
 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/16/217 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/097 VAN 4 OKTOBER 2016 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FEDERAAL 

AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG (FAMIFED) AAN DE 

"DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE DE L'AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE" 

(DGO4), IN HET KADER VAN DE "MEBAR-OPERATIE" 
 

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 12 september 2016; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 13 

september 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Waals Gewest, meer bepaald de Directie "Bâtiments durables" 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) kent een toelage toe aan gezinnen met een bescheiden inkomen 

(opération MEBAR - Ménages à bas revenus), voor het uitvoeren in hun woning 

van werken met het oog op een rationeler energieverbruik.  

 

2. Het voorgaande wordt geregeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 

december 1998 waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een 

bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik. In de 
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zin van dat besluit bestaat de MEBAR-operatie erin een toelage te verlenen 

overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 9 december 1993 betreffende de hulp 

en de tegemoetkomingen van het Waalse Gewest voor de bevordering van rationeel 

energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën.  

 

3. Een toelage in het kader van de MEBAR-operatie moet als volgt worden 

aangevraagd.  

 

 Om de toelage te krijgen, moet de aanvrager zich tot het OCMW van zijn gemeente 

richten dat geval per geval nagaat of de aanvrager aan de toekenningsvoorwaarden 

van de toelage voldoet en of de betrokken werken aan de wettelijke voorwaarden 

voldoen. Indien de aanvrager aan de voorwaarden voldoet, start het OCMW de 

procedure op en maakt het dossier over aan de DGO4.  

 

 Bij de indiening van een nieuwe aanvraag controleert de Cel Premies van de 

Directie "Bâtiments durables" de inkomens van het gezin van de aanvrager. Bij dit 

onderzoek controleert de Cel Premies alle maandelijkse inkomens van het gezin. 

Volgens bijlage II van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998 

wordt onder gezin verstaan "hetzij een alleenstaande, hetzij een geheel van al dan  

niet verwante personen die dezelfde woning bewonen en samen instaan voor het  

beheer van hun budget of hun voedingsmiddelen".   

 

 Volgens artikel 1, 3), van het besluit van de Waalse regering van 23 december 1998 

gebeurt de berekening van de toelage op basis van het bedrag van het 

gezinsinkomen, namelijk het geheel van de maandelijkse bestaansmiddelen 

waarover een gezin beschikt. Met toepassing van dat artikel wordt de kinderbijslag 

niet in aanmerking genomen bij de berekening van de inkomens. 

 

 Bij het onderzoek van een aanvraag wordt rekening gehouden met elk gezinslid, 

ook met de meerderjarige kinderen. Deze laatsten kunnen immers kinderbijslag 

trekken tot de leeftijd van 25 jaar wanneer zij nog studeren. De DGO4 moet aldus 

nagaan of het gezin al dan niet kinderbijslag krijgt.  

 

 De aanvrager moet bij zijn aanvraag een gezinssamenstellingsattest toevoegen dat 

door zijn gemeente/stad is afgeleverd. Indien dit attest niet bij de oorspronkelijke 

aanvraag wordt toegevoegd, moet de overheid dit bijkomend vragen aan de 

aanvrager. Het is tevens mogelijk dat het meegedeelde gezinssamenstellingsattest te 

oud of niet actueel is.  In dat geval moet dit ook bijkomend worden gevraagd aan de 

aanvrager van de toelage.  

 

4. De DGO4 moet de gezinssamenstelling kennen om de inkomens van de 

gezinsleden te evalueren en aldus de financiële middelen van het gezin te bepalen. 

Indien één van de gezinsleden kinderbijslag krijgt, houdt de DGO4 geen rekening 

met het bedrag ervan bij de bepaling van de inkomens van het gezin. Het feit dat 

een gezinslid geen kinderbijslag ontvangt, zou daarentegen erop kunnen wijzen dat 

dat gezinslid andere inkomens (werkloosheidsuitkering, loon, ...) ontvangt. Door te 
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weten dat er geen kinderbijslag wordt ontvangen, kan de DGO4 de andere 

gezinsinkomens vragen.  

 

5. Voor de toekenning van de toelage wenst de directie "Bâtiments durables" een 

beroep te doen op de kinderbijslagattesten (bron: Federaal Agentschap voor de 

Kinderbijslag - FAMIFED) van de aanvragers van de toelage en van de gezinsleden 

van de aanvrager. Door rechtstreeks toegang te hebben tot het Kadaster van de 

Kinderbijslag zouden de aanvragen sneller kunnen worden behandeld, zou de 

aanvraag kunnen worden vereenvoudigd en zouden de aanvragers kunnen worden 

bespaard van allerlei administratieve formaliteiten en eventuele verzoeken om 

aanvullingen. 

 

6. De mededeling van de persoonsgegevens zou op basis van het identificatienummer 

van de sociale zekerheid geschieden. De Cel Premies zal haar aanvraag versturen 

via de "Banque carrefour d’échange de données" (BCED) die de informatie 

verwerkt, alvorens ze de correcte aanvragen doorstuurt naar de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid. De KSZ zal de gegevens raadplegen bij de authentieke bron, 

het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED), alvorens de 

antwoorden op te sturen naar de BCED. De gegevens zouden via de webinterface 

van de BCED (BCED-WI) worden geraadpleegd. De BCED zou enkel als 

dienstenintegrator handelen maar niet zelf de persoonsgegevens opslaan. 

 

 

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 een gerechtvaardigde doeleinde, met name de toekenning 

van toelagen aan gezinnen met een laag inkomen 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 23 

december 1998 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. De gegevens hebben enkel 

betrekking op de gezinsleden van de personen die een toelage hebben gevraagd in 

het kader van de MEBAR-operatie en die bij het Federaal Agentschap voor de 

Kinderbijslag FAMIFED zijn gekend. 
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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. De BCED handelt enkel als dienstenintegrator. Zij mag de 

persoonsgegevens niet opslaan. 

 

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

veiligheidspolicy 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, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

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

van de Gezondheid 
 

de machtiging aan het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag FAMIFED voor de 

mededeling van voormelde persoonsgegevens aan de Cel Premies van de Directie 

"Bâtiments durables" 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)", met het oog op de toekenning van premies voor de 

renovatie van woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


