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BERAADSLAGING NR. 22/035 VAN 8 NOVEMBER 2022 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FOD FINANCIËN AAN HET 

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN 

MET HET OOG OP DE CORRECTE BEREKENING VAN DE VERSCHULDIGDE 

BIJDRAGEN EN DE UITVOERING VAN ONDERZOEKEN IN HET KADER VAN DE 

STRIJD TEGEN DE SOCIALE FRAUDE 

 

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1, §1, derde lid; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114;  

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikelen 97 en 98; 

 

Gelet op de aanvraag vanwege het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; 

 

Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

 

Gelet op het verslag van de heer B. VIAENE en D. HACHE; 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (hierna het ‘RSVZ’ of 

de ‘aanvrager’) vraagt toegang tot bepaalde persoonsgegevens betreffende de inkomsten uit 

de databank Belcotax van de FOD Financiën via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid 

teneinde de sociale bijdragen correct te berekenen en teneinde onderzoeken te voeren in het 

kader van de strijd tegen de sociale fraude. 

2. Het RSVZ is als (gedecentraliseerde) openbare instelling van sociale zekerheid belast met 

het beheer en de handhaving van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Naast haar taken 

met betrekking tot de verzekerings-, aansluitings- en/of bijdragenplicht van natuurlijke en 

rechtspersonen (bijvoorbeeld de controle van de aansluitingsplicht bij een 

socialeverzekeringsfonds) heeft het RSVZ uiteenlopende wettelijke bevoegdheden: o.a. het 

onderzoek naar rechten die uit de verzekeringsplicht voortvloeien, het bijhouden van het 
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repertoria van zelfstandigen en vennootschappen, het globaal financieel beheer van het 

sociaal statuut der zelfstandigen en het bepalen van de toepasselijke 

socialezekerheidswetgeving op grond van de Europese Verordeningen en in toepassing van 

bilaterale overeenkomsten, de opsporing, ingebrekestelling en controle van de natuurlijke en 

rechtspersonen en de strijd tegen sociale fraude. 

3. De RSVZ is onderverdeeld in volgende diensten: 

 - vijf operationele directies: 

  o De directie onderwerpingen (VOB, met inbegrip van het internationaal aspect) 

  o De directie eerlijke concurrentie (ECL) 

  o De directie pensioenen (PEN) 

  o De directie Inningen (IPE) 

  o De directie controle van de socialeverzekeringsfondsen (EAE) 

 - ondersteunende directies, waaronder 

  o De dienst informatiebeheer (GIB) 

  o De Informaticadienst (ICT) 

3. Schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten moeten volgens artikel 

92 WIB 1992 elk jaar voor de verkrijgers van deze inkomsten fiches invullen en 

samenvattende opgaven voor deze fiches opstellen en overmaken aan de FOD Financiën. In 

het kader van het systeem Belcotax-on-web kunnen werkgevers en andere schuldenaars (dit 

kunnen zelfstandigen zijn) van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten aan hun 

verplichtingen voldoen door de fiscale fiches op elektronische wijze in te dienen. 

4. De Belcotax-databank bevat bijgevolg specifieke fiches die volgens artikel 92 WIB 1992 

worden ingevuld door de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing die een fiche voor iedere 

verkrijger van inkomsten moeten invullen en een samenvattende opgave van deze fiches 

moeten opstellen.  

5. Volgens artikel 11 KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut 

der zelfstandigen is de Administratie der Directe Belastingen van de FOD Financiën 

gehouden aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen de nodige 

inlichtingen te verstrekken om het bedrag vast te stellen van de krachtens dit besluit 

verschuldigde bijdragen. 

6. Met de beraadslaging FO nr. 38/2014 van 18/12/2014 en FO nr. 09/2017 van 9 mei 2017 van 

het voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid werd het RSVZ reeds gemachtigd 

om de databank TAXI AS van de FOD Financiën te raadplegen om zijn wettelijke opdrachten 

te kunnen uitvoeren inzake controle op de verplichtingen van zelfstandigen en 

ondernemingen.  De TAXI AS geeft de mogelijkheid om de inkomsten als zelfstandige en 

hun opsplitsing (winsten, baten, vergoedingen, meewerkende echtgenoot,…)  en als 

werknemer opgenomen in het aanslagbiljet  te raadplegen. De stroom van fiscale gegevens 

die het RSVZ op dit ogenblik ontvangt, is onvoldoende volledig om de niet-aangesloten 

zelfstandigen op te sporen en op een snellere en efficiëntere manier de sociale bijdragen te 

berekenen. Het is dus niet voldoende om enkel de elementen van de aangifte en de gegevens 

van het aanslagbiljet te kunnen consulteren voor de opsporing van ontbrekende inkomsten, 
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voor controledoeleinden en solvabiliteitsonderzoek, maar voor de correcte toepassing van de 

wettelijke opdrachten inzake controle op de verplichtingen van zelfstandigen en 

ondernemingen dienen ook de fiscale fiches raadpleegbaar te zijn.  

8. De gevraagde fiches uit de Belcotax-databank omvat 2 categorieën: de inkomstenfiches 

(categorie A), de fiches met betrekking van bezoldigingen van bedrijfsleiders (categorie B): 

 o 281.10: Bezoldigingen (categorie A) 

 o 281.11: Pensioenen (categorie A) 

 o 281.12: Vervangingsinkomsten (ziekte- en invaliditeitsverzekering) (categorie A) 

 o 281.13: Werkloosheidsuitkeringen (categorie A) 

 o 281.14: Vervangingsinkomsten (Verzekeringsinstellingen) (categorie A) 

 o 281.16: Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid (categorie A) 

 o 281.17: SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag) (categorie A) 

 o 281.18: Loonfiche waarop volgende vervangingsinkomsten vermeld worden (ziekte, 

premie, halftijdse, disponibiliteit) (categorie A) 

 o 281.20: bezoldigingen van bedrijfsleiders (categorie B) 

 o 281.25: Loonfiche die fiche 281.10, 281.12 of 281.18 van een voorgaand jaar wijzigt 

(categorie A) 

 o 281.29: Inkomsten uit de deeleconomie (categorie A) 

 o 281.30: Presentatiegelden, subsidies, prijzen, onderhoudsuitkeringen (categorie A) 

 o 281.45: Auteursrechten of naburige rechten (categorie A) 

 o 281.49: Parlementaire vergoedingen (categorie A) 

 o 281.50: Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, vacatiegelden, betalingen en 

andere voordelen van alle aard (categorie A) 

 o 281.90: Attesten terugbetaling sociale bijdragen zelfstandigen (categorie A) 

 o 325.XX: Samenvattende opgaven van bovenstaande fiches (categorie A) 

9. De doeleinden van de verwerking kunnen als volgt worden samengevat: 

 A. Finaliteit controle (o.a. via datamining): 

 - Controle van de verzekeringsplicht van de zelfstandigen; 

 - Controle van de bijdrageplicht voor zelfstandigen en vennootschappen; 

 - Controle van de socialeverzekeringsfondsen; 

 B. Finaliteit solvabiliteit: 

 - Afzien van de ambtshalve aansluiting bij de Nationale Hulpkas; 

 - De staat van behoeftigheid bepalen voor de vrijstelling van bijdragen en/of kwijtschelding 

van verhogingen; 

 C. Finaliteit fraudebestrijding (o.a. via datamining): 
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 - De strijd tegen niet-aangegeven arbeid; 

 - De strijd tegen schijnstatuten (schijnzelfstandigen-schijnwerknemers); 

 - De strijd tegen fictieve aansluitingen (aansluitingen als zelfstandige om een verblijfsrecht 

en andere sociale voordelen te bekomen); 

 - De strijd tegen sociale dumping (bijvoorbeeld detacheringsfraude); 

 - De strijd tegen misbruiken met het klassiek overbruggingsrecht, de tijdelijke 

crisismaatregelen van het corona overbruggingsrecht en overbruggingsrecht ter 

ondersteuning van de heropstart.  

 D. Finaliteit ondersteuning (o.a. via datamining): 

 - De ondersteunende diensten van het RSVZ belast met het beheer en onderhoud van de 

informaticatoepassingen, de ondersteuning van de gebruikers of de veiligheid van de 

gegevensstromen. 

10. Het doeleinde kan schematisch per betrokken dienst of directie als volgt worden 

verduidelijkt: 

 

Instelling  Directie/Dienst Finaliteit 

RSVZ Verplichtingen (VOB) Controle 

 Eerlijke Concurrentie (ECL) Controle, Strijd tegen de 

sociale fraude 

 Dienst Vrijstelling bijdragen 

(DVR) 

Solvabiliteit 

 Dienst (REK) Solvabiliteit 

 Informatiebeheer (GIB) Ondersteuning 

 Informatie- en 

communicatietechnologie 

(ICT) 

 

Ondersteuning 

 Controle van de 

socialeverzekeringsfondsen  

(EAE) 

Controle 

 Dienst Vennootschappen 

(SOV) 

Controle + Solvabiliteit 

 Nationale Hulpkas (CNH) Controle + Solvabiliteit 

 

11. De Kruispuntbank van Sociale Zekerheid komt overeenkomstig haar wettelijke opdrachten 

tussen als dienstenintegrator en verzekert een beveiligde mededeling van de 

persoonsgegevens uit de Belcotax-databank aan het RSVZ. De gegevens uit de Belcotax-

databank zullen verzameld worden in een datawarehouse waarmee het RSVZ in staat wordt 

gesteld om haar wettelijke verplichtingen te voldoen en aan datamining en datamatching te 

doen met het oog op de preventie, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van de 

inbreuken. 
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II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

12. Krachtens artikel 35/1, §1, derde lid van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting 

en organisatie van een federale dienstenintegrator vergt de mededeling van 

persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid 

aan instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, a), van de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid een voorafgaande beraadslaging van de verenigde kamers van het 

informatieveiligheidscomité voor zover de verwerkingsverantwoordelijken van de 

meedelende instantie, de ontvangende instantie en de Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid, in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens, niet tot een akkoord komen over de mededeling of minstens één van die 

verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging verzoekt en de andere 

verwerkingsverantwoordelijken daarvan in kennis heeft gesteld. In vermelde gevallen wordt 

de aanvraag ambtshalve gezamenlijk ingediend door betrokken 

verwerkingsverantwoordelijken. 

13. In voorliggend geval is er sprake van de mededeling van persoonsgegevens door een federale 

overheidsinstelling (FOD Financiën) aan het RSVZ, een openbare instelling van sociale 

zekerheid. De betrokken partijen hebben geen protocol afgesloten doch het RSVZ heeft een 

aanvraag ingediend waarvan de FOD Financiën in kennis werd gesteld. Het 

Informatieveiligheidscomité acht zich dan ook bevoegd om zich uit te spreken. 

 

B. TEN GRONDE 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT  

14. Overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming1  (hierna 

‘AVG’ genoemd) zijn de FOD Financiën (meedelende instantie) en het RSVZ (ontvangende 

instantie) als verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het naleven van de 

beginselen vermeld in artikel 5.1 van de AVG2 en moeten ze in staat zijn dit aan te tonen. 

 
1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 
2 Persoonsgegevens moeten: 

a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is 

(„rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”); 

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen 

vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere 

verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke 

doeleinden beschouwd („doelbinding”); 

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt („minimale gegevensverwerking”); 
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15. De verwerkingsverantwoordelijke dient overeenkomstig de AVG aan een aantal 

verplichtingen te voldoen. In voorliggende beraadslaging worden de belangrijkste 

verplichtingen overlopen. Het Informatieveiligheidscomité wijst er in dit kader op dat de 

verwerkingsverantwoordelijke een register van verwerkingsactiviteiten dient bij te houden 

overeenkomstig de bepalingen van art. 30 AVG. 

B.2. RECHTMATIGHEID 

16. Overeenkomstig art. 5, §1, a), AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze 

die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt in dat de beoogde verwerking een 

basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 6 AVG.  

17. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de mededeling rechtmatig is aangezien deze 

verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op hen, als 

verwerkingsverantwoordelijken, rust, in de zin van artikel 6.1 c) AVG. 

18. De mededeling van de inkomstengegevens is immers  in hoofde van de FOD Financiën 

gebaseerd op art. 337, tweede lid, van het Wetboek Inkomstenbelasting dat stelt dat de 

ambtenaren van de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de 

invordering, van de inkomstenbelastingen en van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie hun ambt uitoefenen wanneer zij aan andere administratieve 

diensten van de Staat, (…), inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, instellingen of 

inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire 

bepalingen. 

19. Bovendien bepaalt artikel 11 van het KB nr. 38 dat de Administratie der Directe Belastingen 

ertoe gehouden is het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen de 

nodige inlichtingen te verstrekken om het bedrag vast te stellen van de krachtens dit besluit 

verschuldigde bijdragen. Artikel 23 van hetzelfde KB nr. 38 bepaalt dat de openbare 

besturen, inzonderheid de besturen die afhangen van het departement van Financiën, alsmede 

de gemeentebesturen, verplicht zijn aan de openbare diensten en instellingen, aan hun 

behoorlijk gemachtigde agenten, aan de private instellingen en aan de rechtscolleges de 

inlichtingen te verstrekken welke zij nodig hebben met het oog op de toepassing van dit 

besluit en van de stelsels bedoeld in artikel 18 van het KB nr. 38. 

20. Er kan verder in algemene termen worden verwezen naar de toepasselijke regelgeving met 

betrekking tot de verschillende opdrachten van de RSVZ: 

 
d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de 

persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te 

wissen of te rectificeren („juistheid”); 

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 

doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor 

langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in 

het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt 

overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en 

organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen 

(„opslagbeperking”); 

f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden 

verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 

(„integriteit en vertrouwelijkheid”). 
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 o  Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 

zelfstandigen (hierna KB nr. 38 genoemd) - Art 3; 5; 5bis; 5ter; 7; 7bis; 10; 11; 21, § 2, 1°; 

23; 23bis § 1 en 2; 

 o Koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van 

het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 

zelfstandigen, art 2, 3, 9, 48; 

 o Koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en 

overlevingspensioen der zelfstandigen; 

 o Koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het 

rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, art 28 § 3; §6; 107 en108; 

 o Koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 

1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval 

van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting – Art. 12 

 o Koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de 

wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de 

invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het 

sociaal statuut der zelfstandigen – artikel 8bis 

 o Programmawet van 22 juni 2012 hersteld bij de wet van 20 juli 2017 - artikel 28, §1, eerste 

lid 

 o Wet van 2 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 

houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ten einde de werking van de 

Commissie voor Vrijstelling te hervormen is het RSVZ 

 o Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 

de sociale zekerheid, art 5bis; 

 o Sociaal strafwetboek van 6 juni 2010, art 25, 26, en 55. 

21. Gelet op het voorgaande acht het Informatieveiligheidscomité de beoogde verwerking van 

persoonsgegevens rechtmatig. 

B.3. DOELBINDING 

22. Artikel  5, §1, b), AVG laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor 

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van 

doelbinding). De gegevens mogen bovendien niet verder worden verwerkt op een wijze die 

onverenigbaar is met die doeleinden.  

23. Zoals reeds vermeld in randnummer 9 kunnen de doeleinden van de verwerking als volgt 

worden samengevat: 

 A. Finaliteit controle (o.a. via datamining): 

 - Controle van de verzekeringsplicht van de zelfstandigen; 

 - Controle van de bijdrageplicht voor zelfstandigen en vennootschappen; 

 - Controle van de socialeverzekeringsfondsen; 

 B. Finaliteit solvabiliteit: 
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 - Afzien van de ambtshalve aansluiting bij de Nationale Hulpkas; 

 - De staat van behoeftigheid bepalen voor de vrijstelling van bijdragen en/of kwijtschelding 

van verhogingen; 

 C. Finaliteit fraudebestrijding (o.a. via datamining): 

 - De strijd tegen niet-aangegeven arbeid; 

 - De strijd tegen schijnstatuten (schijnzelfstandigen-schijnwerknemers); 

 - De strijd tegen fictieve aansluitingen (aansluitingen als zelfstandige om een verblijfsrecht 

en andere sociale voordelen te bekomen); 

 - De strijd tegen sociale dumping (bijvoorbeeld detacheringsfraude); 

 - De strijd tegen misbruiken met het klassiek overbruggingsrecht, de tijdelijke 

crisismaatregelen van het corona overbruggingsrecht en overbruggingsrecht ter 

ondersteuning van de heropstart.  

 D. Finaliteit ondersteuning (o.a. via datamining): 

 - De ondersteunende diensten van het RSVZ belast met het beheer en onderhoud van de 

informaticatoepassingen, de ondersteuning van de gebruikers of de veiligheid van de 

gegevensstromen. (informatica, privacy,…) 

24. In de aanvraag worden de concrete doelstellingen van de mogelijkheid om via een 

elektronische en beveiligde gegevensstroom de Belcotax-databank te kunnen raadplegen als 

volgt verder toegelicht: 

 - de verschillende schuldeisers van inkomsten sneller kunnen identificeren; 

 - de jaarlijkse bruto-inkomsten van publieke mandatarissen die werden aangegeven door 

bepaalde instellingen (belast door de wet van 13 juli 2005 met de betaling van een jaarlijkse 

bijdrage) afzonderen voor de controle op de aangegeven inkomsten voor de PMP-bijdrage 

en de correcte berekeningsbasis van de sociale bijdragen als zelfstandige; 

 - de inkomsten uit bepaalde politieke mandaten afzonderen voor de correcte berekeningsbasis 

van de sociale bijdragen als zelfstandige in geval van cumul van een politiek mandaat met 

een zelfstandige activiteit; 

 - auteursrechten onder bepaalde voorwaarden uit de berekeningsbasis halen voor de bepaling 

van de correcte berekeningsbasis van de sociale bijdragen als zelfstandige; 

 - de staat van behoeftigheid van behartenswaardige gevallen nagaan voor de toekenning van 

de vrijstelling van bijdragen en kwijtschelding van verhogingen of voor de beslissing tot 

afzien van een ambtshalve aansluiting bij de Nationale Hulpkas;  

 - de controle op correctheid van de beslissingen van de socialeverzekeringsfondsen a 

posteriori mogelijk maken. 

25. Het Informatieveiligheidscomité acht de opgegeven doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk 

omschreven en gerechtvaardigd. 

B.4. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.4.1. Minimale gegevensverwerking 



 

 

9 

26. Artikel 5, §1, c), AVG stelt dat persoonsgegevens ter zake dienend en beperkt tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt  moeten zijn (“minimale 

gegevensverwerking”). 

27. De persoonsgegevens die worden meegedeeld betreffen 2 categorieën van fiscale fiches, 

meer bepaald de inkomstenfiches (categorie A) en  de fiches met betrekking tot 

bezoldigingen van bedrijfsleiders (categorie B), waarbij de betrokkenen worden 

geïdentificeerd aan de hand van het Rijksregisternummer. 

28. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat het RSVZ bij koninklijk besluit 

van 10 september 1986 werd gemachtigd om het Rijksregisternummer te gebruiken.3 

29. De mededeling van elk van de fiches (de inkomstenfiches (categorie A) en de fiches met 

betrekking van bezoldigingen van bedrijfsleiders (categorie B)) wordt als volgt door het 

RSVZ verantwoord:  

 - 281.10: Bezoldigingen (categorie A) – doeleinden : controle/strijd tegen sociale 

fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

De fiches en de samenvattende opgavenbladen maken het mogelijk om de 

inkomensschuldenaar zo volledig mogelijk te identificeren, omdat hij door de verzoekende 

diensten moet kunnen worden gecontacteerd voor nadere informatie over de herkomst en de 

kwaliteit van het inkomen om het criterium van sociologische belastingheffing in het geval 

van screening (bv. in een vals statusdossier) te controleren of de controle van de door 

bedrijven verschuldigde bijdragen voor hun overheidsambtenaren uit te voeren. 

Afhankelijk van het type enquête zijn de gegevens nodig om aanvullende informatie in het 

dossier te hebben om ervoor te zorgen dat gegevens die reeds in een authentieke bron 

beschikbaar zijn, niet langer opnieuw aan een federale overheidsdienst hoeven te worden 

meegedeeld en dit teneinde de administratieve verplichtingen voor particulieren te verlichten. 

(bijvoorbeeld de schuldenaar kan altijd worden gecontacteerd voor meer informatie over de 

herkomst en de kwaliteit van het inkomen om het sociologische criterium van 

belastingheffing te controleren) 

Het gebrek aan informatie over schuldenaren in beroepsinkomen die door belastingplichtigen 

als zelfstandige worden geïnd, heeft momenteel een negatieve invloed op de administratieve 

lasten voor het RSVZ. De gegevens maken het onder meer mogelijk om ervoor te zorgen dat 

de door de FOD Financiën verzonden gegevens overeenstemmen met de juiste natuurlijke 

persoon. 

 

De aanvrager wenst de informatiegegevens van volgende jaren te ontvangen : tot N-8 

(waarbij N = huidig jaar). 

 De fiscale rulings van het RSVZ worden doorgestuurd naar de socialeverzekeringsfondsen 

voor zelfstandigen en hebben een directe invloed op de berekening van de verschuldigde 

bijdragen. De gevraagde toegang met terugwerkende kracht hangt derhalve af van de 

verjaringstermijnen voor socialezekerheidsbijdragen en moet daarom worden verlengd tot 

 
3 Koninklijk besluit van 10 september 1986 waarbij aan sommige overheden van het Ministerie van Middenstand en 

van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen machtiging wordt verleend tot het gebruik van 

het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 
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acht jaar. In het kader van het sociaal statuut bedraagt de verjaringstermijn voor de betaling 

van premies in het algemeen vijf jaar; alleen het tijdstip waarop de termijn begint, kan 

variëren (artikel 16, lid 2, van AR nr. 38 van 27/7/1967 houdende organisatie van de sociale 

status van zelfstandigen).. 

 Voor voorlopige en definitieve bijdragen: de invordering van de verschuldigde bijdragen 

wordt voorgeschreven met vijf jaar, te beginnen op 1 januari volgend op het jaar waarvoor 

zij verschuldigd zijn. Wat de regularisatiebijdragen betreft, gaat de verjaringstermijn in op 1 

januari van het derde jaar na het begin of de hervatting van de werkzaamheden anders dan in 

loondienst.   

 Een verjaringstermijn van 8 jaar in de praktijk hangt dus af van de aanvangs- en 

hervattingsdatum van de zelfstandige activiteit.  

 

- 281.11: Pensioenen (categorie A) – doeleinden : controle/strijd tegen sociale 

fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

 De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten toe om de inkomsten uit 

een wettelijk rustpensioen na de pensioenleeftijd in het kader van opdrachten met betrekking 

tot de toegelaten bezigheid als gepensioneerde, te controleren en na te gaan of de berekening 

van de sociale bijdragen na de pensioengerechtigde leeftijd correct werd gebeurd.   

Ze maken het onder meer ook mogelijk de bijdragen voor aanvullende pensioenen voor 

zelfstandigen die toegelaten zijn als beroepsinkomsten (art 52, 7°bis WIB 92.) of de kapitalen 

die gelden als pensioen in uitvoering van een contractuele verbintenis voor zover zij niet met 

voorafgaande storingen zijn gevormd en wanneer zij worden uitgekeerd aan een zelfstandige 

bedrijfsleider (andere dan het wettelijk pensioen) te kennen in het kader van een 

solvabiliteitsonderzoek.  

- 281.12: Vervangingsinkomsten (ziekte- en invaliditeitsverzekering) (categorie A) – 

doeleinden: controle/strijd tegen sociale fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten onder meer toe in een 

dossier gelijkstelling ziekte te controleren welke uitkeringen als wettelijk 

vervangingsinkomen werden uitbetaald. 

Ze maken het onder meer ook mogelijk om de vervangingsinkomsten die aan zelfstandigen 

worden uitbetaald te kennen in een solvabiliteitsonderzoek, de cumulregeling met bepaalde 

uitkeringen in het zelfstandigenstelsel te controleren of de correcte bijdragecategorie van de 

zelfstandige te bepalen. (art 29 van het KB van 22 december 1967 houdende algemeen 

reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, art 36 van het KB 

van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit 

nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen). 

- 281.13: Werkloosheidsuitkeringen (categorie A) - doeleinden: controle/strijd tegen 

sociale fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten onder meer toe om een 

globaal beeld van de financiële situatie te vormen om verschillende vormen van fraude te 

controleren (bijvoorbeeld cumulregeling met rustpensioen als zelfstandige - art 107quater 
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KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en 

overlevingspensioen der zelfstandigen). 

Ze maken het onder meer ook mogelijk de werkloosheidsuiteringen die aan zelfstandigen 

worden uitbetaald te kennen in een solvabiliteitsonderzoek en de correcte bijdragecategorie 

van de zelfstandige te bepalen (art 36 van het KB van 19 december 1967 houdende algemeen 

reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 

van het sociaal statuut der zelfstandigen). 

- 281.14: Vervangingsinkomsten (Verzekeringsinstellingen) (categorie A) - 

doeleinden: controle/strijd tegen sociale fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten onder meer toe om een 

globaal beeld van de financiële situatie te vormen in een solvabiliteitsdossier om de 

extralegale of aanvullende uitkeringen te kennen ingevolge een tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit worden toegekend aan zelfstandigen, 

bovenop de wettelijke ziekte- of invaliditeitsuitkering. 

- 281.16: Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid (categorie A) 

doeleinden: controle/strijd tegen sociale fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

 De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten onder meer toe om een 

globaal beeld van de financiële situatie te vormen in een solvabiliteitsdossier of te controleren 

in een dossier gelijkstelling ziekte welke uitkeringen als blijvende arbeidsongeschiktheid 

werden uitbetaald in geval van ziekte. (art 29 van het KB van 22 december 1967 houdende 

algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen) 

- 281.17: SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag) (categorie A) - doeleinden: 

controle/strijd tegen sociale fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten onder meer toe onder meer 

toe om een globaal beeld van de financiële situatie te vormen in een solvabiliteitsdossier of 

om te controleren of er  werkloosheidsuitkeringen werden gecumuleerd met rustpensioen als 

zelfstandige - art 107quater KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement 

betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen). 

- 281.18: Loonfiche waarop volgende vervangingsinkomsten vermeld worden (ziekte, 

premie, halftijdse, disponibiliteit) (categorie A) - doeleinden: controle/strijd tegen sociale 

fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten onder meer toe om 

verschillende vormen van fraude te controleren (bijvoorbeeld in het kader van de strijd tegen 

schijnstatuten). 

- 281.20: bezoldigingen van bedrijfsleiders (categorie B) - doeleinden: controle/strijd 

tegen sociale fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten onder meer toe om: 

• de inkomensschuldenaar te identificeren om contact met hem op te nemen in het kader van 

de onderzoeken om de herkomst van het inkomen te bepalen en te bepalen of zij al dan niet 

voortvloeien uit een activiteit als zelfstandige (sociologisch criterium) die belastingheffing 

vereist 
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• Een niet-belastingbesluit te nemen als inkomensschuldenaar de toepassing van artikel 5 bis 

koninklijk besluit nr. 38 aangeeft 

• het uitsplitsen naar inkomensschuldenaren van de inning van zelfstandig inkomen en het 

onttrekken van de bedragen die bijvoorbeeld zijn afgeleid uit openbare mandaten aan de 

grondslag voor de berekening van de bijdragen (artikel 5 bis AR nr. 38 van 27/7/1967).   

• Jaarlijks de brutobedragen van overheidsvertegenwoordigers te controleren die door de 

onder de wet van 13 juli 2005 vallende organen zijn gedeclareerd, waarbij een jaarlijkse 

vergoeding wordt ingevoerd voor bepaalde organen. 

Het is belangrijk om de bedragen te kennen die de verschillende organen aan de 

overheidsfunctionarissen betalen en om na te gaan of ze juist zijn. Deze bedragen dienen als 

basis voor de berekening van de PMP-bijdrage.  

De bedragen in kwestie zijn alle belastbare inkomsten („alle inkomsten van algemene aard”) 

die tijdens de uitoefening van het mandaat zijn ontvangen. Het maakt niet uit hoe inkomsten 

specifiek worden gekwalificeerd vanuit fiscaal oogpunt (professionele inkomsten, diverse 

inkomsten, occasionele winsten en winsten, enz.).  

De inkomsten van TAXI AS (waarvan de communicatie aan het RSVZ al is toegestaan) 

worden geaggregeerd. De Belcotax fiches maken het mogelijk om de schuldenaar van de 

inkomsten te kennen en uit te splitsen en eventueel bepaalde inkomsten uit de taxatiebasis op 

te nemen, bijvoorbeeld in het geval van een vrij mandaat,... 

- 281.25: Loonfiche die fiche 281.10, 281.12 of 281.18 van een voorgaand jaar wijzigt 

(categorie A) - doeleinden: controle/strijd tegen sociale fraude/solvabiliteit en 

ondersteuning 

De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten onder meer toe de 

teruggevorderde bedragen uit de wijzigingsfiches te kennen zodat het RSVZ over de meest 

actuele informatie van de fiscale regularisatie beschikt. 

- 281.29: Inkomsten uit de deeleconomie (categorie A) - doeleinden: controle/strijd 

tegen sociale fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten onder meer toe om de 

inkomsten uit de deeleconomie te kennen voor de controle op de sociale wetgeving in het 

kader van de deeleconomie (programmawet 1 juli 2016). 

Artikel 5ter van het koninklijk besluit nr. 38 stelt dat de personen die in België een activiteit 

uitoefenen die inkomsten genereert waarop de hiervoor beschreven bijzondere fiscale 

regeling van de deeleconomie van toepassing is, niet onderworpen zijn aan het sociaal statuut 

der zelfstandigen voor die activiteit.  

Het betreft: 

- inkomsten uit diensten; 

- verleend door een particulier aan een andere particulier, buiten elk professioneel kader; 

- verleend door tussenkomst van een online platform dat erkend is of georganiseerd wordt 

door de overheid; 
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- de vergoedingen voor de diensten worden enkel door het platform of door tussenkomst van 

dat platform aan de dienstverrichter betaald of toegekend ; 

- de aldus ontvangen bruto-inkomsten mogen in het belastbare tijdperk of in het vorige 

belastbare tijdperk een bepaald inkomstenplafond niet overschrijden. 

Er is een gunstig fiscaal stelsel voorzien voor inkomsten (winsten of baten) die aan deze 

cumulatieve voorwaarden voldoen. In dit kader heeft het RSVZ niet alleen de rol om toezicht 

uit te oefenen op de wetgeving, maar ook het naleven van de toepassingsvoorwaarden. Vanaf 

het ogenblik waarop de inkomsten uit de deeleconomie worden belast als beroepsinkomsten, 

zullen ze worden meegedeeld aan het RSVZ dat zal controleren of de betrokkene al is 

aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds of niet en of hij een beroepsactiviteit uitoefent. 

In dat geval is het fiscaal vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der 

zelfstandigen van toepassing.  

Wanneer een particulier beslist om zich niet aan te sluiten, maar achteraf blijkt dat zijn 

inkomsten voor het desbetreffende jaar hoger zijn dan het niet-geïndexeerd plafondbedrag en 

dat die inkomsten op fiscaal vlak worden gekwalificeerd als beroepsinkomsten, dan zullen 

die inkomsten meegedeeld worden aan het RSVZ. Het RSVZ zal een beslissing nemen over 

de verzekeringsplicht en regularisatie vanaf het kwartaal van het begin van de activiteit in de 

deeleconomie en de zelfstandige zal sociale bijdragen en verhogingen wegens laattijdigheid 

verschuldigd zijn met betrekking tot de ondertussen al vervallen kwartalen. De betrokken 

persoon loopt bovendien het risico om een administratieve geldboete voor laattijdige 

aansluiting opgelegd te krijgen. Het RSVZ heeft de fiscale gegevens van de fiche dus nodig 

voor de controle op de onderwerpingsplicht, correcte identificatie van de debiteuren, de strijd 

tegen sociale fraude, solvabiliteitsonderzoeken en ondersteuning. 

- 281.30: Presentatiegelden, subsidies, prijzen, onderhoudsuitkeringen (categorie A) 

– doeleinden: controle/strijd tegen sociale fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

 RSVZ heeft reeds toestemming gekregen om de gevraagde gegevens in TAXI AS te 

raadplegen. Naast deze stroom, laten de fiches en de overeenstemmende samenvattende 

opgaven toe om: 

• de inkomensschuldenaar te identificeren om contact met hem op te nemen in het kader van 

de onderzoeken om de herkomst van het inkomen te bepalen en te bepalen of zij al dan niet 

voortvloeien uit een activiteit als zelfstandige (sociologisch criterium) die belastingheffing 

vereist 

• Een niet-belastingbesluit te nemen als inkomensschuldenaar de toepassing van artikel 5 bis 

koninklijk besluit nr. 38 aangeeft 

• het uitsplitsen naar inkomensschuldenaren van de inning van zelfstandig inkomen en het 

onttrekken van de bedragen die bijvoorbeeld zijn afgeleid uit openbare mandaten aan de 

grondslag voor de berekening van de bijdragen (artikel 5 bis AR nr. 38 van 27/7/1967). En 

dit zonder het fiscale dossier ter plaatste te moeten consulteren. 

 • Jaarlijks de brutobedragen van overheidsvertegenwoordigers te controleren die door de 

onder de wet van 13 juli 2005 vallende organen zijn gedeclareerd, waarbij een jaarlijkse 

vergoeding wordt ingevoerd voor bepaalde organen. 
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Voor de controle op de door de organen te betalen bijdrage voor hun publieke mandatarissen 

(PMP) is het van belang de bedragen te kennen die de verschillende organen aan de publieke 

mandatarissen betalen en om na te gaan of zij juist zijn. Deze bedragen dienen als basis voor 

de berekening van de PMP-bijdrage. 

- 281.45: Auteursrechten of naburige rechten (categorie A) – doeleinden: controle/strijd 

tegen sociale fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

Journalisten, perscorrespondenten en personen met een auteursrecht zijn niet onderworpen 

indien zij (in welke hoedanigheid dan ook) reeds een sociaal statuut hebben die ten minste 

gelijkwaardig is aan die welke voor zelfstandigen is georganiseerd (artikel 5 van RA 38). 

Anders blijft de sociale status van zelfstandigen van toepassing: houders van auteursrechten 

zijn onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen met betrekking tot de activiteit 

waarin het werk is gecreëerd, wanneer die activiteit een beroepsactiviteit is geworden die 

buiten elke arbeidsstatus of -overeenkomst valt (die onder meer kan worden afgeleid uit het 

daaruit voortvloeiende belastbare inkomen). Deze beroepsactiviteit vormt dan de basis voor 

de onderwerping. 

Vanaf de pensioenleeftijd zijn zij echter niet langer belastingplichtig.  

Het auteursrecht in de zin van artikel 5 van koninklijk besluit nr. 38 heeft slechts betrekking 

op eigendomsrechten die verband houden met de exploitatie van het werk door derden. Het 

auteursrecht vormt dan de aanvullende vergoeding waarop de kunstenaar recht heeft zodra 

zijn creatie door de koper of een andere derde wordt geëxploiteerd door reproductie, 

openbare vertegenwoordiging, aanpassing of vertaling. Het auteursrecht verschilt dus van de 

vergoedingen of stempels die aan de kunstenaar worden betaald.  

In tegenstelling tot het auteursrecht hebben de vergoedingen betrekking op de materialiteit 

van het artistieke begrip. Vergoedingen zijn inkomsten uit de daadwerkelijke realisatie van 

het werk of uit de verkoop of exploitatie van eigen werk en worden belast door de bevoegde 

bijdragen als winst.   

Vergoedingen, zegels of pandrechten leiden tot de toepassing van het belastingvermoeden 

met betrekking tot de onderwerping aan het sociaal statuut. 

De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten onder meer toe om de 

auteursrechten uit de berekeningsbasis te halen voor de bepaling van de sociale bijdragen als 

zelfstandige wanneer de personen die deze auteursrechten genieten nog geen statuut hebben. 

Auteursrechten zijn immers roerende inkomsten onder een bepaald bedrag. Boven dit plafond 

zijn de auteursrechten zelfstandige inkomsten.  

De overige informatie kan nuttig zijn voor de dossierbeheerder om zo nodig de fiche te 

identificeren om aanvullende informatie op te vragen bij de inkomensschuldenaar of de FOD 

Financiën. 

- 281.49: Parlementaire vergoedingen (categorie A) – doeleinden: controle/strijd tegen 

sociale fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten onder meer toe de 

inkomsten uit bepaalde politieke mandaten af te zonderen voor de correcte berekeningsbasis 

van de sociale bijdragen als zelfstandige in geval van cumul van een politiek mandaat met 

een zelfstandige activiteit. 
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- 281.50: Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, vacatiegelden, betalingen 

en andere voordelen van alle aard (categorie A) – doeleinden: controle/strijd tegen 

sociale fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

 RSVZ heeft reeds toestemming gekregen om de gevraagde gegevens in TAXI AS te 

raadplegen. Naast deze stroom, laten de fiches en de overeenstemmende samenvattende 

opgaven toe om: 

• de inkomensschuldenaar te identificeren om contact met hem op te nemen in het kader van 

de onderzoeken om de herkomst van het inkomen te bepalen en te bepalen of zij al dan niet 

voortvloeien uit een activiteit als zelfstandige (sociologisch criterium) die belastingheffing 

vereist 

• Een niet-belastingbesluit te nemen als inkomensschuldenaar de toepassing van artikel 5 bis 

koninklijk besluit nr. 38 aangeeft 

• het uitsplitsen naar inkomensschuldenaren van de inning van zelfstandig inkomen en het 

onttrekken van de bedragen die bijvoorbeeld zijn afgeleid uit openbare mandaten aan de 

grondslag voor de berekening van de bijdragen (artikel 5 bis AR nr. 38 van 27/7/1967). En 

dit zonder het fiscale dossier ter plaatste te moeten consulteren. 

 • Jaarlijks de brutobedragen van overheidsvertegenwoordigers te controleren die door de 

onder de wet van 13 juli 2005 vallende organen zijn gedeclareerd, waarbij een jaarlijkse 

vergoeding wordt ingevoerd voor bepaalde organen. 

• in het kader van de solvabiliteit: toekenning vrijstelling van bijdragen of verhogingen 

- 281.90: Attesten terugbetaling sociale bijdragen zelfstandigen (categorie A) - 

doeleinden: controle/strijd tegen sociale fraude/solvabiliteit en ondersteuning 

 De fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven laten onder meer toe om de 

betaalde sociale bijdragen als de terugbetaalde sociale bijdragen als zelfstandige te kennen 

voor controledoeleinden. 

30. De tussenkomst van ondersteunende diensten waaronder Informaticabeheer (GIB) en 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) van het RSVZ is noodzakelijk om de 

operationele processen binnen hogervermelde doeleinden te ondersteunen en de veiligheid 

van de gegevensstromen te garanderen. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het 

feit dat deze diensten in het kader van het uitoefenen van hun taken effectief mogelijks kennis 

kunnen nemen van de persoonsgegevens in kwestie. De aanvrager is er evenwel toe gehouden 

om, met ondersteuning van zijn functionaris voor gegevensbescherming, de nodige 

maatregelen te treffen om te verzekeren dat de toegang effectief beperkt blijft tot wat strikt 

noodzakelijk is en dat de nodige controle op de naleving van de verplichtingen terzake wordt 

uitgevoerd. 

31. Gelet op het voorgaande, is het Informatieveiligheidscomité van oordeel dat de 

persoonsgegevens in het licht van het beoogde doeleinde toereikend, ter zake dienend en niet 

overmatig zijn. 

B.4.2. Opslagbeperking 

32. Aangaande de bewaringstermijn herinnert het Informatieveiligheidscomité er aan dat 

persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt 
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de betrokkenen te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens 

worden verwerkt noodzakelijk is. 

33. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat het beleid inzake 

gegevensbewaring door RSVZ voldoet aan de volgende criteria:  

 • De verwerking van een operationeel dossier vereist dat de gegevens zodanig worden 

bewaard dat deze beschikbaar en normaal toegankelijk zijn voor ambtenaren die 

verantwoordelijk zijn voor het beheer van de zaak overeenkomstig hun doel;  

 • Zodra een bestand kan worden gearchiveerd, geeft de gekozen retentiemethode slechts 

beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid;   

 • Wanneer bewaring niet langer nuttig is, worden de gegevens niet langer in een 

identificatievorm bewaard. 

34. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in 

de wetgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens en voor zo lang als nodig is om de rechten en plichten van 

zelfstandigen te beoordelen aan de hand van de bovengenoemde criteria. De gegevens 

worden bewaard gedurende de duurtijd die door de toepasselijke regelgeving wordt voorzien 

(bv. het KB van 19 december 1967 houdend houdende algemeen reglement in uitvoering van 

het koninklijk besluit nr. 38). Ze worden vervolgens gearchiveerd en bewaard na de 

behandeling van het dossier overeenkomstig de termijnen die worden vastgelegd door de 

Staat. 

35. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van de bewaartermijnen die in voormelde 

regelgeving werden opgenomen. 

B.4.3. Mededeling aan derden 

36. Het RSVZ zal de gegevens aan volgende derden meedelen: 

 - de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen wat de netto belastbare inkomsten van 

de zelfstandigen betreft ;  

 - de belanghebbenden en de personen die behoorlijk gemachtigd zijn om hen te 

vertegenwoordigen. 

37. Deze derden mogen enkel gebruiken maken van de beoogde persoonsgegevens op 

voorwaarde dat ze enkel gebruik maken van deze gegevens binnen de beperkingen van de 

taken en bevoegdheden die hen via reglementaire weg werden toevertrouwd. 

38. Het RSVZ treedt onder meer op als beheerinstelling van een secundair netwerk van de sociale 

zekerheid in de zin van artikel 1, 6° van het KB van 4 februari 1997 tot organisatie van de 

mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale 

zekerheid. Het netwerk voor gegevensuitwisseling van het stelsel van de zelfstandigen omvat 

ook de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen.  

39. Volgens artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de 

mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale 

zekerheid is evenwel geen beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité vereist voor 

de mededeling van gegevens tussen instellingen die tot eenzelfde secundair netwerk behoren 
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wanneer deze mededeling nodig is om de taken uit te voeren die hen zijn toevertrouwd door 

of krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling betreffende de sociale zekerheid. 

40. Volgens artikel 11 KB nr. 38 is de Administratie der Directe Belastingen ertoe gehouden het 

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen de nodige inlichtingen te 

verstrekken om het bedrag vast te stellen van de krachtens dit besluit verschuldigde 

bijdragen. Zodra de beroepsinkomsten van het bijdragejaar worden meegedeeld door de 

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit van de Federale Overheidsdienst 

Financiën, wordt op deze basis overgegaan tot de vaststelling van het definitieve bedrag van 

de voor het betrokken bijdragejaar verschuldigde bijdragen. Dit wordt de regularisatie 

genoemd. Uiterlijk de laatste dag van de maand na die waarin het socialeverzekeringsfonds 

de inlichtingen ontvangt, nodig om over te gaan tot een regularisatie of ten gevolge van een 

rechtzetting in de vaststelling van de bijdragen, stuurt zij aan de betrokkene een afrekening 

en vordert het bijdragecomplement of betaalt het teveel geïnde bedrag terug, naargelang van 

het geval. (art 43 ARS) 

41. Het RSVZ zal ook gegevens doorgeven aan derden die behoorlijk gemachtigd zijn in 

geschillen voor de rechtbank met het oog op de vervolging van strafbare feiten of 

strafrechtelijke onderzoeken of voor regularisaties in het kader van onderzoeken naar 

schijnstatuten. 

B.5. TRANSPARANTIE 

42. Overeenkomstig artikel 14 AVG dient de verwerkingsverantwoordelijke bepaalde informatie 

over de gegevensverwerking mee te delen aan de betrokkene indien de persoonsgegevens 

niet van de betrokkene zijn verkregen. Deze verplichting geldt evenwel niet indien het 

verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of 

lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht 

voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te 

beschermen. 

43. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de mededeling van persoonsgegevens gedekt 

is door art. 337, tweede lid, van het Wetboek Inkomstenbelasting en de artikelen 11 en 23 

van het KB nr. 38 (zie randnummers 18 en 19) gekoppeld met de wettelijke basis van de 

opdrachten van het RSVZ (zie randnummer 20). 

44. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat sinds 2007 de toelichting van de 

aangifte bij de personenbelasting die de Algemene Belastingdienst jaarlijks naar de 

belastingplichtige stuurt, een informatieclausule is opgenomen. Deze informeert de 

belastingbetalers in het algemeen over de categorieën ontvangers aan wie de FOD Financiën 

de verzamelde gegevens moet doorgeven, en onder hen ook de andere federale 

overheidsdiensten, waaronder justitie, politie en sociale zekerheidsdiensten. Dezelfde 

informatie werd opgenomen in de privacyverklaring van de FOD Financiën die online 

beschikbaar is. Bovendien publiceert de FOD Financiën op haar website alle toepasselijke 

protocollen en machtigingen. Het Informatieveiligheidscomité wijst er op dat het RSVZ er 

eveneens toe gehouden is om een afdoende informatieverstrekking over de verwerking die 

zij uitvoert, aan het publiek kenbaar te maken en acht het aangewezen dat op haar website 

met betrekking tot de gegevensstroom in kwestie een uitdrukkelijke vermelding wordt 

gemaakt van onderhavige beraadslaging. 

B.6. INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID 
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45. Persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische 

maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan 

gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 

verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en 

vertrouwelijkheid”).  

46. Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook 

met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden 

van natuurlijke personen, moeten de verwerkingsverantwoordelijken passende technische en 

organisatorische maatregelen treffen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de 

verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd. Die maatregelen 

worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. 

47. De FOD Financiën beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming en een 

veiligheidsplan. Er kan tevens verwezen worden naar de wet van 3 augustus 2012 houdende 

bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale 

Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. Het Comité heeft hier akte van 

genomen. 

48. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de aanvragers elk een 

functionaris voor gegevensbescherming hebben aangeduid. 

49. Het RSVZ voldoet aan het KB van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de 

informatieveiligheid bij de instellingen van de sociale zekerheid. Het RSVZ is een openbare 

instelling van sociale zekerheid (OISZ) die behoort tot het primaire netwerk van de sociale 

zekerheid. In overeenstemming met artikel 24 van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid heeft zij een 

veiligheidsconsulent aangeduid, waarvan de identiteit aan de Kruispuntbank en aan het 

Sectoraal Comité van de sociale zekerheid werd meegedeeld en waarvan de aanstelling door 

dit comité werd goedgekeurd.  

50. Het informatieveiligheidsbeleid in het RSVZ is in overeenstemming met de minimale 

veiligheidsnormen van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Het beheersysteem of 

Information Security Management System (ISMS) is gebaseerd op de internationale norm 

ISO 27001 voor informatieveiligheid. De autorisaties die toegang geven tot informatie bij de 

Kruispuntbank worden toegekend door de leidend ambtenaren van de interne diensten. Het 

toezicht en beheer van deze autorisaties gebeurt door de veiligheidsconsulent. 

51. Elke raadpleging van gegevens via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid door 

personeelsleden van het RSVZ wordt geregistreerd in een logbestand. Het onderschrijven 

van de gedragscode voor toegang tot informatiesystemen van het RSVZ is een voorafgaande 

vereiste om toegang tot persoonsgegevens te verkrijgen. De personeelsleden hebben daarbij 

een schriftelijke verklaring ondertekend waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het 

vertrouwelijk karakter van de informatiegegevens waartoe zij toegang krijgen, te bewaren. 

Het RSVZ beschikt over een actuele lijst van de verschillende bevoegde personen die toegang 

hebben tot of mededeling te bekomen van de persoonsgegevens van de KSZ registers. De 

sociaal inspecteurs moeten de nodige maatregelen nemen om het vertrouwelijk karakter te 

verzekeren van de sociale gegevens van persoonlijke aard waarvan ze kennis hebben 

gekregen in de uitoefening van hun opdracht en om te verzekeren dat deze gegevens 
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uitsluitend worden aangewend voor de uitoefening van hun toezichtopdracht (artikel 58 van 

het Sociaal Strafwetboek). 

52. Het RSVZ werd bij het koninklijk besluit van 12 september 1985 gemachtigd om voor het 

vervullen van haar taken toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

In zijn beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid geoordeeld dat het gerechtvaardigd en aangewezen is dat 

instanties met toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen ook toegang tot de 

(complementaire en subsidiaire) Kruispuntbankregisters krijgen, voor zover en voor zolang 

zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. 

53. Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat artikel 35 AVG in bepaalde gevallen vereist 

dat de verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een beoordeling uitvoert van het 

effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. 

Indien uit deze beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden 

getroffen, dienen de betrokken partijen op eigen initiatief een aanvraag tot wijziging van 

onderhavige beraadslaging in. De mededeling van persoonsgegevens mag in voorkomend 

geval niet plaatsvinden totdat de vereiste toelating van het Comité is bekomen. Indien uit de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling zou blijken dat er een hoog residuair risico is, dient 

de aanvrager de beoogde gegevensverwerking voor te leggen aan de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomst art. 36.1 AVG.  

 

54. Het Informatieveiligheidscomité wijst er tot slot op dat het voorzien van de technische en 

organisatorische maatregelen slechts zinvol is als ze in de praktijk worden uitgevoerd en de 

integriteit en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens daadwerkelijk garanderen. 
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Om deze redenen besluiten 

 

de verenigde kamers van het Informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan het Rijksinstituut voor de 

Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen met het oog op de correcte berekening van de 

verschuldigde bijdragen en de uitvoering van onderzoeken in het kader van de strijd tegen sociale 

fraude, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de persoonsgegevensbescherming, in het bijzonder 

de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en 

informatieveiligheid. 

 

Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat de verwerkingsverantwoordelijken gehouden zijn 

om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Als uit die beoordeling zou blijken 

dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen te vrijwaren, dan zijn de partijen ertoe gehouden om de gewijzigde modaliteiten van 

de gegevensverwerking ter beraadslaging aan het Informatieveiligheidscomité voor te leggen. 
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