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BERAADSLAGING NR 04/013 VAN 8 JUNI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK 
VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
FINANCIËN MET HET OOG OP DE AUTOMATISCHE TOEPASSING VAN EEN 
FISCAAL VOORDEEL TEN VOORDELE VAN 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, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de FOD Financiën van 6 mei 2004; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 7 mei 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. Ingevolge de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 

(afgekort WIB 92) wordt voor de berekening van de personenbelasting een belastingvrije 
som verleend, waarvan het bedrag wordt verhoogd voor gehandicapte belastingplichtigen 
en/of belastingplichtigen met gehandicapte personen ten laste. 

 
1.2.  Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wordt als 

gehandicapt aangemerkt: 
 

1° diegene van wie, ongeacht de leeftijd, is vastgesteld dat ingevolge feiten overkomen en 
vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar :  

- ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn verdienvermogen heeft 
verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander 
beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen ;  

- ofwel zijn gezondheidstoestand een volledig gebrek aan, of een vermindering van 
zelfredzaamheid van ten minste 9 punten tot gevolg heeft, gemeten volgens de 
handleiding en de medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van de 
wetgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan gehandicapten ;  

- ofwel na de periode van primaire ongeschiktheid, bepaald in artikel 87 van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn verdienvermogen is verminderd tot 
een derde of minder, zoals bepaald in artikel 100 van dezelfde gecoördineerde wet ;  

- ofwel hij, ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 
66 pct. blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt is 
verklaard. 



2° het kind dat tot ten minste 66 pct. is getroffen door ontoereikende of verminderde 
lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens één of meer aandoeningen.  

 
2.  Met het oog op de automatische toepassing van dit fiscaal voordeel wenst de Federale 

Overheidsdienst Financiën mededeling te bekomen van de elektronische berichten A800 
en A020. 

 
 
B.  INHOUD VAN DE BERICHTEN A800 EN A020 – RETROACTA  
 
3.1. 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 gehandicapte 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. 

 
3.2. Bij beraadslaging nr. 98/60 van 13 oktober 1998 van het Toezichtscomité bij de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werden hogervermelde instellingen van sociale 
zekerheid gemachtigd om, via het elektronisch bericht A800, aan de Administratie 
Budgettering, Accounting en Financieel Management van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap mee te delen welke sociaal verzekerden in aanmerking kunnen komen voor 
een vermindering van de onroerende voorheffing.  

 
 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zamelt aldus de elektronische berichten A800 

in en maakt ze over aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
3.3.1. Het hogervermelde belastingvoordeel wordt onder meer toegepast ten gunste van de 

sociaal verzekerden die als gehandicapt worden beschouwd overeenkomstig de 
wetgeving met betrekking tot de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen. 

 
Het Nationaal Intermutualistisch College staakt echter het overmaken van het 
elektronisch bericht A800 voor deze sociaal verzekerden zodra zij met pensioen gaan. 
Op dat ogenblik ontvangen zij een eenmalig getuigschrift van “invaliditeit +66%”, dat 
ze bij hun aangifte van de personenbelasting dienen te voegen.  
 
Door het niet-ontvangen van het elektronisch bericht A800 kon het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap de vrijstelling voor de betrokkenen niet langer automatisch 
toepassen. Deze laatsten dienden derhalve zelf opnieuw het bewijs van hun blijvende 
invaliditeit te leveren.  
 

3.3.2. Om aan dit euvel te verhelpen werd de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bij 
beraadslaging nr. 02/43 van 2 april 2002 van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid gemachtigd om het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
op de hoogte te stellen van de nakende pensionering van de betrokkenen, door middel 
van een beperkte versie van het bestaande elektronisch bericht A020, afkomstig van de 
verzekeringsinstellingen en bestemd voor de kinderbijslagkassen en de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening. 
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Het elektronisch bericht A020 bevat sociale gegevens van persoonlijke aard aangaande 
sociaal verzekerden in arbeidsongeschiktheid ingevolge zwangerschap, ziekte of 
invaliditeit, onder wie de personen die volgens de wetgeving met betrekking tot de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor meer dan 
66% arbeidsongeschikt zijn. Op basis van het INSZ uit het prefixgedeelte van het 
elektronisch bericht maakt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een selectie van 
de sociaal verzekerden die het volgend jaar op pensioen gaan en deelt hun identiteit aan 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap mee. 
 
Het nieuwe elektronisch bericht vervult een signaalfunctie. De Vlaamse Gemeenschap 
kan de volgende jaren voor de betrokkenen de belastingvermindering blijven toepassen, 
ook al ontvangt ze voor hen geen elektronisch bericht A800 meer. Enkel de prefix van 
het elektronisch bericht A020 wordt daartoe aangewend. In geen geval worden 
inhoudelijke gegevens uit het elektronisch bericht A020 meegedeeld. 

 
4.  Volgens het auditoraatsrapport zou dezelfde werkwijze nu tevens kunnen worden 

toegepast ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Financiën. 
 
 
C. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 
5. 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. 

 
6.  Overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990, zoals ingevoegd bij de 

programmawet van 8 april 2003, zijn instanties die aanvullende rechten – dat zijn 
voordelen die een sociaal verzekerde of diens rechthebbenden genieten als gevolg van het 
socialezekerheidsstatuut van deze sociaal verzekerde, andere dan de rechten vastgesteld in 
de socialezekerheidregelingen (bijvoorbeeld een belastingvoordeel) – toekennen, verplicht 
de daarvoor nodige sociale gegevens van persoonlijke aard uitsluitend bij de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op te vragen, voor zover deze sociale gegevens 
van persoonlijke aard in het netwerk beschikbaar zijn. 

 
7. Met het oog op de automatische toepassing van het belastingvoordeel bedoeld in de 

artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zou de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Federale Overheidsdienst Financiën een 
aantal elektronische berichten A800 overmaken die afkomstig zijn van 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. 

 Voor hetzelfde doeleinde zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid tevens aan de 
Federale Overheidsdienst Financiën meedelen dat een sociaal verzekerde die volgens de 
wetgeving met betrekking tot de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen voor meer dan 66% arbeidsongeschikt is weldra met pensioen gaat. Deze 
mededeling van een ingeperkte versie van het elektronische bericht A020 (zonder de 
inhoudelijke sociale gegevens van persoonlijke aard!) zou de Federale Overheidsdienst 
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Financiën in de mogelijkheid stellen om het belastingvoordeel te blijven toekennen, ook 
al wordt voor de betrokkenen geen elektronisch bericht A800 meer overgemaakt. 

 
7.2. De mededelingen beogen aldus een wettig doeleinde. De meegedeelde sociale gegevens 

van persoonlijke aard lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 
overmatig. 

 
 

Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om onder de hiervoor beschreven 
voorwaarden de elektronische berichten A800 en A020 over te maken aan de Federale 
Overheidsdienst Financiën, om deze laatste in staat te stellen het belastingvoordeel bedoeld in 
de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 automatisch toe te 
passen. 
 
 
 
 

 
 

Michel PARISSE 
 

 


