
 

 

 

 

 
 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/15/195 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/071 VAN 3 NOVEMBER 2015 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FAMIFED EN 

DE DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN DE 

"DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONELLE DE L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE" 

(DGO4) VAN DE WAALSE OVERHEIDSDIENST IN HET KADER VAN DE 

TOEKENNING VAN ENERGIEPREMIES 
 

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 "Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du 

territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie" van 5 oktober 2015; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 

oktober 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De Cel Premies van het departement "Energie et Bâtiment durable" van de 

"Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, 

du Patrimoine et de l’Energie (DGO4)" is belast met de toekenning van 

energiepremies in Wallonië. Het bedrag van deze premie varieert naargelang de 

inkomsten van het gezin, de vermogensrechtelijke situatie van het te renoveren 

goed en het aantal kinderen ten laste. 
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2. Voor elk kind ten laste geldt in de eerste plaats een vermindering, dat wil zeggen 

dat een bepaald bedrag per kind ten laste wordt afgetrokken van het globaal 

belastbaar inkomen van de aanvragers. Er kunnen tevens supplementen worden 

toegekend rekening houdende met de aanwezigheid van gehandicapte personen in 

het gezin: de gehandicapte aanvrager wordt als kind ten laste beschouwd (zoals alle 

andere gezinsleden van wie de handicap is erkend) en het kind ten laste van wie de 

handicap werd erkend, telt als twee kinderen ten laste. Zodra het inkomensbedrag is 

vastgelegd, wordt het in één van de vier categorieën opgenomen in functie waarvan 

het bedrag van de premie zal worden vastgelegd. Het basisbedrag wordt hiertoe 

vermenigvuldigd met een bepaalde coëfficiënt in functie van de inkomenscategorie 

van het gezin dat de subsidie aanvraagt. 

 

3. Het voorgaande wordt geregeld in het besluit van de Waalse regering van 26 maart 

2015 tot invoering van een premieregeling voor particulieren ter bevordering van 

energiebesparingen en renovatie van woningen (bepaling van het globaal 

belastbaar inkomen, rekening houdende met de aanwezigheid van kinderen ten laste 

en van personen met een handicap in het gezin). Zie ook het besluit van de Waalse 

regering van 7 september 2000 tot bepaling van het begrip "persoon met een 

handicap" in de zin van artikel 1, 33°, van de Waalse Huisvestingscode en het 

ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure 

tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik. 

 

4. Voor de aanvraag van een energiepremie wordt de volgende werkwijze gehanteerd. 

De aanvrager verstuurt op voorhand een bericht naar het departement "Energie et 

Bâtiment durable". Het gaat om een verplichte formaliteit om achteraf een geldige 

premie-aanvraag te kunnen indienen. Na afloop van de werken wordt de behoorlijk 

ingevulde en ondertekende premie-aanvraag binnen de vier maanden na de 

eindfactuur verstuurd naar het departement "Energie et Bâtiment durable"  

 

5. Voor de toekenning van de energiepremies (waarvan het jaarlijks aantal op 20.000 

wordt geraamd) wenst de Cel Premies de kinderbijslagattesten (bron: FAMIFED) 

en het statuut van erkenning als handicap (bron: Directie-generaal Personen met 

een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) van de premie-

aanvragers en hun gezinsleden te gebruiken (op die manier moet hij niet langer de 

premie-aanvragers aanschrijven om de bewijsstukken te krijgen). Het aantal 

kinderen aan wie kinderbijslag wordt toegekend en de identiteit van de betrokken 

kinderen (sommige kinderen zijn bij de aanvrager gedomicilieerd zonder dat ze 

kinderbijslag krijgen en omgekeerd) moeten voor elke energiepremie-aanvrager 

gekend zijn (alsook voor de echtgenoot of voor de samenwonende partner) omdat 

de aanwezigheid van kinderen in het gezin van de aanvrager een invloed heeft op 

het globaal belastbaar inkomen en dus op het bedrag van de premie die zal worden 

toegekend. Dezelfde redenering geldt voor de erkenning als persoon met een 

handicap (het totaal aantal punten voor de criteria met betrekking tot een 

vermindering van de zelfredzaamheid): elk gehandicapt gezinslid van de aanvrager 

wordt als een kind ten laste beschouwd en een gehandicapt kind ten laste telt voor 

twee kinderen ten laste. 
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6. De mededeling van de persoonsgegevens geschiedt op basis van het 

identificatienummer van de sociale zekerheid. Het departement "Energie en 

Bâtiment durable" zou zijn aanvraag versturen via de "Banque carrefour d’échange 

de données" (BCED) die de nodige bewerkingen zal verrichten, alvorens ze de 

correcte aanvragen doorstuurt naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De 

persoonsgegevens die door FAMIFED en de Directie-Generaal Personen met een 

handicap worden meegedeeld, zouden op dezelfde manier worden overgemaakt aan 

het departement "Energie et Bâtiment durable". 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling 

Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid vereist is. 

 

8. De mededeling beoogt gerechtvaardigde doeleinden, met name de toekenning van 

energiepremies door de Cel Premies van het departement "Energie et Bâtiment 

durable" van de "Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, 

du Logement, du Patrimoine et de l’Energie (DGO4)", overeenkomstig het besluit 

van de Waalse regering van 26 maart 2015 tot invoering van een premieregeling 

voor particulieren ter bevordering van energiebesparingen en renovatie van 

woningen. 

 

9. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op de 

leden van een gezin dat een energiepremie aanvraagt en die bovendien gekend zijn 

bij FAMIFED en bij de Directie-generaal Personen met een handicap. 

 

10. Overeenkomstig artikel 14 van de voormelde wet van 15 januari 1990 geschiedt de 

mededeling van de persoonsgegevens met tussenkomst van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid. 

 

11. De aanvrager doet een beroep op een veiligheidsconsulent en heeft een 

beveiligingsbeleid voor de informatiesystemen geïmplementeerd. 

 

12. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening gehouden worden 

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, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Om deze redenen, 

 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid 

 

verleent de machtiging aan FAMIFED en aan de Directie-Generaal Personen met een 

handicap om de voormelde persoonsgegevens mee te delen aan de Cel Premies van het 

departement "Energie et Bâtiment durable" van de "Direction générale opérationnelle de 

l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie (DGO4)", voor 

de toekenning van energiepremies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


