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CATEGORIEËN
VAN
PERSOONSGEGEVE
NS

MACHTIGING
PROTOCOL

Rijksregister
(Federale
Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken)

Vestiging, controle, inning en
invordering
van
de
gewestbelastingen
verschuldigd aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
15 december 2016 betreffende
de
oprichting
van
de
Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit (artikel 2,
1° en 2°)

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt de gegevens van
het Rijksregister voor alle
gewestbelastingen waarvoor
het verantwoordelijk is

Identificatiegegevens

Koninklijk Besluit van 13
november 1995

Persoonlijke kenmerken
Gezinssamenstelling

/

Beraadslaging RR nr. 87/2014
van 29 oktober 2014

Justitiële
gegevens
over
gerechtelijke
maatregelen
(voogdij, voorlopig bewind)
Rijksregisternummer
Gegevens
Rijksregister

van

het

Rijksregister
(Federale
Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken)

Invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen voor het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest en de instellingen die
eronder ressorteren, alsook
voor
de
Brusselse
agglomeratie

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
15 december 2016 betreffende
de
oprichting
van
de
Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit (artikel 2,
3°)

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt de gegevens van
het rijksregister voor alle nietfiscale
schuldvorderingen
waarvoor het verantwoordelijk
is

Identificatiegegevens

Koninklijk Besluit van 13
november 1995

Persoonlijke kenmerken
Gezinssamenstelling

Beraadslaging RR nr. 87/2014
van 29 oktober 2014

Justitiële
gegevens
over
gerechtelijke
maatregelen
(voogdij, voorlopig bewind)
Rijksregisternummer

Gegevens
Rijksregister

van

het

Rijksregister
(Federale
Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken)

Toekenning van gewestelijke
premies

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
15 december 2016 betreffende
de
oprichting
van
de
Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit (artikel 2,
15°)
Ordonnantie van 23 november
2017 houdende wetgevende
aanpassingen met het oog op
de overname van de dienst
onroerende voorheffing door
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, artikelen 13 tot en
met 17

22/02/2019

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt de gegevens van
het Rijksregister om de
gewestelijke BE HOMEpremie toe te kennen aan de
eigenaars die hun eigendom in
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bewonen.

Identificatiegegevens
Persoonlijke kenmerken
Gezinssamenstelling
Justitiële
gegevens
over
gerechtelijke
maatregelen
(voogdij, voorlopig bewind)
Rijksregisternummer
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Beraadslaging RR nr. 98/2016
van woensdag 21 december
2016

Gegevens
Rijksregister

van

het

Rijksregister
(Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken)

Toekenning van gemeentelijke
premies

Brusselse
Codex
Fiscale
Procedure, artikelen 114 tot en
met 117
Nieuwe Gemeentewet, artikel
117
Reglementen van de Gemeente
Schaarbeek van 25 april 2018
en van 18 december 2019

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt de gegevens van
het Rijksregister om de
gemeentelijke premies toe te
kennen aan de eigenaars die
hun eigendom bewonen.
Voor het jaar 2020,
betrokkene premier zijn :
•

Gegevens
Rijksregister

22/02/2019

van

het

Rijksregister
(Federale
Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken)

Behandeling van inbreuken en
oplegging van boetes in geval
van niet-naleving van de
wettelijke bepalingen met

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
15 december 2016 betreffende
de oprichting van de

de

Premie BE HOME
van de Gemeente
Schaarbeek

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt de gegevens van
het Rijksregister om te bepalen
of voertuigen die de lage-

Identificatiegegevens

Beraadslaging RR nr. 13/2013
du 13 février 2013

Persoonlijke kenmerken
Gezinssamenstelling
Justitiële
gegevens
over
gerechtelijke
maatregelen
(voogdij, voorlopig bewind)
Rijksregisternummer

Identificatiegegevens
Persoonlijke kenmerken
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Beraadslaging RR nr. 07/2018
van 21 februari 2018

betrekking tot de LageEmissiezone (LEZ)

Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit (artikel 2,
12°)

emissiezone
binnenkomen,
voldoen
aan
de
toegangsvoorwaarden van de
regelgeving. In geval van
inbreuken
op
voormelde
bepalingen,
stelt
Brussel
Fiscaliteit de inbreuk vast en
wordt de overtreder een
administratieve
boete
opgelegd. Brussel Fiscaliteit
gaat, in voorkomend geval,
ook over tot de gedwongen
invordering
van
de
verschuldigde bedragen die
niet door de overtreder zijn
betaald.

Gezinssamenstelling

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
15 december 2016 betreffende
de
oprichting
van
de
Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit (artikel 2,
1° en 2°)

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt de gegevens van
de Algemene Administratie
van
de
Patrimoniumdocumentatie
voor
de
volgende
gewestbelastingen:

Identificatiegegevens

Wetboek
van
de
inkomstenbelastingen
1992,
artikel 251 tot en met 260

• De onroerende voorheffing

Brussels Wetboek van Lucht,
Klimaat en Energiebeheersing,
artikelen 3.2.16 tot en met
3.2.27
Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
25 januari 2018 betreffende
het instellen van een lageemissiezone, artikel 17, 2°

Gegevens van de Algemene
Administratie
van
de
Patrimoniumdocumentatie.
(Kadaster)

Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie.
(Federale
Overheidsdienst
Financiën)

Vestiging, controle, inning en
invordering
van
de
gewestbelastingen
verschuldigd aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Ordonnantie van 23 juli 1992
betreffende de gewestbelasting
ten laste van houders van een
zakelijk recht op sommige
onroerende goederen

22/02/2019

•
laste

Rijksregisternummer

Financiële bijzonderheden
Persoonlijke kenmerken
Leefstijl (eigenschappen)
Kenmerken van de huisvesting

de gewestbelasting ten
van

houders

van

Beraadslaging FO nr. 01/2017
van 12 januari 2017

Rijksregisternummer

zakelijke rechten op sommige
onroerende goederen
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Beraadslaging FO nr. 10/2017
van 9 mei 2017

Gegevens van de Algemene
Administratie
van
de
Patrimoniumdocumentatie.
(Kadaster)

22/02/2019

Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie.
(Federale
Overheidsdienst
Financiën)

Toekenning van gewestelijke
premies

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
15 december 2016 betreffende
de
oprichting
van
de
Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit (artikel 2,
15°)

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt de gegevens van
de Algemene Administratie
van
de
Patrimoniumdocumentatie om
de gewestelijke BE HOMEpremie toe te kennen aan de
eigenaars die hun eigendom in
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bewonen, onder de
voorwaarden
die
zijn
vastgelegd in de ordonnantie
van 23 november 2017 waarbij
de
nodige
aanpassingen
worden doorgevoerd om het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest in staat te stellen de
dienst van de onroerende
voorheffing te hervatten.

Identificatiegegevens
Financiële bijzonderheden
Persoonlijke kenmerken
Leefgewoonten
(eigendommen)
Kenmerken van de huisvesting
Rijksregisternummer
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Beraadslaging FO nr. 49/2016
van donderdag 15 december
2016

Gegevens van de Algemene
Administratie
van
de
Patrimoniumdocumentatie
(Kadaster)

Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie.
(Federale
Overheidsdienst
Financiën)

Toekenning van gemeentelijke
premies

Brusselse
Codex
Fiscale
Procedure, artikelen 114 tot en
met 117
Nieuwe Gemeentewet, artikel
117
Reglementen van de Gemeente
Schaarbeek van 25 april 2018
en van 18 december 2019

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt de gegevens van
de Algemene Administratie
van
de
Patrimoniumdocumentatie om
de gemeentelijke premies toe
te kennen aan eigenaars die
hun woning bewonen..
Voor het jaar 2020, de
betrokkene premier zijn :
• Premie BE HOME van
de
Gemeente
Schaarbeek

Gegevens
van
Kruispuntbank
van
Sociale Zekerheid

Kruispuntbank
van
Sociale Zekerheid

de
de

de

Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid
(Federale
Overheidsdienst
Sociale Zekerheid)

Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid
(Federale
Overheidsdienst
Sociale Zekerheid)

Financiële bijzonderheden
Persoonlijke kenmerken
Leefgewoonten
(eigendommen)
Kenmerken van de huisvesting
Rijksregisternummer

Vestiging, controle, inning en
invordering
van
de
gewestbelastingen
verschuldigd aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
15 december 2016 betreffende
de
oprichting
van
de
Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit (artikel 2,
1° en 2°)

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt de gegevens van
de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid voor alle
gewestbelastingen waarvoor
het
verantwoordelijk
is.
Raadpleging van het BISregister
is
noodzakelijk,
aangezien in dit register de
niet-ingezetenen
zijn
ingeschreven.

Identificatiegegevens

Vestiging, controle, inning en
invordering
van
de
gewestbelastingen
verschuldigd aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
15 december 2016 betreffende
de
oprichting
van
de
Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit (artikel 2,
1° en 2°)

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt de gegevens van
de Kruispuntbank van de
Sociale
Zekerheid
om
eventuele
vrijstellingen,
ontheffingen
of
verminderingen toe te passen
op de belastingen waarvoor
het verantwoordelijk is.

Identificatiegegevens

Ordonnantie van 23 juli 1992
betreffende de gewestbelasting
ten laste van houders van een
zakelijk recht op sommige
onroerende goederen
Wetboek
van
inkomstenbelasting
artikel 257

de
1992,

Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen
gelijkgestelde
belastingen,
artikelen 5 en 96

22/02/2019

Identificatiegegevens

Persoonlijke kenmerken

Beraaslaging FO nr.22/2018
van 3 mei 2018
Kaderprotocol
voor
gegevensverwerking tussen de
Federale
Overheidsdienst
Financiën en de Gewestelijke
Overheidsdienst
Brussel
Fiscaliteit met betrekking tot
de verwerking van gegevens
van
de
Algemene
Administratie
van
de
Patrimoniumdocumentatie in
het kader van de Schaarbeekse
BEHOME-premie, vastgesteld
op 04/07/2018
KSZ-besluit nr. 12/013 van 6
maart 2012
KSZ-besluit nr. 17/028 van 4
april 2017

BIS-registernummer

Financiële bijzonderheden
Beroep en werkgelegenheid
Gezondheidsgegevens

Het gaat om de volgende
belastingen :
• Gewestbelasting
voor
gezinshoofden
en
alleenstaanden (tot en met
2016)
• Onroerende voorheffing
(sinds 01/01/2018)
• Verkeersbelasting op de
autovoertuigen
et
belasting
op
de
inverkeerstelling
(sinds
01/01/2020)
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Beraadslaging KSZ- nr. 00/18
van 1 februari 2000
Beraadslaging KSZ- nr. 00/43
van 9 mei 2000
Beraadslaging KSZ nr. 01/47
van 5 juni 2001
Beraadslaging KSZ- nr.
04/015 van 8 juni 2014
Beraadslaging KSZ- nr. 03/50
van 6 mei 2013
Beraadslaging KSZ- nr.
14/006 van 14 november 2014
Beraadslaging KSZ- nr.
10/2017 van 9 mei 2017
Beraadslaging KSZ- nr.
18/059 van 8 mei 2018
Beraadslaging
IVC/KSZG/19/066 va 1
oktober 2019

Kruispuntbank
van
Sociale Zekerheid

de

Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid
(Federale
Overheidsdienst
Sociale Zekerheid)

Toekenning van afwijkingen
op de naleving van de
voorwaarden met betrekking
tot de toegang van voertuigen
in de lage-emissiezone (LEZ)

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
15 december 2016 betreffende
de
oprichting
van
de
Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit (artikel 2,
12°)
Brussels Wetboek van Lucht,
Klimaat en Energiebeheersing,
artikelen 3.2.16 tot en met
3.2.27

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt de gegevens van
de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid om de
personen te identificeren die in
aanmerking komen voor een
afwijking omwille van hun
handicap
en
hen
deze
afwijking toe te kennen.

Identificatiegegevens

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt gegevens van de

Identificatiegegevens

KSZ-besluit nr. 18/027 van 6
maart 2018.

Gezondheidsgegevens (houder
van de speciale parkeerkaart
voor gehandicapten)

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
25 januari 2018 betreffende
het instellen van een lageemissiezone, artikel 17, 2°
Gegevens van de Dienst voor
Inschrijvingen
van

Dienst voor Inschrijvingen van
Voertuigen

Vestiging, controle, inning en
invordering
van
de

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van

Beraadslaging FO nr. 03/2016
van 21 januari 2016
Kaderprotocol inzake
gegevensverwerking in de zin
van artikel 20 van de wet van
30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de
verwerking van
persoonsgegevens tussen de
Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit en het
Directoraat-generaal
Wegvervoer en
Verkeersveiligheid behorende
tot de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer, vastgesteld op
17/12/2019

22/02/2019
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Voertuigen

(Federale
Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer)

gewestbelastingen
verschuldigd aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

15 december 2016 betreffende
de
oprichting
van
de
Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit (artikel 2,
1° en 2°)
•

•

•

22/02/2019

Ordonnantie van
29 juli 2015 tot
invoering van een
kilometerheffing
in het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
voor
zware voertuigen
bedoeld
of
gebruikt voor het
vervoer
van
goederen over de
weg,
ter
vervanging van
het Eurovignet

Dienst voor Inschrijvingen van
Voertuigen voor de volgende
gewestbelastingen:
• de kilometerheffing
• de verkeersbelasting op de
autovoertuigen
• de
belasting
inverkeerstelling

op

de

Wetboek van de
met
de
inkomstenbelastin
gen gelijkgestelde
belastingen,
artikelen 3 tot en
met 42
Wetboek van de
met de
inkomstenbelasting
en gelijkgestelde
belastingen,
artikelen 94 tot en
met 107

PAGINA 7 VAN 4

Gegevens van de Dienst voor
Inschrijvingen
van
Voertuigen

Dienst voor Inschrijvingen van
Voertuigen
(Federale
Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer)

Behandeling van inbreuken en
oplegging van boetes in geval
van niet-naleving van de
wettelijke bepalingen met
betrekking tot de LageEmissiezone (LEZ)

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
15 december 2016 betreffende
de
oprichting
van
de
Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit (artikel 2,
12°)
Brussels Wetboek van Lucht,
Klimaat en Energiebeheersing,
artikelen 3.2.16 tot en met
3.2.27
Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van
25 januari 2018 betreffende
het instellen van een lageemissiezone, artikel 5

22/02/2019

Brussel Fiscaliteit raadpleegt
en gebruikt de gegevens van
de Dienst voor Inschrijvingen
van Voertuigen om vast te
stellen of voertuigen die de
lage-emissiezone
binnenkomen, voldoen aan de
toegangsvoorwaarden van de
regelgeving. In geval van
inbreuken op voormelde
bepalingen,
stelt
Brussel
Fiscaliteit de inbreuk vast en
wordt de overtreder een
administratieve
boete
opgelegd. Brussel Fiscaliteit
gaat, in voorkomend geval,
ook over tot de gedwongen
invordering
van
de
verschuldigde bedragen die
niet door de overtreder zijn
betaald.

Identificatiegegevens
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Beraadslaging FO nr. 08/2018
van donderdag 8 februari 2018

