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BERAADSLAGING NR.  02/43 VAN 2 APRIL 2002 BETREFFENDE DE MEDEDELING 
VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE 
KRUISPUNTBANK AAN DE ADMINISTRATIE BUDGETTERING, ACCOUNTING 
EN FINANCIEEL MANAGEMENT (ABAFIM) MET HET OOG OP DE 
AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN EEN VERMINDERING VAN DE 
ONROERENDE VOORHEFFING VOOR WONINGEN WAAR GEHANDICAPTE 
PERSONEN HUN WOONPLAATS HEBBEN 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 

 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Bij beraadslaging nr. 98/60 van 13 oktober 1998 werden een aantal instellingen van 
sociale zekerheid door het Toezichtscomité gemachtigd om, via de gegevensstroom A800, 
bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan de Administratie 
Budgettering, Accounting en Financieel Management (ABAFIM) van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, met het oog op een automatische toekenning, door deze laatste, 
van een vermindering van de onroerende voorheffing voor woningen waar kinderen die in 
aanmerking komen voor een kinderbijslag of gehandicapte personen hun woonplaats 
hebben.  
 
Voormelde vermindering van de onroerende voorheffing wordt onder meer toegepast ten 
gunste van de RIZIV-invaliden, van wie het statuut door het RIZIV of het Nationaal 
Intermutualistisch College (NIC) jaarlijks aan ABAFIM wordt meegedeeld. Het betrokken 
elektronisch bericht A800 wordt echter niet meer overgemaakt bij de pensionering van de 
RIZIV-invaliden; deze ontvangen op dat ogenblik een eenmalig getuigschrift van 
“invaliditeit +66%”, dat ze bij hun aangifte van de personenbelasting dienen te voegen, 
maar dat eveneens dienstig kan zijn voor andere aanvragen tot belastingvermindering, 
bijvoorbeeld inzake de onroerende voorheffing. Door het niet-ontvangen van het 
elektronisch bericht A800 kan ABAFIM echter de automatische vrijstelling niet meer 
toepassen en dienen de betrokken sociaal verzekerden zelf opnieuw het bewijs van hun 
blijvende invaliditeit te leveren. 

 
Om aan dit euvel te verhelpen wordt voorgesteld om ABAFIM op de hoogte te stellen van de 
nakende pensionering van de betrokkenen. De Kruispuntbank zou deze taak op zich nemen en 
daarvoor een beroep doen op het bestaande maandelijkse elektronisch bericht A020, 
afkomstig van de verzekeringsinstellingen en bestemd voor de kinderbijslagkassen en de 
RVA (zie respectievelijk beraadslaging nr. 98/46 van 7 juli 1998 en beraadslaging nr. 00/26 
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van 7 maart 2000). Het elektronisch bericht A020 bevat sociale gegevens van persoonlijke 
aard aangaande sociaal verzekerden in arbeidsongeschikheid ingevolge zwangerschap, ziekte 
of invaliditeit, onder wie de personen die volgens de ziekte- en invaliditeitswetgeving voor 
meer dan 66% arbeidsongeschikt zijn. Op basis van het INSZ uit de prefix van het 
elektronisch bericht zou de Kruispuntbank een selectie maken van de personen die het 
volgend jaar op pensioen gaan (de huidige pensioenleeftijden zijn 62 jaar voor vrouwen en 65 
jaar voor mannen) en hun identiteit aan ABAFIM meedelen.  
 
Het nieuwe elektronisch bericht vervult een signaalfunctie; ABAFIM zal de volgende 
jaren voor de betrokkenen de belastingvermindering blijven toepassen, ook al ontvangt ze 
voor hen geen A800 meer. Enkel de prefix van het elektronisch bericht A020 dient te 
worden aangewend. In geen geval worden inhoudelijke gegevens uit het elektronisch 
bericht A020 aan ABAFIM meegedeeld.  
 
 

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard buiten het netwerk 
van de sociale zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, 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 Toezichtscomité vereist is. 
 
De mededeling beoogt een gewettigd doeleinde, met name de automatische toekenning 
van een vermindering van de onroerende voorheffing voor woningen waar gehandicapte 
personen hun woonplaats hebben. Het meegedeelde sociale gegeven van persoonlijke aard 
lijkt, uitgaande van voormeld doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 
 
ABAFIM mag het nieuwe elektronisch bericht uitsluitend gebruiken voor de sociaal 
verzekerden voor wie ze het jaar daarvoor nog een elektronisch bericht A800 heeft 
ontvangen. Het betreft een distributiebericht waarvoor geen antwoord van ABAFIM verwacht 
wordt. Alleen die records worden aan ABAFIM overgemaakt voor dewelke voor rekening 
van deze instelling een dossier aanwezig is in het verwijzingsrepertorium van de 
Kruispuntbank. 
 

 
Om deze redenen verleent, 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging aan de Kruispuntbank om aan ABAFIM de identiteit mee te delen van de 
personen die volgens de ziekte- en invaliditeitswetgeving voor meer dan 66% arbeidsongeschikt 
zijn en het volgend jaar op pensioen gaan, met het oog op de automatische toekenning door 
ABAFIM van een vermindering van de onroerende voorheffing voor woningen waar 
gehandicapte personen hun woonplaats hebben. 
 
 
 F. Ringelheim 
 Voorzitter 
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