Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »
SCSZ/10/109

BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7
SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP TOT HET BEKOMEN VAN SOCIALE GEGEVENS
VAN PERSOONLIJKE AARD BETREFFENDE KINDEREN DIE IN AANMERKING
KOMEN VOOR KINDERBIJSLAG EN GEHANDICAPTE PERSONEN, MET HET
OOG OP HET VERLENEN VAN EEN VERMINDERING INZAKE ONROERENDE
VOORHEFFING.
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 Vlaamse Gemeenschap van 25 augustus 1998;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank;
Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Gemeenschap van 20 juni 2010;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 20 juli 2010;
Gelet op het verslag van de heer Y. Roger.

1.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
Sinds 1 januari 1999 heeft de Vlaamse Gemeenschap de bevoegdheid tot het innen van
de onroerende voorheffing op de kadastrale inkomens van de onroerende goederen die
in het Vlaams Gewest zijn gelegen. Krachtens artikel 251 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen is de onroerende voorheffing verschuldigd door de eigenaar,
bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van de belastbare onroerende
goederen.
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Het decreet van 9 juni 1998 van de Vlaamse Gemeenschap houdende bepalingen tot
wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende
voorheffing (B.S., 18 juli 1998) bepaalt in zijn artikel 3 dat aan de belanghebbenden
onder meer volgende verminderingen worden verleend:
- een vermindering van de onroerende voorheffing berekend in functie van het aantal
kinderen die in aanmerking komen voor een kinderbijslag, voor de woning die op 1
januari van het aanslagjaar wordt betrokken door een gezin met ten minste twee
kinderen die daar hun woonplaats hebben blijkens een inschrijving in het
bevolkingsregister en die in aanmerking komen voor kinderbijslag (de als
gehandicapte aangemerkte kinderen worden voor twee gerekend);
- een vermindering van de onroerende voorheffing per gehandicapt persoon, andere
dan de als gehandicapte aangemerkte kinderen, in verband met de woning waar ze
hun woonplaats hebben op 1 januari van het aanslagjaar blijkens een inschrijving in
het bevolkingsregister.
Deze verminderingen zullen automatisch toegekend worden, waar ze voordien
schriftelijk moesten worden aangevraagd door de belastingplichtige. De Vlaamse
Gemeenschap zal hiervoor een lijst met de rijksregisternummers van de ongeveer 6
miljoen in Vlaanderen woonachtige personen aan de Kruispuntbank overmaken. De
Kruispuntbank doet vervolgens de nodige opzoekingen.

2.

AARD VAN DE MEEGEDEELDE GEGEVENS
Per onderzochte persoon wordt aan de Vlaamse Gemeenschap meegedeeld of hij al dan
niet gehandicapt is (de aard van de handicap wordt NIET meegedeeld) of kind dat in
aanmerking komt voor een kinderbijslag; bovendien wordt meegedeeld welke instelling
van sociale zekerheid de informatie heeft geleverd.

2.1. Gehandicapte kinderen
Met gehandicapt kind in de zin van artikel 257, § 1, WIB wordt bedoeld, hetzij het kind
dat voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 47, 56septies of 63 van het koninklijk
besluit van 19 december 1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930
betreffende de kinderbijslagen voor loonarbeiders en de koninklijke besluiten krachtens
een latere wetgevende delegatie genomen, hetzij het kind dat voldoet aan de
voorwaarden van artikel 26, § 1, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende
regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (artikel 3 van het decreet
van 9 juni 1998 van de Vlaamse Gemeenschap houdende bepalingen tot wijziging van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing).
Derhalve is de toekenning van de vermindering van onroerende voorheffing wegens
handicap bij kinderen afhankelijk gemaakt van het feit of een kind in aanmerking komt
voor verhoogde kinderbijslag. Die regeling ziet er samengevat als volgt uit:
-

kinderen geboren uiterlijk op 31 december 1992 en getroffen door een
lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent
hebben recht op verhoogde kinderbijslag;

3
-

kinderen geboren na 31 december 1992 die een aandoening hebben die
gevolgen heeft voor henzelf, op het vlak van de lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de
participatie, of voor hun familiale omgeving hebben echter, onder
bepaalde voorwaarden, eveneens recht op verhoogde kinderbijslag.

Er is aldus een evolutie van een systeem dat de lichamelijk of geestelijke ongeschiktheid
centraal stelt naar een systeem van de 3 pijlers:
-

pijler 1 behelst de gevolgen van de aandoening op het vlak van de lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid van het kind;
pijler 2 behelst de gevolgen van de aandoening op het vlak van de activiteit en de
participatie van het kind;
pijler 3 behelst de gevolgen van de aandoening voor de familiale omgeving van
het kind.

Hoewel beide systemen in allerlei overgangsregelingen nog door elkaar gehanteerd
worden (dit is ondermeer afhankelijk van het feit of het gaat om nieuwe aanvragen,
herzieningsaanvragen of ambtshalve herzieningen en afhankelijk van de periode van de
aanvraag of beslissing) is het duidelijk dat het systeem van de 3 pijlers veel ruimer is
dan het oorspronkelijke systeem. Zo komt lichamelijke of geestelijke handicap van 66
procent in de kinderbijslagregeling overeen met 4 punten in de eerste pijler. In het
systeem van de 3 pijlers kan men echter recht hebben op verhoogde bijslag niet alleen
als men 4 punten behaalt in de eerste pijler maar ook wanneer men 6 punten behaalt in
het systeem van de 3 pijlers samen, ook al haalt men geen 4 punten in de eerste pijler.
Dit betekent dat met de huidige verwijzingsregeling de vermindering voor de
onroerende voorheffing ook zou moeten toegekend worden voor kinderen die geen
lichamelijke of geestelijke handicap van 66 procent hebben. -de informatie wordt
geleverd door de FOD Sociale Zekerheid.
2.2. Gehandicapte personen
- personen met een verdienvermogen van één derde of minder (artikel 135, eerste lid,
1°, eerste streep) - de informatie wordt geleverd door het Ministerie van Sociale
Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
- personen met een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste negen punten
(artikel 135, eerste lid, 1°, tweede streep) - de informatie wordt geleverd door het
Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
- personen die RIZIV-invalide zijn (artikel 135, eerste lid, 1°, derde streep) - de
informatie wordt geleverd door het RIZIV of het NIC
- personen die ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing tot tenminste
66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt zijn
verklaard (artikel 135, eerste lid, 1°, vierde streep) - de informatie behoort niet tot de
sociale zekerheid en kan bijgevolg niet aangeleverd worden
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- slachtoffers van een ongeval van gemeen recht - de informatie behoort niet tot de
sociale zekerheid en kan bijgevolg niet aangeleverd worden
- slachtoffers van een arbeidsongeval - de informatie wordt geleverd door het FAO
(voor arbeidsongevallen geregeld door het stelsel van de werknemers) of de
Administratie der Pensioenen (voor arbeidsongevallen geregeld door het stelsel van
de ambtenaren)
- slachtoffers van een beroepsziekte - de informatie wordt geleverd door het FBZ
(voor beroepsziekten geregeld door het stelsel van de werknemers) of de
Administratie der Pensioenen (voor beroepsziekten geregeld door het stelsel van de
ambtenaren)
- militaire oorlogsinvaliden en militaire invaliden uit vredestijd - de informatie wordt
geleverd door de Administratie der Pensioenen
- burgerlijke oorlogsslachtoffers - de informatie wordt geleverd door de Thesaurie
(Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven)
- invalide mijnwerkers - de informatie wordt geleverd door het NPM
- invalide zeelieden - de informatie wordt geleverd door de HVZ of het RIZIV; de
arbeidsongevallen en beroepsziekten worden resprectievelijk geregeld door het FAO
en het FBZ
- personen onderworpen aan het stelsel van de overzeese sociale zekerheid - de
informatie wordt geleverd door de DOSZ of het RIZIV
- personen die genieten van een vrijstelling van luistergeld, verminderd BTW-tarief,
sociaal telefoontarief en financiële voordelen inzake huisvesting - de informatie
wordt geleverd door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu
2.3. Kinderen die in aanmerking komen voor kinderbijslag
De informatie wordt geleverd door de RKW of het RSVZ.

3.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard buiten het
netwerk van de sociale zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, tweede lid van de
Kruispuntbankwet een machtiging van het Toezichtscomité vereist is.
De aanvraag beantwoordt aan een wettig doeleinde, met name de automatische
toekenning van een belastingvermindering. De gevraagde gegevens zijn, uitgaande van
dat doel, ter zake dienend en niet overmatig.
Het Toezichtscomité heeft zijn principiële goedkeuring verleend met betrekking tot de
mededeling aan gemeenten en provincies van de lijst van hun belastingplichtige
inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering
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inzake geneeskundige verzorging, met het oog op de automatische toekenning van een
vermindering van gemeentelijke of provinciale belastingen. De voorliggende aanvraag
betreft een gelijkaardige gegevensstroom.

Om deze redenen, machtigt
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
de mededeling van de vermelde sociale gegevens van persoonlijke aan het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemene Zaken en Financiën, Administratie
Budgettering, Accounting en Financieel Management met het oog op de automatische
toekenning van verminderingen inzake onroerende voorheffing.

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 volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11)

