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BERAADSLAGING NR 04/015 VAN 8 JUNI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK 
VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET BESTUUR FINANCIËN EN BEGROTING 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 
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 17 mei 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING, RETROACTA EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. Krachtens artikel 2 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juli 

1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen 
en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen wordt een jaarlijkse 
belasting geheven ten laste van de bezetters van bebouwde eigendommen gelegen op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van houders van een zakelijk 
recht op onroerende eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn.  

 
Artikel 4 van de ordonnantie bepaalt evenwel dat de belasting niet verschuldigd is door de 
gezinshoofden die ten laste zijn van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of 
die het gewaarborgd inkomen voor bejaarden genieten of die aantonen dat hun inkomsten 
gelijk zijn aan of kleiner dan 115% van het leefloon. De belasting is evenmin verschuldigd 
door de gezinshoofden aan wie een invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van ten minste 
66% werd toegekend. 

 
2.1.  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenste deze vrijstellingen automatisch toe te kennen 

en verzocht de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid daartoe om mededeling van 
bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard. 

 
2.2.  De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werd bij beraadslaging nr. 00/43 van 9 mei 

2000 door het Toezichtscomité gemachtigd om aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
mee te delen welke van de op 1 januari van het referentiejaar op haar grondgebied 
gevestigde gezinshoofden op diezelfde datum in het verwijzingsrepertorium van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid waren geïntegreerd in sector 28 (“sector RIZIV – 
verhoogde verzekeringstegemoetkoming”) met hoedanigheidscode 002 (“gerechtigde 
artikel 37, § 19, 1° of 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994”). 

 
Bij beraadslaging nr. 01/47 van 5 juni 2001 werd de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid tevens gemachtigd om aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mee te delen 
welke van de op 1 januari van het referentiejaar op haar grondgebied gevestigde 



gezinshoofden op diezelfde datum in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid waren geïntegreerd in sector 28 met code 003 (“gerechtigde 
artikel 37, § 19, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994”). 

 
De hogervermelde codes hebben betrekking op: 
 
-   enerzijds, de gerechtigden aan wie het recht op het bestaansminimum, ingevoerd bij de 

wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, wordt 
toegekend of aan wie een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn steun 
verleent die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste wordt genomen op 
grond van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende de 
tenlasteneming van de steun toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn (002), 

 
-   en anderzijds, de gerechtigden die een bij de wet van 1 april 1969 tot instelling van een 

gewaarborgd inkomen voor bejaarden ingesteld gewaarborgd inkomen voor bejaarden 
genieten of met toepassing van artikel 21, § 2, van dezelfde wet het recht op 
rentebijslag behouden (003). 

 
2.3. De vermelde mededelingen werden vanaf het dienstjaar 2003 vervangen door een 

raadpleging door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het personenrepertorium van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, aan de hand van het elektronisch bericht L609. 
Het Toezichtscomité verleende daartoe een machtiging bij beraadslaging nr. 03/50 van 6 
mei 2003. 

 
Bij dezelfde beraadslaging werd de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd 
om – voor wat betreft de gezinshoofden aan wie een invaliditeit of arbeidsongeschiktheid 
van ten minste 66% werd toegekend – voor alle sociaal verzekerden die door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid werden geïntegreerd te onderzoeken of ze al dan niet behoren tot de 
betrokken categorie en om deze informatie als dusdanig aan het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest mee te delen. 

 
3. Volgens het auditoraatsrapport zou artikel 4 van de voormelde ordonnantie van 23 juli 

1992 binnenkort opnieuw worden gewijzigd, waardoor gezinshoofden van gezinnen die 
bestaan uit minstens vier kinderen die recht geven op kinderbijslag en onder hetzelfde dak 
wonen als het gezinshoofd eveneens van de belasting vrijgesteld zouden worden.  

 
 Voor de automatische toepassing van deze nieuwe belastingvrijstelling wenst het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest opnieuw een beroep te doen op sociale gegevens van persoonlijke 
aard, mee te delen door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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B.  BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
4. Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard buiten het netwerk, 

die, overeenkomstig 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 sectoraal comité van de sociale zekerheid vergt. 

 
5.1. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en het Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der Zelfstandigen stellen nu reeds de identiteit van de kinderen die recht 
geven op kinderbijslag ter beschikking van de Administratie Budgettering, Accounting en 
Financieel Management van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, door middel 
van het elektronisch bericht A800 en overeenkomstig beraadslaging nr. 98/60 van 13 
oktober 1998 van het Toezichtscomité. 

 
Deze sociale gegevens van persoonlijke aard zouden voortaan ook worden gebruikt ten 
behoeve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de personen die door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid werden geïntegreerd. 

 
5.2. De aanvraag beantwoordt aan een wettig doeleinde, met name de automatische toekenning 

van een belastingvrijstelling ten behoeve van bepaalde categorieën sociaal verzekerden. 
De mededeling wordt beperkt tot de sociale gegevens van persoonlijke aard die 
noodzakelijk zijn voor dat doeleinde. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
1.   de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om, door middel van het 

elektronisch bericht A800, de identiteit van de kinderen die recht geven op kinderbijslag 
mee te delen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het oog op de toepassing van een 
vrijstelling inzake de belasting ten laste van de bezetters van bebouwde eigendommen 
gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van houders van een 
zakelijk recht op onroerende eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn.  

 
2. Het Sectoraal comité van de sociale zekerheid merkt op dat : 
 

- deze mededeling enkel betrekking zal hebben op personen die door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid werden geïntegreerd; 

- deze machtiging van kracht wordt op de datum van inwerkingtreding van de 
wetswijziging bedoeld onder 3. 

 
 
 
 

Michel PARISSE 


