
 

  
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/10/108 
 
 
BERAADSLAGING NR 10/064 VAN 7 SEPTEMBER 2010 MET BETREKKING TOT 
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PENSIOENDIENST 
VOOR DE OVERHEIDSSECTOR EN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
SOCIALE ZEKERHEID AAN HET AGENTSCHAP VLAAMSE BELASTINGDIENST 
IN HET KADER VAN DE INNING EN INVORDERING VAN DE 
VERKEERSBELASTING 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; 
 
Gelet op de aanvraag van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst van 15 april 2010; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 juli 
2010; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Het Agentschap Vlaamse Belastingdienst werd bij besluit van de Vlaamse regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst opgericht als 
een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid en heeft onder meer 
tot taak: 

 
- de inning en invordering van de Vlaamse belastingen; 
- de uitoefening van de fiscale controle met betrekking tot deze belastingen; 
- het invorderen van bepaalde niet-fiscale schuldvorderingen. 

 
2. Overeenkomstig het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde 

belastingen (WIGB) wordt een belasting geheven op de motorvoertuigen gebruikt voor 
personen- of goederenvervoer. Vanaf 1 januari 2011 neemt het Agentschap Vlaamse 
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Belastingdienst de inning en invordering van de verkeersbelastingen van de federale 
overheidsdienst Financiën over. Daartoe wenst het Agentschap Vlaamse Belastingdienst 
via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mededeling te krijgen van 
persoonsgegevens van de Pensioendienst voor de Overheidssector en van de federale 
overheidsdienst Sociale Zekerheid met betrekking tot personen die in Vlaanderen 
wonen en die gehandicapt of grootoorlogsverminkt zijn. De federale overheidsdienst 
Financiën werd door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid bij beraadslaging nr. 08/04 van 15 januari 2008 gemachtigd om ondermeer 
dezelfde gegevens voor dezelfde doeleinden te krijgen. 

 
3. Krachtens artikel 96, 3°, van het WIGB worden van de belasting vrijgesteld de 

voertuigen die als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt door:  
 

- de militaire of burgerlijke grootoorlogsinvaliden die een invaliditeitspensioen 
van ten minste 60 pct. genieten; 

- de personen die volledig blind zijn, volledig verlamd zijn aan de bovenste 
ledematen of wier bovenste ledematen geamputeerd zijn en de personen die 
aangetast zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is 
aan de onderste ledematen en ten minste 50 pct. bedraagt. 

 
Bovendien wordt in artikel 5, § 1, van het WIGB voorzien dat, met uitzondering van de 
motorvoertuigen en van de samengestelde voertuigen gebruikt voor het vervoer van 
goederen over de weg, met een maximaal toegelaten massa van minstens 12 ton, de 
ziekenauto's en de voertuigen die als persoonlijk vervoermiddel gebruikt worden door 
grootoorlogsinvaliden of door gebrekkigen van de belasting vrijgesteld zijn. 
 

4. Het Agentschap Vlaamse Belastingdienst wenst via de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid mededeling van persoonsgegevens te krijgen teneinde de bestaande door de 
federale overheidsdienst Financiën toegekende vrijstellingen te kunnen controleren. 
Dankzij de terbeschikkingstelling van deze gegevens zou het Agentschap Vlaamse 
Belastingdienst deze personen zelf kunnen informeren dat ze in aanmerking komen voor 
een vrijstelling van de verkeersbelastingen op basis van artikel 5, § 1, 3°, van het WIGB 
en/of artikel 96, 3°, van het WIGB. 

 
5. In concreto worden de vrijstellingen van de belasting op de inverkeerstelling en de 

verkeersbelasting toegekend aan de volgende personen: 
 

- personen die volledig blind zijn;  
- personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen;  
- personen van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn (ook personen van 

wie beide handen geamputeerd zijn vanaf de pols);  
- personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50% die rechtstreeks toe 

te schrijven is aan de onderste ledematen;  
- militair of burgerlijk oorlogsinvaliden met een invaliditeitspensioen van ten 

minste 60% (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting). 
 

6. De volgende personen worden beschouwd als oorlogsinvalide: 
 

- de invaliden van de wereldoorlogen 1914-1918 en 1940-1945;  
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- personen die invalide zijn geworden tijdens de mobilisatieperiode van 25 
augustus 1939 tot 9 mei 1940;  

- personen van wie de invaliditeit te wijten is aan hun internering om politieke 
redenen tijdens de twee wereldoorlogen;  

- personen van wie de invaliditeit te wijten is aan hun activiteit buiten het 
Belgisch grondgebied als lid van het expeditiekorps voor Korea;  

- personen van wie de invaliditeit het gevolg is van verwondingen opgelopen 
tijdens de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in Zaïre, Burundi en 
Rwanda en die een pensioen genieten bij toepassing van de wetten van 6 
augustus 1962 en 6 juli 1964.  

 
7. Dankzij deze gegevens kan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst de beslissing over 

de vrijstelling als volgt behandelen: 
 

- de betrokkenen aanschrijven om alsnog de nodige attesten voor te leggen als ze 
niet in het uitwisselingsbestand zouden opgenomen zijn;  

- de bestaande door de federale overheidsdienst Financiën toegekende 
vrijstellingen controleren; 

- rechthebbenden die nog geen vrijstelling hebben aanschrijven. 
 
8. Het Agentschap Vlaamse Belastingdienst wenst via de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid de volgende persoonsgegevens van de Pensioendienst voor de 
Overheidssector en van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid te mogen 
raadplegen met betrekking tot personen die in Vlaanderen wonen en die gehandicapt of 
grootoorlogsverminkt zijn: 

 
- de aanduiding of een bepaald INSZ aangemerkt kan worden als een 

gehandicapte persoon en/of als grootoorlogsverminkte; 
- de aanduiding van de instelling waarvan de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid deze laatste informatie gekregen heeft. 
 
9. Het Agentschap Vlaamse Belastingdienst is alleen bevoegd voor personen die in 

Vlaanderen wonen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal dus de 
rijksregisternummers van de personen die in Vlaanderen wonen één maal per jaar 
krijgen van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst. De Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid zal dan de gegevensbanken van de Pensioendienst voor de Overheidssector 
en van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid raadplegen. Het Agentschap 
Vlaamse Belastingdienst zou dan op basis hiervan een antwoord ontvangen van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met de aanduiding of een bepaald 
rijksregisternummer aangemerkt kan worden als een gehandicapte persoon en/of een 
grootoorlogsverminkte. Bovendien zal het Agentschap weten van welke instelling de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid deze informatie gekregen heeft. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
10. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk waarvoor 

krachtens artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 
van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is. 

 
 

 



 4

11. Het Agentschap Vlaamse Belastingdienst moet de bovenvermelde gegevens die door de 
Pensioendienst voor de Overheidssector en de federale overheidsdienst Sociale 
Zekerheid werden meegedeeld, kunnen raadplegen teneinde een vrijstelling van de 
verkeersbelasting toe te kennen. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk 
het toekennen van een vrijstelling krachtens artikel 5, § 1, en/of artikel 96, 3°, van het 
WIGB. De ter beschikking te stellen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat 
doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

 
12.   Het Agentschap Vlaamse Belastingdienst zal het identificatienummer van het 

Rijksregister van de natuurlijke personen gebruiken om de gegevens van de 
Pensioendienst voor de Overheidssector en van de federale overheidsdienst Sociale 
Zekerheid via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te kunnen krijgen. 

 
 Het Agentschap Vlaamse Belastingdienst werd bij beraadslaging nr. 30/2007 van 12 

september 2007 van het sectoraal comité van het Rijkregister gemachtigd om het 
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. 

 
 Het gebruik van het door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid toegekende 

identificatienummer is vrij, ingevolge artikel 8, § 2, van de hogervermelde wet van 15 
januari 1990. 
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Om deze redenen, verleent 
 
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid 
 
de machtiging aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst om mededeling te bekomen van 
de hogervermelde persoonsgegevens van de Pensioendienst voor de Overheidssector en van 
de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, met het oog op de toekenning van een 
vrijstelling krachtens artikel  5, § 1, en/of artikel 96, 3°, van  het WIGB. 
 
 

 

 

 

 
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)  
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