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BERAADSLAGING NR.  02/44 VAN 2 APRIL 2002 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD AAN DE VLAAMSE 
MILIEUMAATSCHAPPIJ MET HET OOG OP DE AUTOMATISCHE VRIJSTELLING 
VAN DE HEFFING OP WATERVERONTREINIGING - UITBREIDING VAN 
BERAADSLAGING NR.  01/66 VAN 31 JULI 2001  
 
 
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 

 
Krachtens artikel 35bis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, voor het Vlaamse Gewest ingevoegd bij 
decreet van 21 december 1990, is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) belast met, 
enerzijds, de vestiging, de inning en de invordering van de heffing op de 
waterverontreiniging, en, anderzijds, de controle op de naleving van de verplichtingen 
inzake de heffing. Artikel 35ter van dezelfde wet, voor het Vlaamse Gewest ingevoegd bij 
decreet van 21 december 1990, bepaalt evenwel dat een aantal categorieën personen 
vrijgesteld worden van de verplichting tot betaling van de heffing op 
waterverontreiniging. 
 
Bij beraadslaging nr. 01/18 van 6 maart 2001 werd de VMM door het Toezichtscomité 
gemachtigd om, met het oog op de automatische vrijstelling van de heffing op 
waterverontreiniging, het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank te raadplegen 
voor wat betreft drie categorieën personen die genieten van een verhoogde 
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met name de 
categorieën die in het verwijzingsrepertorium zijn geïntegreerd met de 
hoedanigheidscodes 002, 003 en 004: 
 
- gerechtigden op bestaansminimum en personen die steun ontvangen van een OCMW 

die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat; 
- gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of die het recht op 

rentebijslag behouden; 
- gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend. 
 
De modaliteiten volgens dewelke de sociale gegevens van persoonlijke aard met 
betrekking tot de sociaal verzekerden die genieten van de inkomensvervangende 
tegemoetkoming voor gehandicapten volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan gehandicapten aan de VMM worden meegedeeld, werden 
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gewijzigd bij beraadslaging nr. 01/66 van 31 juli 2001. Waar voor deze personen voorheen 
door de VMM een raadpleging van het verwijzingsrepertorium (sector 28, code 004) werd 
uitgevoerd, maakt het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu 
voortaan een bestand met de sociaal verzekerden die genieten van de 
inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten, via de Kruispuntbank, aan de 
VMM over.  

 
Voormeld artikel 35ter werd gewijzigd bij het decreet van het Vlaamse Parlement van 21 
december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002. Worden nu 
eveneens vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van de heffing, elke 
heffingsplichtige die op 1 januari van het heffingsjaar of op datum van overlijden geniet 
van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden of de integratietegemoetkoming voor 
gehandicapten volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten. De voorliggende aanvraag tot machtiging heeft betrekking op de 
uitbreiding van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 01/66 van 31 juli 2001 tot deze 
categorieën. 

 
 

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 Kruispuntbankwet 
een machtiging van het Toezichtscomité vereist is. 
 
De aanvraag beantwoordt aan een wettig doeleinde, met name de toekenning van de 
vrijstelling van heffing op waterverontreiniging. De gevraagde gegevens zijn, uitgaande 
van dat doel, ter zake dienend en niet overmatig. 
 

 
Om deze redenen verleent, 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging aan het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu om zijn 
bestand met de sociaal verzekerden die genieten van de inkomensvervangende tegemoetkoming 
voor gehandicapten, dat overeenkomstig beraadslaging nr. 01/66 van 31 juli 2001 via de 
Kruispuntbank aan de VMM wordt overgemaakt, aan te vullen met de sociaal verzekerden die 
genieten van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden of de integratietegemoetkoming voor 
gehandicapten volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten, met het oog op de toekenning van de vrijstelling van heffing op 
waterverontreiniging. 
 
De VMM mag eveneens worden gemachtigd om de socialegegevensbank van het Ministerie van 
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu met betrekking tot deze sociaal verzekerden te 
raadplegen, via de Kruispuntbank, voor hetzelfde doeleinde. 
 
 
 F. Ringelheim 
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 Voorzitter 


