
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/116 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/055 VAN 7 JUNI 2016 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-

GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN HET OPERATIONEEL 

DIRECTORAAT-GENERAAL FISCALITEIT (DGO7) VAN DE WAALSE 

OVERHEIDSDIENST, MET HET OOG OP DE VRIJSTELLING VAN DE 

VERKEERSBELASTING EN DE BELASTING OP DE INVERKEERSTELLING 

VOOR DE 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 het operationeel directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse 

Overheidsdienst van 11 maart 2016; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 15 maart 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 

(versie Waals Gewest) wordt bepaald dat de voertuigen die door groot-

oorlogsinvaliden of door gebrekkigen als persoonlijk vervoersmiddel worden 

gebruikt, worden vrijgesteld van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en dat 

de voertuigen die als persoonlijk vervoersmiddel worden gebruikt door de groot-

oorlogsinvaliden die een invaliditeitspensioen van ten minste 60% genieten en door 

de personen die volledig blind zijn, volledig verlamd zijn aan de bovenste 

ledematen of wier bovenste ledematen geamputeerd zijn en door de personen die 
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aangetast zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan 

de onderste ledematen en ten minste 50% bedraagt, worden vrijgesteld van de 

belasting op de inverkeerstelling. 

 

2. In het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende algemene verordening 

betreffende de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen wordt bepaald 

dat deze vrijstelling van toepassing is op de autovoertuigen die als persoonlijk 

vervoersmiddel worden gebruikt. De vrijstelling wordt er beperkt tot één enkel 

voertuig. 

 

3. Er worden dus mogelijkheden voorzien voor een vrijstelling van deze belastingen 

in geval van handicap. De persoon die de vrijstelling aanvraagt, moet een 

schriftelijke aanvraag indienen bij de DGO7 en de vrijstellingsgrond staven aan de 

hand van een getuigschrift of een medisch attest naargelang het geval. Sinds 1 

januari 2016 levert de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid de vereiste 

attesten niet meer op papier af. De Directie "Etablissement de la fiscalité des 

véhicules" van het Departement Voertuigenfiscaliteit van de DGO7 wenst de 

nodige persoonsgegevens voortaan automatisch te krijgen via een elektronische 

uitwisseling. De bedoeling van de aanvraag is de DGO7 toe te laten de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te ondervragen op basis van het 

identificatienummer van de sociale zekerheid van de persoon die de vrijstelling 

vraagt en als antwoord de noodzakelijke persoonsgegevens te krijgen om het statuut 

van persoon met een handicap vast te stellen in het kader van de vrijstelling van de 

verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling. 

 

4. De DGO7 zou de toepassing Handiservice - met tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid en de "Banque Carrefour d'Echange de Données" - 

gebruiken en zou aldus toegang krijgen tot de volgende persoonsgegevens met 

betrekking tot de personen die een vrijstelling vragen van de verkeersbelasting op 

de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling op basis van hun 

statuut als persoon met een handicap: het identificatienummer van de sociale 

zekerheid van de betrokkene, de vermelding dat de volledige blindheid al dan niet 

is erkend, de vermelding dat de volledige verlamming van de bovenste ledematen al 

dan niet is erkend, de vermelding waarin de amputatie van de bovenste ledematen 

of van beide handen ter hoogte van de pols al dan niet wordt bevestigd, de 

vermelding waarin de blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan 

de onderste ledematen en ten minste 50% bedraagt al dan niet wordt bevestigd, de 

aard van de erkende handicap (blijvend of tijdelijk al naargelang de periode al dan 

niet is afgesloten), de datum waarop de erkenning van de handicap ingaat (is 

belangrijk omdat het statuut moet zijn erkend of toegekend vóór de begindatum van 

de fiscaal belastbare periode) en de datum waarop de erkenning eindigt (indien de 

handicap niet blijvend en niet definitief is). 

 

5. De DGO7 zou zijn aanvragen versturen via de "Banque carrefour d’échange de 

données" (BCED) die de nodige verwerkingen verricht, alvorens ze de correcte 

aanvragen doorstuurt naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De 



 

 

3 

persoonsgegevens die door de Directie-Generaal Personen met een handicap 

worden overgemaakt, worden op dezelfde manier meegedeeld aan de DGO7. 

 

6. De persoonsgegevens zouden gedurende de hele levensduur van het dossier (het 

beheer van een vrijstelling voor de betrokken belastingen) worden bewaard en tot 

tien jaar na het afsluiten ervan, om eventuele geschillen ter zake te kunnen 

behandelen. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die overeenkomstig 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. 

 

8. De mededeling beoogt wettige doeleinden, met name de toekenning van 

vrijstellingen van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op 

de inverkeerstelling in het Waals Gewest aan de personen met een handicap.  

 

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

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

personen die een vrijstelling hebben gevraagd. Er is geen sprake van een 

systematische mededeling van de persoonsgegevens aangaande elke 

belastingplichtige. 

 

10. De interne toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot de medewerkers die 

uitdrukkelijk werden belast met het beheer van de belastingen waarop de 

vrijstelling betrekking heeft. 

 

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

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de 

mededeling van persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

12. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient er rekening te 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, 

 

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

van de Gezondheid 

 

verleent de machtiging aan de Directie "Etablissement de la fiscalité des véhicules" van 

het Departement Voertuigenfiscaliteit van het operationeel directoraat-generaal van de 

Fiscaliteit (DGO7) van de Waalse Overheidsdienst om van de Directie-Generaal 

Personen met een handicap de voormelde persoonsgegevens te krijgen voor een 

onbepaalde duur, en dit enkel voor de toekenning van vrijstellingen van de 

verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling in het 

Waals Gewest 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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


