 
1.3. Bij ontvangst van een aanvraag zou de federale overheidsdienst Economie, KMO, 

Middenstand en Energie bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid nagaan of het 
gezin in kwestie reeds een verwarmingstoelage van het Sociaal Stookoliefonds 
ontvangt. Zoals opgemerkt worden de forfaitaire verminderingen krachtens artikel 47, § 
2, van de programmawet van 22 december 2008 slechts éénmaal per kalenderjaar per 
gezin toegekend en zijn ze niet cumuleerbaar, noch onderling, noch met de 
verwarmingstoelage van het Sociaal Stookoliefonds. 

 
Concreet zou de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 
aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid het identificatienummer van de sociale 
zekerheid (INSZ) van de aanvrager en van de leden van zijn gezin meedelen. De 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou deze INSZ vergelijken met haar lijst van 
INSZ gekend bij het Sociaal Stookoliefonds voor de desbetreffende 
verwarmingsperiode. Ze zou dan door middel van een JA- of NEE-antwoord melden of 
het gezin in kwestie gekend is bij het Sociaal Stookoliefonds.  
 
Ten slotte betaalt de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en 
Energie het specifieke bedrag uit aan de rechthebbenden die niet gekend zijn bij het 
Sociaal Verwarmingsfonds voor de bedoelde verwarmingsperiode. De Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid zal dan de INSZ die een negatief antwoord gekregen hebben 
integreren om deze later (in voorkomend geval) te vergelijken met de INSZ van de 
aanvrager van een verwarmingstoelage van het Sociaal Stookoliefonds. 
 

1.4.  Om de hogervermelde toevertrouwde opdrachten elektronisch te kunnen uitvoeren 
wenst de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie volgende 
gegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te krijgen betreffende de 
persoon en de leden van zijn gezin, verbruiker van elektriciteit, aardgas of stookolie en  
aanvrager van een forfaitaire vermindering: zijn deze personen gekend bij het Sociaal 
Stookoliefonds voor de verwarmingsperiode? 
 

 Krachtens artikel 47, § 2, van de programmawet van 22 december 2008 worden de 
forfaitaire verminderingen slechts éénmaal per kalenderjaar per gezin toegekend en zijn 
ze niet cumuleerbaar, noch onderling, noch met de verwarmingstoelage van het Sociaal 
Stookoliefonds. Bijgevolg zijn deze gegevens onontbeerlijk voor de federale 
overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie om de toekenning van de 
forfaitaire vermindering te bevestigen, in voorkomend geval te weigeren . 
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2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die, overeenkomstig artikel 15, § 1, 

van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een principiële machtiging vanwege de 
afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid vergt. 

 
2.2. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de toekenning van een 

forfaitaire vermindering aan een verbruiker van elektriciteit, aardgas of stookolie 
overeenkomstig de bepalingen van de programmawet van 22 december 2008. 

 
 De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend 

en niet overmatig. Aan de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en 
Energie wordt enkel de aanduiding gegeven of zij al dan niet recht hebben op een 
toelage van het Sociaal Stookoliefonds voor een welbepaalde verwarmingsperiode. 

 
2.3. De federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dient over een 

informatieveiligheidsconsulent te beschikken. 
 
 Voorts dient de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 

rekening te houden met de minimale veiligheidsnormen zoals bepaald door het 
Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en 
goedgekeurd door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 
2.4. Er dienen systematisch loggings te worden bijgehouden van alle personen die toegang 

hebben tot de persoonsgegevens. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van 
de gezondheid is van oordeel dat deze loggings ten minste gedurende tien jaren moeten 
worden bijgehouden en hem op eenvoudig verzoek moeten worden voorgelegd. 
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Om deze redenen, verleent 
 
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid 
 
de machtiging om de hogervermelde persoonsgegevens voor het hogervermelde doeleinde 
mee te delen aan de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, met 
het oog op de toekenning van een forfaitaire vermindering aan een verbruiker van elektriciteit, 
aardgas of stookolie. 
 

 

 

 
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)  
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