
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/126 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/059 VAN 7 JUNI 2016 OVER DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN 

MET EEN HANDICAP (FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE 

ZEKERHEID) AAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT 

(FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN) VOOR HET HEFFEN EN HET 

INNEN VAN DE VERKEERSBELASTING, DE BELASTING OP DE 

INVERKEERSTELLING EN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 

WAARDE 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Financiën van 20 mei 2016; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 24 mei 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de federale overheidsdienst 

Financiën wil voortaan gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens van de 

Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid, voor het heffen en het innen van de verkeersbelasting, de 

belasting op de inverkeerstelling en de belasting over de toegevoegde waarde. 

 

2. De federale overheidsdienst Financiën beheert voor rekening van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest de dienst van de verkeersbelasting en de belasting op de 

inverkeerstelling. Hij vraagt toegang tot de persoonsgegevens voor de medewerkers 

die instaan voor de toekenning (en de verdere opvolging) van de vrijstellingen van 
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deze beide belastingen aan bepaalde categorieën personen met een handicap. Zij 

moeten immers kunnen nagaan of de geldende voorwaarden worden gerespecteerd. 

 

3. Volgens het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 

belastingen en het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene 

verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 

zijn de grootoorlogsinvaliden die een invaliditeitspensioen van minstens zestig 

percent genieten, de personen die volledig blind zijn, volledig verlamd zijn aan de 

bovenste ledematen of van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd en de 

personen met een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de 

onderste ledematen en minstens vijftig percent bedraagt, vrijgesteld van de 

verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling voor de personenauto’s 

die als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt. Het voordeel van de vrijstelling 

is afhankelijk van de voorlegging door de belanghebbende van een geldig 

getuigschrift van de bevoegde overheid. 

 

4. De regelgeving aangaande de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) 

voorziet een gunstregeling ten behoeve van bepaalde categorieën personen met een 

handicap. De gunstregeling bestaat erin dat zij een auto kunnen kopen tegen het 

verlaagd BTW-tarief van zes percent (met teruggave ervan) en onderhoud en 

herstelling kunnen laten uitvoeren en onderdelen en toebehoren kunnen aankopen 

tegen het verlaagd BTW-tarief van zes percent (zonder teruggave ervan). 

 

5. Volgens het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wordt de BTW 

betaald bij het aanschaffen van een auto voor personenvervoer onder bepaalde 

voorwaarden teruggegeven indien die auto als persoonlijk vervoermiddel wordt 

gekocht door een oorlogsinvalide die een invaliditeitspensioen van minstens vijftig 

percent geniet, door een persoon die volledig blind is, volledig verlamd is aan de 

bovenste ledematen of van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd of door 

een persoon met een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de 

onderste ledematen en minstens vijftig percent bedraagt. Het voordeel wordt verder 

geregeld in het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de 

teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde en in het koninklijk 

besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over 

de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die 

tarieven. De medewerkers van de federale overheidsdienst Financiën moeten 

kunnen controleren of de geldende voorwaarden worden nageleefd. 

 

6. De handicap moet telkens worden aangetoond aan de hand van een geldig 

getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid. Sinds 1 januari 2016 levert de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid de vereiste getuigschriften niet meer op 

papier af. De federale overheidsdienst Financiën wil de nodige persoonsgegevens 

voortaan elektronisch verkrijgen, op basis van het identificatienummer van de 

sociale zekerheid van de persoon die het voordeel vraagt. Het antwoord van de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid zou de noodzakelijke persoonsgegevens 

bevatten voor het vaststellen van het statuut van persoon met een handicap in het 
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kader van de vrijstelling van de verkeersbelasting, de belasting op de 

inverkeerstelling en de BTW. 

 

7. De bevoegde dienst van de federale overheidsdienst Financiën zou aldus met de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid toegang krijgen tot de 

volgende persoonsgegevens met betrekking tot de personen die een vrijstelling 

vragen op grond van hun statuut van persoon met een handicap: het 

identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene en de 

erkenningsperiode. Het feit dat de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid een 

dergelijk elektronisch bericht overmaakt, bewijst dat de betrokkene aan de geldende 

criteria beantwoordt. 

 

8. 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 te kunnen behandelen. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

9. 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. 

 

10. De mededeling beoogt gerechtvaardigde doeleinden, namelijk de toekenning van 

vrijstellingen van de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling en de 

BTW aan de personen met een handicap. 

 

11. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van die doeleinden, relevant 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. 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 
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persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid 
 

de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid om de hogervermelde persoonsgegevens mee te delen aan de Algemene 

Administratie van de Fiscaliteit van de federale overheidsdienst Financiën, voor het 

toekennen van de vrijstelling van de verkeersbelasting, de belasting op de 

inverkeerstelling en de belasting over de toegevoegde waarde aan personen met een 

handicap. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


