Fiscus en sociale zekerheid gaan gegevens uitwisselen
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Sociale zekerheid en fiscus gaan systematisch hun gegevens uitwisselen. Sommigen
schrikken dan.
Frank Robben, chef van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, maakte de nakende
start van die gegevensuitwisseling bekend in een gesprek met deze krant. Federaal
minister van Werk en E-government Peter Vanvelthoven (SP.A) zat er glunderend bij.
Het meest zichtbare gevolg hiervan is dat de inkomens uit arbeid en uit sociale
uitkeringen mogelijk al voor het jaar 2007 - misschien 2008 - vooringevuld kunnen zijn
op de belastingbrief die de burger ontvangt.
De gegevensuitwisseling zal de burger nog veel meer voordelen brengen. Allerlei sociale
tegemoetkomingen zullen veel sneller uitgekeerd worden en met minder rompslomp voor
de burger. Ze zullen bovendien op actuele cijfers gebaseerd zijn in plaats van op
gegevens van jaren geleden. Er gaan namelijk ook elektronisch gegevens van de fiscus
naar de sociale zekerheid. ,,Als de sociale instellingen onmiddellijk over de fiscale
gegevens beschikken, hoeven burgers niet meer met een zoveelste kopie van hun
belastingaangifte van drie jaar geleden en met zeven andere formulieren die ze eerst bij
andere overheidsdiensten moeten opvragen, rond te zeulen om een studiebeurs, een
sociale woning, het goedkope elektriciteitstarief, de stookoliepremie, een
gehandicaptenpremie, het lage tarief voor warme maaltijden aan huis, of een hogere
terugbetaling van het ziekenfonds te bekomen. Die toekenning kan dan gebeuren op
basis van de meest actuele cijfers. Bovendien kunnen we, meer dan nu, rechten
automatisch toekennen, bijvoorbeeld de studiebeurzen. Veel mensen lopen die mis
omdat ze denken er niet voor niet in aanmerking te komen'', zegt Frank Robben.
Sommige Belgen zijn dan misschien wel allergisch voor berichten over
gegevensuitwisseling, anderen hopen dat ze ook kan helpen om fraude op te sporen. Zal
de gegevensuitwisseling ontdoken inkomens boven spitten?
Frank Robben: “Onze ervaring in de sociale zekerheid is dat de elektronisering van de
gegevens vooral fraude voorkomt. Wij willen in het dossier van de uitwisseling met
Financiën niet de fout maken die onze noorderburen begingen. Die hebben de
gegevenskoppeling doorgevoerd met de strijd tegen de fraude als hoofddoel. Zij zijn - als
ik het zo mag uitdrukken - zeer moeizaam gevorderd. Wij beogen vooral een
vereenvoudiging voor de burger en een verbetering van de dienstv erlening. De
gegevensuitwisseling zal als effect hebben dat neigingen om zich frauderend te
gedragen, spontaan verminderen.”
De informatisering van de sociale zekerheid leverde tot nu vooral voordeel op voor de
werkgevers. Het bespaart ze het invullen van een half miljard formulieren per jaar.
Stilaan gaat ook de burger het nut aan den lijve ondervinden: een snellere
dossierverwerking, de automatische toekenning van rechten, de mogelijkheid om het
eigen dossier te raadplegen.

