
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/14/099 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/052 VAN 1 JULI 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 

AQUAFLANDERS EN DE DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN VOOR HET 

TOEKENNEN VAN DIVERSE VRIJSTELLINGEN EN HET VASTSTELLEN VAN 

HET STATUUT VAN BESCHERMDE KLANT 

 

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 aanvraag van de vereniging zonder winstoogmerk Aquaflanders; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Bij beraadslaging nr. 06/03 van 17 januari 2006, inmiddels meermaals gewijzigd, werd 

de vereniging zonder winstoogmerk Aquaflanders (voorheen de vereniging zonder 

winstoogmerk Samenwerking Vlaams Water) door het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens uit het 

netwerk van de sociale zekerheid te bekomen met het oog op de automatische 

vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging door de drinkwatermaatschappijen 

ten behoeve van bepaalde categorieën sociaal verzekerden. 

 

2. De vereniging zonder winstoogmerk Aquaflanders wijst er nu echter op dat de Vlaamse 

regelgeving dienaangaande enigszins is gewijzigd, ingevolge een besluit van de 

Vlaamse regering van 6 december 2013 en een ministerieel besluit van 25 maart 2014. 
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3. Het besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2013 (gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad van 10 januari 2014) beoogt onder meer de wijziging van het 

besluit van de Vlaamse regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en 

plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten 

met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de 

uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement. 

 

4. Aldus wordt de notie “beschermde klant” ingevoerd: een huishoudelijke klant van een 

exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk die zelf een bijzonder statuut 

inzake sociale zekerheid bezit of van wie een op hetzelfde adres gedomicilieerd 

gezinslid een bijzonder statuut inzake sociale zekerheid bezit. Dat bijzonder statuut 

inzake sociale zekerheid geldt (onder zekere voorwaarden) voor cliënten van openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, ouderen en personen met een handicap. 

 

5. Voor de beschermde klanten gelden dan specifieke rechten. Zij hebben op eenvoudig 

verzoek recht op een maandelijkse betaling van het waterverbruik, zij kunnen in 

onderling overleg met de exploitant een afbetalingsplan op maat uitwerken, zij hebben 

de mogelijkheid om kosteloos een waterscan (een doorlichting gericht op duurzaam 

watergebruik en waterbesparende maatregelen) te laten uitvoeren,… 

 

6. Het ministerieel besluit van 25 maart 2014 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 

1 april 2014) bevat de nadere uitvoeringsregels aangaande deze bijkomende rechten 

voor beschermde klanten. De exploitanten kennen de bijkomende rechten toe op grond 

van de inlichtingen die worden ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid of bij andere overheidsinstanties die het bijzonder statuut inzake sociale 

zekerheid verlenen. Is dat niet mogelijk, dan kennen de exploitanten de bijkomende 

rechten uitsluitend toe op schriftelijke aanvraag vergezeld van een bewijsstuk uitgereikt 

door de betrokken overheidsinstantie. 

 

7. Alle personen met een vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging zijn 

beschermde klanten en bijgevolg als dusdanig reeds gekend door de vereniging zonder 

winstoogmerk Aquaflanders en de drinkwatermaatschappijen. Daarenboven worden 

ook de volgende categorieën personen (vooralsnog niet gekend bij de vereniging 

zonder winstoogmerk Aquaflanders en de drinkwatermaatschappijen) als beschermde 

klanten beschouwd. 

 

- personen die door een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65 procent een 

tegemoetkoming voor personen met een handicap ontvangen; 

 

- personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarde personen met een 

handicap of een tegemoetkoming voor hulp van derden ontvangen; 

 

- kinderen met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 

procent, vastgesteld door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid; 
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- personen die een financiële steun van een openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn ontvangen, ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister met een 

machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en omwille van hun nationaliteit niet 

als gerechtigde op maatschappelijke integratie kunnen worden beschouwd; 

 

- personen die een tegemoetkoming van een openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn ontvangen in afwachting van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, 

een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor personen met een 

handicap. 

 

8. Voorts zouden de vereniging zonder winstoogmerk Aquaflanders en de 

drinkwatermaatschappijen de persoonsgegevens die ze momenteel reeds ontvangen 

overeenkomstig de hogervermelde beraadslaging nr. 06/03 van 17 januari 2006 

voortaan ook willen gebruiken voor het toekennen van de vrijstelling van de betaling 

van de vaste vergoeding of de compensatie ten gunste van dezelfde categorieën 

personen. De gewijzigde regelgeving behelst immers een uitbreiding van de geldende 

vrijstellingen: de personen met een vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging 

hebben nu eveneens een vrijstelling van de betaling van de vaste vergoeding. 

 

9. De voorliggende aanvraag betreft aldus, enerzijds, de uitbreiding van de betrokken 

doeleinden vervat in de hogervermelde beraadslaging nr. 06/03 van 17 januari 2006 tot 

het toekennen van de vrijstelling van de betaling van de vaste vergoeding of de 

compensatie en het vaststellen van het statuut van beschermde klant en, anderzijds, de 

uitbreiding van de betrokken categorieën personen vervat in de hogervermelde 

beraadslaging nr. 06/03 van 17 januari 2006 uitsluitend voor het vaststellen van het 

statuut van beschermde klant. 

 

10. Voor het overige blijft de hogervermelde beraadslaging nr. 06/03 van 17 januari 2006 

onverkort van toepassing. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

11. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens, die ingevolge artikel 15, § 1, tweede 

lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 

12. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het toekennen van de 

vrijstelling van de betaling van de vaste vergoeding of de compensatie en het 

vaststellen van het statuut van beschermde klant. 

 

13. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelde eerder, in 

zijn beraadslaging nr. 06/03 van 17 januari 2006, vast dat het toekennen van de 

vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging een gerechtvaardigd doeleinde is. 
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14. Het toekennen van de vrijstelling van de betaling van de vaste vergoeding of de 

compensatie ligt in het verlengde van het toekennen van de vrijstelling van de heffing 

op waterverontreiniging. Het zijn beide aanvullende voordelen die aan personen met 

een bijzonder statuut inzake sociale zekerheid worden verstrekt. De vereniging zonder 

winstoogmerk Aquaflanders en de drinkwatermaatschappijen zouden de 

persoonsgegevens die ze met toepassing van de hogervermelde beraadslaging nr. 06/03 

van 17 januari 2006 ontvangen voor het verlenen van het ene aanvullend voordeel 

voortaan ook aanwenden voor het verlenen van het andere aanvullend voordeel. 

 

15. De persoonsgegevens zouden ook worden gebruikt om het statuut van beschermde 

klant vast te stellen, in hoofde van dezelfde categorieën personen maar ook in hoofde 

van enkele nieuwe categorieën personen (zie 7.). Het gaat eveneens om het verschaffen 

van een aanvullend voordeel aan personen omwille van hun speciaal statuut. 

 

16. De persoonsgegevens – met name de loutere aanduiding of een persoon al dan niet in 

aanmerking komt voor één of meer van de vermelde aanvullende voordelen – zijn, 

uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

 

17. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de mededeling 

met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

18. De vereniging zonder winstoogmerk Aquaflanders en de drinkwatermaatschappijen 

dienen bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening te houden met 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 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

de vereniging zonder winstoogmerk Aquaflanders en de drinkwatermaatschappijen om 

mededeling van de hogervermelde persoonsgegevens te bekomen, met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, uitsluitend voor het toekennen van diverse 

vrijstellingen en het vaststellen van het statuut van beschermde klant. 

 

Voor het overige blijft de hogervermelde beraadslaging nr. 06/03 van 17 januari 2006 van 

toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-

2-741 83 11). 


