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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/22/110 

 

 

BERAADSLAGING NR. 22/034 VAN 1 FEBRUARI 2022 MET BETREKKING TOT 

DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR LEEFMILIEU BRUSSEL 

MET HET OOG OP DE TOEKENNING VAN HOGERE ENERGIEPREMIES AAN 

PERSONEN DIE AAN DE VOORWAARDEN VAN BEPAALDE STATUTEN (GSS-

PROJECT) VOLDOEN 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 

april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97 ; 

 

Gelet op de beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité nr. 18/046 van 3 april 2018, 

gewijzigd op 6 november 2018, 4 december 2018, 7 mei 2019, 14 januari 2020, 1 september 

2020, 3 november 2020 en 6 april 2021, over de online raadpleging van authentieke bronnen 

door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project 

“geharmoniseerde sociale statuten”; 

 

Gelet op de aanvraag van Leefmilieu Brussel; 

 

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012 betreffende 

de toekenning van financiële steun op het vlak van energie en op het uitvoeringsprogramma 

ervan; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ); 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In het kader van de herziening van de huidige energiepremie wordt een nieuw proces 

uitgerold om de premie aan te vragen, met als doel de formaliteiten voor de burger alsook 

het administratief beheer van de premie te vereenvoudigen. 
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2. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent premies toe voor het merendeel van de 

duurzame investeringen in de bouw. De energiepremies zijn beschikbaar voor alle 

natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie de studies of werkzaamheden in een 

gebouw gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gefactureerd. Er bestaan 

drie inkomenscategorieën voor de gerechtigden (A, B en C). De categorieën B en C 

kunnen hogere energiepremies krijgen. De personen die het leefloon of het equivalent 

leefloon genieten of de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming (RVV) worden 

automatisch opgenomen in categorie C, de zogenaamde categorie “lage inkomens”. Het 

verschil in premiebedrag tussen categorie A en C varieert naargelang de betrokken post 

(bijvoorbeeld dakisolatie, warmtepomp of thermische regulatie). Gemiddeld genomen is 

het bedrag van categorie C over alle beschikbare posten heen het dubbele van het bedrag 

in categorie A. 

 

3. Overeenkomstig artikel 2, § 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

van 9 februari 2012 betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van 

energie kan er op basis van het door de Regering goedgekeurde uitvoeringsprogramma 

een energiepremie worden toegekend. In het uitvoeringsprogramma van 20221 wordt 

bepaald dat de gezinnen die een steun krijgen van het OCMW en de rechthebbenden op 

de verhoogde tegemoetkoming worden gelijkgesteld met de categorie “natuurlijke 

personen met een laag inkomen”. 

 

4. Leefmilieu Brussel moet bepaalde persoonsgegevens kunnen raadplegen met betrekking 

tot de aanvrager en zijn gezinsleden bij het Intermutualistisch College (NIC) en de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) via de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid (KSZ) om te bepalen of het gezin al dan niet tot categorie C behoort. 

 

5. De sociale statuten van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming (BIM_BVT) en 

op het leefloon of het equivalent van het leefloon (RIS_LL ou AF_Eq_LL) dienen om te 

bepalen of het gezin al dan niet tot categorie C behoort.  

 

6. De toekenning van de energiepremie geschiedt als volgt. Wanneer de aanvrager een 

premie-aanvraag indient, dan volgt een online raadpleging via het regionaal loket 

(Irisbox) om na te gaan of de aanvrager of een gezinslid aan een aantal specifieke criteria 

voldoet. Vooreerst controleert FIDUS (de dienstenintegrator voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest) via de Irisbox of de betrokkene al dan niet in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest is gedomicilieerd. Indien de persoon niet in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest is gedomicilieerd, dan stopt de elektronische verwerking. In het 

andere geval wordt de gezinssamenstelling bij het Rijksregister gevraagd. 

 

7. Vervolgens controleert de KSZ op basis van het identificatienummer van de sociale 

zekerheid van het gezinshoofd (INSZ) dat door Leefmilieu Brussel is meegedeeld of de 

persoon of een van de leden van zijn gezin op het ogenblik van de raadpleging in het 

RVV-statuut, het statuut leefloon of equivalent leefloon zijn gekend.  

 

8. Voor zover deze dienst aanvullende rechten toekent, is Leefmilieu Brussel op basis van 

deze beraadslaging en op basis van de beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité 

                     
1 Goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2021. 
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nr. 18/046 van 3 april 2018 gemachtigd om toegang te krijgen tot de gegevens uit de GSS-

gegevensbank. 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

9.  Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, van de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van 

het Informatieveiligheidscomité vereist. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

10. Krachtens artikel 6 van de AVG is de verwerking van persoonsgegevens enkel rechtmatig 

indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is vervuld. 

 

11. De voormelde overdrachten en verwerkingen zijn rechtmatig in die zin dat ze 

noodzakelijk zijn voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de 

verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, overeenkomstig het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012 betreffende de toekenning van 

financiële steun op het vlak van energie (artikel 2, § 1) en het uitvoeringsprogramma voor 

2022 dat op 2 december 2021 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd 

goedgekeurd, de ordonnantie van 17 juli 2020 houdende verankering van het principe 

van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die 

behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en 

gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

12. Krachtens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en 

tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens worden verzameld voor 

bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze 

vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden 

onverenigbaar is (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend 

zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden 

verwerkt (principe van minimale gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in 

een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 

geldende doeleinden noodzakelijk is (principe van opslagbeperking) en moeten ze 

worden verwerkt met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen 

zodat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd 

zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, 

vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

13. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de toekenning van hogere 

energiepremies aan de personen die voldoen aan de voorwaarden van het RVV-statuut, 

het statuut van het leefloon of equivalent leefloon. 
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 Minimale gegevensverwerking 

 

14. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van het beoogde doeleinde, relevant en niet overmatig. 

Ze hebben enerzijds enkel betrekking op de personen die een aanvraag hebben ingediend 

om een energiepremie te ontvangen en op de leden van hun gezin. Anderzijds wordt per 

betrokkene, geïdentificeerd met zijn/haar identificatienummer van de sociale zekerheid, 

enkel het al dan niet bestaan van een sociaal statuut ter beschikking gesteld. Er zijn geen 

aanvullende persoonsgegevens over het statuut nodig; ze zullen aldus niet worden 

overgemaakt. 

 

 Opslagbeperking 

 

15. De gegevens zullen gedurende een periode van vijf tot tien jaar worden bewaard om de 

periode van beroep (vijf jaar) te dekken en om de link te bewaren tussen vaststellings- en 

vereffeningsdossiers (maximaal tien jaar). Vervolgens zullen de gegevens na afloop van 

die periode anoniem worden gemaakt. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

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

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de voormelde 

mededeling van persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

17. Bij de mededeling en verwerking van de persoonsgegevens moet Leefmilieu Brussel 

rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 

30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens. Die dienst houdt tevens rekening met de minimale 

veiligheidsnormen van het netwerk van de sociale zekerheid, die vastgesteld werden door 

het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

18.  De mededeling van de gegevens vindt plaats via een regionale dienstenintegrator 

overeenkomstig de voorwaarden zoals beschreven in beraadslaging nr. 18/184 van 4 

december 2018 houdende de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de actoren in het 

netwerk van de sociale zekerheid en de organisaties van de Gemeenschappen en 

Gewesten via de dienstenintegratoren van deze Gemeenschappen en Gewesten. De 

dienstenintegrator FIDUS beheert een regionaal personenrepertorium waarin wordt 

bijgehouden welke persoon in welke hoedanigheid en gedurende welke periode bij 

Leefmilieu Brussel is gekend. Bij de raadpleging van de gegevens door Leefmilieu 

Brussel gaat FIDUS in het regionaal personenrepertorium na of Leefmilieu Brussel 

effectief een dossier omtrent de betrokkene beheert. Wanneer de diensten bij de 

Kruispuntbank vervolgens worden aangeroepen, deelt FIDUS een specifieke “legal 

context” mee op basis waarvan de Kruispuntbank kan nagaan of Leefmilieu Brussel over 

de vereiste voorafgaande beraadslaging beschikt. De mededeling van de gegevens wordt 
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gelogd en de end-to-end traceerbaarheid wordt gegarandeerd.  Op deze manier kunnen 

de Kruispuntbank en FIDUS nagaan of de voorwaarden die in de beraadslaging nr. 

18/184 zijn opgenomen, bij elke gegevensmededeling worden nageleefd. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan 

Leefmilieu Brussel in het kader van de toekenning van hogere energiepremies aan de personen 

die aan de voorwaarden van het RVV-statuut, het statuut leefloon of equivalent leefloon 

voldoen, toegestaan is mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van 

de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, 

minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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). 


