
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/13/245 

 

 

BERAADSLAGING NR. 13/114 VAN 5 NOVEMBER 2013 MET BETREKKING 

TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE 

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST FINANCIËN EN DE PROGRAMMATORISCHE 

OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE VIA DE 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID, IN HET KADER VAN 

HET SYSTEEM VAN VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE EN 

DE TOEKENNING VAN BELASTINGKREDIETEN 

 

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 16 oktober 2013; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 

oktober 2013; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In het kader van de administratieve vereenvoudiging heeft de Algemene 

Administratie van de Fiscaliteit van de federale overheidsdienst Financiën, op grond 

van artikel 306, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), 

het systeem van voorstel van vereenvoudigde aangifte ingevoerd. Dit systeem is 

hoofdzakelijk bedoeld voor de belastingplichtigen van wie het fiscaal profiel als 

"eenvoudig" kan worden beschouwd, onder meer bepaalde categorieën van 

personen die hulp ontvangen van een openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn (OCMW).  
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2. In het systeem van voorstel van vereenvoudigde aangifte wordt tevens rekening 

gehouden met de personen ten laste, teneinde de belastingvrije som voor de 

personen ten laste te kunnen bepalen, met toepassing van artikel 132 WIB 92. Om 

beschouwd te worden als persoon ten laste mag de betrokkene persoonlijk geen 

inkomsten hebben gehad waarvan het netto-bedrag hoger is dan het bedrag 

vastgesteld in artikel 136 WIB 92. In deze context zijn het leefloon en het 

equivalent leefloon inkomsten waarmee rekening moet worden gehouden. 

 

3. Voorts voorziet artikel 134 WIB/92 in een mechanisme waarbij de belastingvrije 

som kan worden omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet, in de mate dat 

deze som betrekking heeft op toeslagen voor kinderen ten laste. Dit mechanisme 

kan automatisch worden toegepast voor personen met een laag inkomen, onder 

meer voor bepaalde sociaal verzekerden, voor zover bepaalde informatie van het 

OCMW ter beschikking wordt gesteld. 

 

4. Om deze informatie te verkrijgen wenst de Algemene Administratie van de 

Fiscaliteit van de federale overheidsdienst Financiën toegang te krijgen tot de 

elektronische attesten die uitgegeven worden door de OCMW's en die beschikbaar 

zijn bij de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.  

 

5. Momenteel is de Algemene Administratie van de Fiscaliteit immers genoodzaakt 

om de OCMW's of de betrokken belastingplichtigen te bevragen om de fiscale 

wetgeving correct te kunnen toepassen. Deze procedure is erg omslachtig en weinig 

efficiënt. Op grond van artikel 327 WIB 92 vraagt de Algemene Administratie van 

de Fiscaliteit van de federale overheidsdienst Financiën aldus aan de 

programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie om de nodige 

inlichtingen mee te delen voor de vestiging van de belastingen of de toekenning van 

een belastingkrediet. 

 

6. Daarbij wordt de volgende informatie gevraagd, gegroepeerd per jaar en per 

betrokkene geïdentificeerd op basis van zijn rijksregister- of 

Kruispuntbanknummer: het jaar waarvoor een financiële hulp werd toegekend, het 

aantal volledige maanden van onderbreking in de toekenning van de financiële 

hulp, de aanduiding of er een verdeling is tussen de begunstigde en diens partner, 

het bedrag op jaarbasis van de financiële hulp en de aanduiding of het volledige 

bedrag over een jaar werd gestort. Uit dit laatste gegeven kan worden afgeleid dat er 

voor dat jaar geen enkel ander beroepsinkomen of sociale uitkering was. 

 

7. Deze gegevens zouden twee keer per jaar worden meegedeeld voor het opstellen 

van de vereenvoudigde aangiften, het vaststellen van het aantal personen ten laste 

en de eventuele toekenning van een belastingkrediet. 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

8. Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Algemene 

Administratie van de Fiscaliteit van de federale overheidsdienst Financiën en de 
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programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, waarvoor 

krachtens artikel 15, § 2, 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. 

 

9. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de correcte 

toepassing van de fiscale wetgeving, meer bepaald in het kader van het systeem van 

voorstel van vereenvoudigde aangifte en de toekenning van een belastingkrediet 

door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de federale overheidsdienst 

Financiën. 

 

10. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze hebben uitsluitend betrekking op 

personen die gekend zijn door de OCMW's en die van het OCMW een financiële 

hulp hebben ontvangen. Bovendien gaat het enkel om de persoonsgegevens die de 

Algemene Administratie van de Fiscaliteit nodig heeft voor het uitvoeren van zijn 

opdrachten. 

 

11. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

12. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening worden gehouden 

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, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Om deze redenen, verleent 

 

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

van de Gezondheid 
 

een machtiging aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de federale 

overheidsdienst Financiën en de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 

Integratie voor de uitwisseling van de voormelde persoonsgegevens via de KSZ, in het 

kader van de toepassing van de fiscale wetgeving en meer bepaald het systeem van 

voorstel van vereenvoudigde aangifte en de toekenning van belastingkredieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


