
   
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/08/006 
 
BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT 
DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS AAN DE ENTITEIT 
BELASTINGEN EN INVORDERING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
FINANCIËN MET HET OOG OP HET TOEKENNEN VAN BEPAALDE FISCALE 
VOORDELEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP 
 
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 federale overheidsdienst Financiën van 7 november 2007; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 14 
december 2007; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Met het oog op het toekennen van bepaalde fiscale voordelen ten behoeve van personen 

met een handicap, voor wat betreft de onroerende voorheffing in het Waals Gewest en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen (verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling, 
accijnscompenserende belasting) en de belasting over de toegevoegde waarde bij de 
aanschaf van een voertuig, wenst de Entiteit Belastingen en Invordering van de federale 
overheidsdienst Financiën mededeling te bekomen van bepaalde persoonsgegevens uit 
het netwerk van de sociale zekerheid. 

 
1.2. De federale overheidsdienst Financiën bekomt nu reeds vanwege de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid mededeling van de elektronische berichten A800 en A020 met 



 

 

2

het oog op het automatisch toepassen van het fiscaal voordeel bedoeld in de artikelen 
131 en 133 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. 

 
 Ingevolge deze artikelen wordt voor de berekening van de personenbelasting een 

belastingvrije som toegepast, waarvan het bedrag wordt verhoogd voor 
belastingplichtigen met een handicap en/of belastingplichtigen met personen met een 
handicap ten laste. 

 
 Aan de hand van het elektronisch bericht A800 delen een aantal instellingen van 

sociale zekerheid mee of een sociaal verzekerde al dan niet het statuut van persoon met 
een handicap heeft. Het betreft het Fonds voor Arbeidsongevallen, het Fonds voor de 
Beroepsziekten, de Cel Mijnwerkers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering, het Nationaal Intermutualistisch College en de federale 
overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

 
 Aan de hand van het elektronisch bericht A020 deelt de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid aan de federale overheidsdienst Financiën mee dat een sociaal verzekerde 
die volgens de wetgeving met betrekking tot de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen voor meer dan zesenzestig procent 
arbeidsongeschikt is het volgend jaar met pensioen gaat. Dit elektronisch bericht 
vervult een signaalfunctie: de federale overheidsdienst Financiën kan de volgende jaren 
voor de betrokkenen het fiscaal voordeel blijven toepassen ook al ontvangt hij voor hen 
niet langer een elektronisch bericht A800 vanwege het Nationaal Intermutualistisch 
College. 

 
 Deze elektronische berichten zouden nu tevens worden aangewend met het oog op het 

toekennen van volgende fiscale voordelen aan personen met een handicap. 
 
1.3. Vrijstelling, matiging of vermindering van de onroerende voorheffing in het Waals 

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
 De Entiteit Belastingen en Invordering van de federale overheidsdienst Financiën staat 

in voor het periodiek vaststellen van de onroerende voorheffing voor het Waals Gewest 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; in het Vlaams Gewest wordt deze taak 
uitgevoerd door de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management 
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

 
 Met toepassing van artikel 257 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 

kan een verzoek om vermindering van de onroerende voorheffing worden ingediend, 
onder meer indien de woning in kwestie betrokken wordt door een persoon met een 
handicap. Artikel 376, § 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
voorziet de mogelijkheid om deze vermindering ambtshalve toe te passen. 

 
1.4. Vrijstelling, matiging of vermindering van de verkeersbelasting, de belasting op de 

inverkeerstelling en de accijnscompenserende belasting 
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 De artikelen 5, 96 en 110 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belastingen voorzien respectievelijk volgende fiscale voordelen ten 
behoeve van personen met een handicap: vrijstelling van de verkeersbelasting, 
vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling en vrijstelling van de 
accijnscompenserende belasting, telkens voor de voertuigen die als persoonlijk 
vervoermiddel worden gebruikt door een persoon met een handicap. 

 
 De betrokkene die het fiscaal voordeel aanvraagt, dient aan te tonen dat hij het statuut 

van persoon met een handicap heeft. De federale overheidsdienst Financiën wenst in de 
mogelijkheid te worden gesteld om dat statuut te controleren. 

 
1.5. Toepassing van een verminderd tarief inzake de belasting over de toegevoegde waarde 

bij het aanschaffen, het onderhouden en het herstellen van een voertuig en eventuele 
teruggave van de betaalde belasting over de toegevoegde waarde 

 
 Het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de 

belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten 
bij die tarieven voorziet een verlaagd tarief inzake de belasting over de toegevoegde 
waarde (zes procent) voor het aanschaffen, het onderhouden en het herstellen van een 
voertuig bestemd voor vervoer van personen met een handicap. Dit verlaagd tarief 
dient te worden aangevraagd, waarbij de hoedanigheid van persoon met een handicap 
dient te worden aangetoond. 

 
 Daarenboven voorziet artikel 77 van het Wetboek van de Belasting over de 

Toegevoegde Waarde de teruggave van de belasting over de toegevoegde waarde, 
onder bepaalde voorwaarden, bij gebruik van het voertuig als persoonlijk 
vervoermiddel door een persoon met een handicap. 

 
1.6. De betrokkene die wenst te genieten van hogervermelde fiscale voordelen dient aan te 

tonen dat hij het statuut van persoon met een handicap heeft. De federale 
overheidsdienst wenst in de mogelijkheid te worden gesteld om dat statuut te 
controleren. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. 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. 

 
2.2. Bij beraadslaging nr. 98/60 van 13 oktober 1998 werden de betrokken instellingen van 

sociale zekerheid door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid gemachtigd om door middel van het elektronisch bericht A800 aan de 
Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het Ministerie 
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van de Vlaamse Gemeenschap mee te delen welke sociaal verzekerden in aanmerking 
kunnen komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing in het Vlaamse 
Gewest. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werd daarenboven bij 
beraadslaging nr. 02/43 van 2 april 2002 door het Toezichtscomité gemachtigd om het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op de hoogte te stellen van de nakende 
pensionering van sociaal verzekerden die volgens de wetgeving met betrekking tot de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor meer dan 
zesenzestig procent arbeidsongeschikt zijn. Ook al ontvangt het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap voor de betrokkenen niet langer een elektronisch bericht A800, 
toch kan het de daarop volgende jaren voor de betrokkenen het fiscaal voordeel blijven 
toepassen. 

 
 De federale overheidsdienst Financiën van zijn kant bekomt nu reeds, overeenkomstig 

beraadslaging nr. 04/13 van 8 juni 2004 van het Sectoraal comité, mededeling van de 
elektronische berichten A800 en A020 met het oog op het automatisch toepassen van 
het fiscaal voordeel bedoeld in de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 (verhoogde belastingvrije som voor personen met een 
handicap). 

 
2.3. De persoonsgegevens uit de elektronische berichten A800 en A020 zouden worden 

gebruikt met het oog op het toekennen van volgende fiscale voordelen aan personen 
met een handicap: vrijstelling, matiging of vermindering van de onroerende 
voorheffing in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vrijstelling, 
matiging of vermindering van de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling 
en de accijnscompenserende belasting en toepassing van een verminderd tarief inzake 
de belasting over de toegevoegde waarde bij het aanschaffen, het onderhouden en het 
herstellen van een voertuig en eventuele teruggave van de betaalde belasting over de 
toegevoegde waarde. 

 
 Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde. 
 
2.4. De meegedeelde persoonsgegevens lijken, uitgaande van voormeld doeleinde, ter zake 

dienend en niet overmatig. 
 
 De mededeling blijft immers beperkt tot de loutere mededeling dat de betrokken 

sociaal verzekerde al dan niet het statuut van persoon met een handicap bezit en, voor 
wat betreft de sociaal verzekerden die volgens de wetgeving met betrekking tot de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor meer dan 
zesenzestig procent arbeidsongeschikt zijn, de aanduiding dat zij al dan niet het daarop 
volgende jaar met pensioen gaan. Er worden aldus geen verdere persoonsgegevens met 
betrekking tot de gezondheidssituatie van betrokkenen ter beschikking gesteld van de 
federale overheidsdienst Financiën. 

 
2.5. De mee te delen persoonsgegevens zullen enkel betrekking hebben op personen die bij 

de federale overheidsdienst Financiën een aanvraag hebben ingediend tot het bekomen 
van een hogervermeld fiscaal voordeel dan wel personen die omwille van hun statuut 
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van persoon met een handicap het recht op het fiscaal voordeel openen in hoofde van 
de aanvrager. 

 
2.6. De persoonsgegevens zullen, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 
ter beschikking worden gesteld met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid. 

 
 Het Communicatiecentrum van de Federale Fiscaliteit (het platform van de federale 

overheidsdienst Financiën) zal dienst doen als centraal en uniek contactpunt. 
 
 
C. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 
3.1. Het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt vast dat de 

federale overheidsdienst Financiën een geheel van maatregelen heeft geïmplementeerd 
met het oog op de veiligheid van de mee te delen persoonsgegevens en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie de persoonsgegevens 
betrekking hebben. 

 
3.2. De mededeling aan de federale overheidsdienst Financiën gebeurt met tussenkomst van 

het Communicatiecentrum van de Federale Fiscaliteit, dat dienst zal doen als centraal 
en uniek contactpunt. Het is het Communicatiecentrum van de Federale Fiscaliteit dat 
er zorg voor zal dragen dat de persoonsgegevens verder worden meegedeeld aan de 
betrokken afdeling van de federale overheidsdienst Financiën. Het zal daarbij gebruik 
maken van een eigen “verwijzingsrepertorium”, dat per betrokkene aangeeft bij welke 
afdelingen en in welke hoedanigheden deze een dossier bezit bij de federale 
overheidsdienst Financiën (filterfunctie). 

 
3.3. Binnen de federale overheidsdienst Financiën werden diverse 

informatieveiligheidsconsulenten aangeduid. 
 
 Zij staan, met het oog op de veiligheid van de persoonsgegevens die door de federale 

overheidsdienst Financiën worden verwerkt en met het oog op de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze persoonsgegevens betrekking 
hebben, in voor het verstrekken van deskundige adviezen aan de persoon belast met het 
dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van opdrachten die door deze worden 
toevertrouwd. Zij hebben een adviserende, stimulerende, documenterende en 
controlerende opdracht inzake informatieveiligheid. 

 
 Zij vervullen tevens de functie van aangestelde voor de gegevensbescherming, bedoeld 

in artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 
 Deze veiligheidsconsulenten staan in voor het uitvoeren van het 

informatieveiligheidsbeleid van de federale overheidsdienst Financiën. Daartoe kunnen 
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zij in voorkomend geval een beroep doen op het document “referentiemaatregelen voor 
de beveiliging van elke verwerking van persoongegevens” van de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 
3.4. De federale overheidsdienst Financiën dient tevens rekening te houden met de 

minimale veiligheidsnormen zoals bepaald door het Algemeen Coördinatiecomité van 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het Sectoraal comité 
van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 
3.5. De federale overheidsdienst Financiën voert een veiligheids- en 

vertrouwelijkheidsbeleid waarbij zijn ambtenaren worden geïnformeerd over de 
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de verwerking 
van persoonsgegevens. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van 
de gezondheid 
 
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde 
persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden ter beschikking te stellen van de 
federale overheidsdienst Financiën, met het oog op het toekennen van hogervermelde fiscale 
voordelen aan personen met een handicap. 
 
 
 
 
 
 
 

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 volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11)  
 


