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Besprekingen en besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn in Openbare zitting

Sociale Dienst - Goedkeuren van het gebruikersreglement geharmoniseerde sociale statuten.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78.

Verwijzingsdocumenten

 Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27.08.2020 betreffende de goedkeuring van 
de besteding van het Vlaams consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.

 Aanvraagformulier voor de OCMW’s voor mededeling van persoonsgegevens en sociale statuten.
 Gebruikersreglement met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de 

kruispuntbank van de sociale zekerheid aan de OCMW’s voor de automatische toekenning van 
aanvullende rechten en de verstrekking van informatie aan betrokkenen, met toepassing van de 
beraadslaging nr. 16/008 van 02.02.2016 van het informatieveiligheidscomité.

 Beraadslaging nr. 16/008 van 02.02.2016, gewijzigd op 07.06.2016, 04.04.2017, 04.07.2017, 
03.10.2017, 03.04.2018, 06.11.2018, 05.03.2019, 01.10.2019,07.07.2020 en 21.09.2020, over de 
oprichting van de buffer-gegevensbank bij de kruispuntbank van de sociale zekerheid voor de 
automatische toekenning van aanvullende rechten of de verstrekking van inlichtingen 
dienaangaande.

Verantwoording

 Tijdens de raadszitting van 27.08.2020 werd beslist dat het consumptiebudget van 20.561,61 
euro, beschikbaar voor het OCMW, zou worden aangevraagd met als doel cadozabonnen te 
voorzien voor bepaalde categorieën kwetsbaren.



 Ondertussen werd onze aanvraag goedgekeurd, werden de cadoza’s aangekocht en is gestart 
met de verdeling door onze maatschappelijk werkers. 

 Een groot deel van de doelgroep is bij de maatschappelijk werkers goed gekend. Er zijn echter 2 
categorieën waarvan we niet standaard weten welke inwoners er toe behoren. Het gaat om 
personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen 
en personen met een handicap die gebruik maken van een inkomensvervangende 
tegemoetkoming.

 Via het project GSS (Geharmoniseerde Sociale Statuten) is het mogelijk voor een OCMW om na 
te gaan wie van zijn inwoners behoort tot één of meerdere sociale categorieën met de bedoeling 
om hen op automatische wijze een aanvullend voordeel toe te kennen. 
De KSZ (kruispuntbank sociale zekerheid) heeft daarvoor een bufferdatabank ontwikkeld. Deze 
laat toe om informatie te verkrijgen omtrent sociale statuten voor alle inwoners of een deel 
ervan, en dit voor een vooraf bepaald referentietijdstip.

 Om toegang te krijgen tot de databank moet een officiële beslissing worden genomen dat het 
OCMW ertoe verbindt het gebruikersreglement na te leven.  

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
Het gebruikersreglement met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de 
kruispuntbank van de sociale zekerheid aan de OCMW’s voor de automatische toekenning van 
aanvullende rechten en de verstrekking van informatie aan betrokkenen, met toepassing van de 
beraadslaging nr. 16/008 van 02.02.2016 van het informatieveiligheidscomité, wordt goedgekeurd en 
zal door het OCMW worden nageleefd.

Art. 2
Het referentietijdstip wordt vastgelegd voor de duur van 1 jaar.

Art. 3 
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Art. 4 
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
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