Informatieveiligheidscomité
Verenigde kamers
(sociale zekerheid en gezondheid / federale overheid)
IVC/VK/21/260

BERAADSLAGING NR. 17/009 VAN 7 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 7 NOVEMBER
2017, OP 7 APRIL 2020 EN OP 20 JULI 2021, MET BETREKKING TOT DE
ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE
RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE (RJV), DE RIJKSDIENST VOOR
ARBEIDSVOORZIENING
(RVA)
EN
BEPAALDE
FONDSEN
VOOR
BESTAANSZEKERHEID DIE LID ZIJN VAN DE VERENIGING VAN SECTORALE
INSTELLINGEN (VSI) AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN (FOD
FINANCIËN) IN HET KADER VAN EEN PROCEDURE VAN VEREENVOUDIGD
DERDENBESLAG (E-DEDUCTION)
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 2;
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 de artikelen 97 en 98;
Gelet op de aanvraag van de RJV en van de FOD Financiën;
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 30 januari 2017;
Gelet op de aanvraag van de RVA en van de FOD Financiën;
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 oktober 2017;
Gelet op de aanvraag van de fondsen voor bestaanszekerheid die lid zijn van de VSI en de FOD
Financiën;
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 7 april 2020;
Gelet op de aanvraag van de FOD Financiën;
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Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 30 juni 2021;
Gelet op het verslag van de heer Bart Preneel en de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

De invordering van schuldvorderingen is bij de wet geregeld en heeft de betaling van een
schuldvordering door de schuldenaar tot doel. De schuldeiser kan hierbij gebruik maken van
alle wettelijke middelen die hem ter beschikking worden gesteld. De schuldeiser kan zich
aldus rechtstreeks tot de betrokken schuldenaar wenden maar hij kan zich ook tot een
schuldenaar van inkomsten van zijn eigen schuldenaar wenden. De schuldenaren van
inkomsten zullen vervolgens als tussenpersoon optreden tussen de schuldenaar en de
schuldeiser. Wanneer een dergelijke aanvraag hem wordt betekend, zal de schuldenaar van
de inkomsten in de mate van het mogelijke de geldsom die oorspronkelijk voor de
schuldenaar was bestemd in zijn geheel of gedeeltelijk aan de schuldeiser van de invordering
te storten.

2.

e-Deduction is een project waarbij de inhoudingen1 elektronisch via de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid (KSZ) worden overgemaakt tussen een schuldeiser en een schuldenaar.
e-Deduction heeft tot doel om deze invordering van schuldvorderingen te vereenvoudigen
door de huidige uitwisselingen op papier tussen bepaalde schuldeisers en schuldenaren van
inkomsten te vervangen door elektronische gestructureerde gegevensovermakingen. eDeduction biedt talrijke voordelen voor de verschillende betrokken actoren. Ten eerste, de
administratieve vereenvoudiging (afschaffing van de aangetekende zendingen en van de
desbetreffende verwerkingskosten, oplossing voor het probleem van de opslag op papier
gedurende de verplichte bewaarduur). Ten tweede kunnen de gegevens door een
elektronische gestructureerde gegevensovermaking sneller worden verwerkt en kunnen de
inhoudelijke fouten worden beperkt door automatische en systematische controles. Ten derde
wordt de volledige levenscyclus van de inhoudingen coherenter beheerd doordat de
inhoudingen, en ook de opheffingen, frequenter worden bijgewerkt. Ten vierde neemt de
traceerbaarheid van de gegevens toe (geen verlies meer van papieren briefwisseling). eDeduction maakt ten slotte een standaardisatie van de procedures mogelijk tussen de
verschillende actoren die bij de invordering van schuldvorderingen zijn betrokken.

3.

De mededeling wordt beperkt tot de gegevens met betrekking tot de inhoudingen tussen
schuldeisers en schuldenaren van inkomsten, vanaf de aanmaak van een inhouding tot de
opheffing ervan met eventueel wijzigingen gedurende de levensduur van de inhouding.
Volgens de wensen van elke actor zal het mogelijk zijn om de reeds bestaande inhoudingen
op papier al dan niet in de elektronische stroom op te nemen.
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De generieke term "inhoudingen" heeft zowel betrekking op een derdenbeslag, een sommendelegatie en een
loonoverdracht. In het geval van de FOD Financiën gaat het om een vereenvoudigd derdenbeslag voor wat de
directe belastingen (artikelen 164 en 165 van het KB/WIB 92) en de btw-kantoren betreft (artikel 85bis btwwetboek).
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4.

De betrokken actoren bij de vereenvoudigde derdenbeslagen zijn enerzijds de Rijksdienst
voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) en de bijzondere vakantiefondsen en de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA) en de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen,
die als schuldenaar van inkomsten optreden, de fondsen voor bestaanszekerheid die lid zijn
van de Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI) (“Constructiv”, “Hout en Stoffering”,
“Metaalverwerkende nijverheid”, “Bedienden metaal”, “Schoonmaak” en “Horeca”- en
anderzijds de FOD Financiën, die als schuldeiser optreedt. Twee aparte diensten van de FOD
Financiën traden als schuldeiser op, namelijk de ontvangkantoren van de directe belastingen
(algemene administratie van de inning en de invordering) en de ontvangkantoren van de
BTW (algemene administratie van de inning en de invordering). Voortaan zijn deze twee
diensten geïntegreerd in de polyvalente invorderingsteams, hierna “invorderingsteam”
genoemd in plaats van “ontvangkantoor”.

5.

De VSI is het aanspreekpunt tussen de fondsen voor bestaanszekerheid, die hun eigen
secundair netwerk hebben, en de instellingen van sociale zekerheid die aangesloten zijn op
het primaire netwerk van de KSZ. De VSI organiseert een secundair netwerk om de
gegevensstromen van sociale gegevens die beschikbaar zijn in het primaire netwerk van de
KSZ naar haar leden te verzekeren. De VSI fungeert daarbij uitsluitend als doorgeefsysteem
van de sociale gegevens tussen de KSZ en haar leden en verwerkt deze gegevens zelf niet.
De fondsen voor bestaanszekerheid zijn instellingen van sociale zekerheid, die krachtens de
wet van 7 januari 1958 zijn opgericht door collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de
schoot van de paritaire comités en door de Koning algemeen verbindend verklaard, in de
mate dat zij aanvullende voordelen toekennen (artikel 2, eerste lid, 2°, c), van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid).

6.

De mededeling van persoonsgegevens wordt zodanig georganiseerd dat een derdenbeslag of
een loonoverdracht systematisch wordt gelinkt aan een schuldeiser, een schuldenaar, een
schuldenaar van inkomsten en aan minstens een bedrag, elk identificeerbaar via een uniek
nummer. De gegevensuitwisselingen worden beperkt tot de uitwisselingen tussen een
schuldeiser en een schuldenaar van inkomsten.
I.

7.

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de RJV/RVA/VSI
invorderingsteams van de FOD Financiën inzake directe belastingen.

en

de

In uitvoering van artikel 300, § 1, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
wordt in de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 ten voordele van de fiscale administratie inzake de
inkomstenbelastingen een mechanisme van vereenvoudigd beslag onder derden opgezet met
het oog op een snellere inning van de belastingen die een belastingschuldige verschuldigd is.
Dit mechanisme stelt de bevoegde ontvanger in staat om in handen van een derde bij een ter
post aangetekende brief - terwijl het uitvoerend beslag onder derden volgens het gemene
recht de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vereist - uitvoerend beslag te leggen op
de inkomsten, sommen en zaken die verschuldigd zijn of toebehoren aan de
belastingschuldige tot beloop van het bedrag dat door deze belastingschuldige verschuldigd
is uit hoofde van belastingen, voorheffingen, belastingverhogingen, nalatigheidsinteresten,
boeten en kosten van vervolging of tenuitvoerlegging.
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8.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en modernisering heeft het koninklijk
besluit van 7 november 2013 tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het KB/WIB 92,
met behoud van het bestaande systeem van vereenvoudigd beslag onder derden bij een ter
post aangetekende brief, een systeem ingevoerd voor elektronische mededeling van
vereenvoudigd beslag aan derden die hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd. Daartoe moet
een voorafgaand akkoord met de voorwaarden van deze elektronische doorgifte worden
afgesloten tussen elke derde-beslagene en de bevoegde diensten van de FOD Financiën. Dit
akkoord blijft van toepassing zolang de derde-beslagene het niet uitdrukkelijk bij
aangetekende brief heeft opgezegd. De opzegging van dit akkoord gaat in vanaf de eerste dag
van de derde maand volgend op de ontvangst van de kennisgeving ervan door de bevoegde
dienst van de FOD Financiën.
Artikel 21 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en nietfiscale schuldvorderingen (WMGI), met als doel de harmonisering van de invordering van
alle (fiscale en niet-fiscale) schuldvorderingen door de Algemene Administratie van de
Inning en de Invordering (AAII) van de FOD Financiën, organiseert ook dezelfde
mechanismen (vereenvoudigd beslag onder derden via aangetekende brief en vereenvoudigd
beslag onder derden meegedeeld via een elektronisch systeem aan derden die hiermee
uitdrukkelijk ingestemd hebben). Deze bepaling is van toepassing op schulden inzake directe
belastingen ingekohierd vanaf 1 januari 2020 (invordering op basis van een uitvoerbaar
verklaard kohier vanaf 1 januari 2020).

9.

Er bestaat een akkoord over de informatisering van de stromen inzake vereenvoudigd
derdenbeslag ten eerste tussen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
en de RJV en de bijzondere vakantiefondsen, ten tweede tussen de Algemene Administratie
van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën en de RVA en de
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen en ten derde tussen de Algemene
Administratie van de Inning en de Invordering en de fondsen voor bestaanszekerheid via de
VSI.

10.

De eerste stroom, met dagelijkse frequentie, zal de doorgifte omvatten van de
vereenvoudigde fiscale derdenbeslagen door de FOD Financiën uitgevoerd bij de RJV en de
bijzondere vakantiefondsen, bij de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en bij de fondsen voor bestaanszekerheid die lid zijn van de VSI.
Deze eerste stroom van de FOD Financiën naar de RJV/RVA/fondsen voor
bestaanszekerheid die lid zijn van de VSI omvat de volgende gegevens:
- het identificatienummer van het vereenvoudigd derdenbeslag;
- de aanmaakdatum van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- het KBO-nummer (Kruispuntbank Ondernemingen) van de FOD Financiën;
- het KBO-nummer van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;
- het identificatienummer bij de Belgische sociale zekerheid (INSZ) van de schuldenaar;
- het IBAN-rekeningnummer van de FOD Financiën;
- de gestructureerde mededeling die bij de betaling vermeld moet worden;
- het soort beslag;
- het volgnummer;
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-

het aanslagjaar van het kohierartikel;
het saldo van het kohierartikel;
het voorrecht verbonden aan het kohierartikel;
het statuut van het vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden;
het beschermd gedeelte.

Deze stroom van de FOD Financiën naar de RJV, de RVA en de fondsen voor
bestaanszekerheid die lid zijn van de VSI laat tevens toe om de inhouding bij te werken
gedurende de hele levenscyclus van de schuldvordering (wijziging van een businesswaarde
zoals het saldo of het rekeningnummer bijvoorbeeld; wijziging van de schuldeiser om de
subrogaties van schulden te beheren; wijziging van de status van de inhouding om
bijvoorbeeld een opheffing op te schorten of uit te voeren).
Het sectoraal comité voor de federale overheid heeft de FOD Financiën gemachtigd om de
persoonsgegevens ter beschikking te stellen van de RJV (beraadslaging nr. 03/2014 van 20
februari 2014) en de RVA (beraadslaging nr. 28/2017 van 19 oktober 2017) en heeft een
machtiging verleend voor de opname van de BTW-gegevens in de stroom (beraadslaging nr.
80/2017 van 9 mei 2017). Wat de fondsen voor bestaanszekerheid van de VSI betreft, dient
deze eerste stroom het voorwerp uit te maken van een beraadslaging van het
Informatieveiligheidscomité.
11.

De tweede stroom, met dagelijkse frequentie, omvat de elektronische doorgifte van de
gegevens betreffende de verklaringen van de derde-beslagene uitgevoerd door de RJV en de
bijzondere vakantiefondsen, de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en de fondsen voor bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI aan
het invorderingsteam. Voor deze tweede stroom is een principiële machtiging van het
Informatieveiligheidscomité vereist.
De volgende sociale persoonsgegevens zullen door de RJV, de RVA en de fondsen voor
bestaanszekerheid via de VSI aan de FOD Financiën worden meegedeeld:
- het identificatienummer van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- de code van het invorderingsteam dat het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag heeft
vastgelegd;
- het KBO-nummer van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;
- het INSZ van de schuldenaar,
- de code waarbij wordt aangeduid of het al dan niet om de eerste beslaglegger gaat.
Overeenkomstig het principe van de verklaring van de derde-beslagene vermeld in artikel
1452 van het Gerechtelijk Wetboek wordt deze stroom verrijkt met de volgende gegevens:
- de schuldeiser met beste rang;
- het type inhouding;
- het in beslag genomen bedrag;
- de rang toegewezen aan de schuldeiser;
- de datum van het beslag door de schuldeiser;
- het bedrag beschikbaar bij de derde-beslagene.
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Wat de fondsen voor bestaanszekerheid die lid zijn van de VSI betreft, dient deze tweede
stroom het voorwerp uit te maken van een beraadslaging van het
Informatieveiligheidscomité.
12.

Overeenkomstig artikel 14 van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 zullen beide
stromen via de KSZ verlopen.
II. Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de RJV/RVA/VSI
invorderingsteams van de FOD Financiën inzake BTW.

13.

en

de

In artikel 85bis van het Wetboek op de BTW zoals gewijzigd bij de programmawet van 1 juli
2016 wordt de procedure van uitvoerend derdenbeslag in handen van de invorderingsteams
inzake BTW georganiseerd.
In dat artikel wordt ten voordele van de fiscale administratie inzake de belasting over de
toegevoegde waarde een mechanisme van vereenvoudigd beslag onder derden opgezet met
het oog op een snellere inning van de belastingen die een belastingschuldige verschuldigd is.
Dit mechanisme stelt de bevoegde ontvanger in staat om in handen van een derde bij een ter
post aangetekende brief - terwijl het uitvoerend beslag onder derden volgens het gemene
recht de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vereist - uitvoerend beslag te leggen op
de inkomsten, sommen en zaken die verschuldigd zijn of toebehoren aan de
belastingschuldige tot beloop van het bedrag dat door deze belastingschuldige verschuldigd
is uit hoofde van belastingen, nalatigheidinteresten, boeten en kosten van vervolging of
tenuitvoerlegging.
De programmawet van 1 juli 2016 heeft met behoud van het bestaande systeem van
vereenvoudigd beslag onder derden bij een ter post aangetekende brief, een systeem
ingevoerd voor elektronische mededeling van vereenvoudigd beslag aan derden die hiermee
uitdrukkelijk hebben ingestemd. Daartoe moet een voorafgaand akkoord met de voorwaarden
van deze elektronische doorgifte worden afgesloten tussen elke derde-beslagene en de
bevoegde diensten van de FOD Financiën. Dit akkoord blijft van toepassing zolang de derdebeslagene het niet uitdrukkelijk bij aangetekende brief heeft opgezegd. De opzegging van dit
akkoord gaat in vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de ontvangst van de
kennisgeving ervan door de bevoegde dienst van de FOD Financiën.
Artikel 21 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en nietfiscale schuldvorderingen (WMGI), met als doel de harmonisering van de invordering van
alle (fiscale en niet-fiscale) schuldvorderingen door de Algemene Administratie van de
Inning en de Invordering (AAII) van de FOD Financiën, organiseert ook dezelfde
mechanismen (vereenvoudigd beslag onder derden via aangetekende brief en vereenvoudigd
beslag onder derden meegedeeld via een elektronisch systeem aan derden die hiermee
uitdrukkelijk ingestemd hebben). Deze bepaling is van toepassing op de schulden inzake
BTW die opgenomen zijn in het innings- en invorderingsregister dat uitvoerbaar verklaard
wordt vanaf 1 januari 2020.

14.

Er bestaat een akkoord over de informatisering van de stromen inzake vereenvoudigd
derdenbeslag ten eerste tussen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
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en de RJV en de bijzondere vakantiefondsen, ten tweede tussen de Algemene Administratie
van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën en de RVA en de
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen en ten derde tussen de Algemene
Administratie van de Inning en de Invordering en de fondsen voor bestaanszekerheid via de
VSI.
15.

De eerste stroom, met dagelijkse frequentie, zal de doorgifte omvatten van de
vereenvoudigde fiscale derdenbeslagen door de invorderingsteams uitgevoerd bij de RJV en
de bijzondere vakantiefondsen, bij de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en bij de fondsen voor bestaanszekerheid die lid zijn van de VSI.
Deze eerste stroom is vergelijkbaar met de stroom verstuurd door de directe belastingen, mits
een aanpassing van de specifieke terminologie van de BTW.
Deze eerste stroom van de FOD Financiën naar de RJV/RVA/de fondsen voor
bestaanszekerheid die lid zijn van de VSI omvat de volgende gegevens:
- het identificatienummer van het vereenvoudigd derdenbeslag;
- de aanmaakdatum van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- het KBO-nummer (Kruispuntbank Ondernemingen) van de FOD Financiën;
- het KBO-nummer van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;
- het identificatienummer bij de Belgische sociale zekerheid (INSZ) van de schuldenaar;
- het IBAN-rekeningnummer van de FOD Financiën;
- de gestructureerde mededeling die bij de betaling vermeld moet worden;
- het soort beslag;
- het volgnummer;
- het aanslagjaar van het kohierartikel2;
- het saldo van het kohierartikel;
- het voorrecht verbonden aan het kohierartikel;
- het statuut van het vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden;
- het beschermd gedeelte.
Deze stroom van de FOD Financiën naar de RJV, de RVA en de fondsen voor
bestaanszekerheid van de VSI laat tevens toe om de inhouding bij te werken gedurende de
hele levenscyclus van de schuldvordering (wijziging van een businesswaarde zoals het saldo
of het rekeningnummer bijvoorbeeld; wijziging van de schuldeiser om de subrogaties van
schulden te beheren; wijziging van de status van de inhouding om bijvoorbeeld een opheffing
op te schorten of uit te voeren).
Het sectoraal comité voor de federale overheid heeft de FOD Financiën gemachtigd om de
persoonsgegevens ter beschikking te stellen van de RJV (beraadslaging nr. 08/2017 van 9
mei 2017) en de RVA (beraadslaging nr. 28/2017 van 19 oktober 2017) en heeft een
machtiging verleend voor de opname van de BTW-gegevens in de stroom (beraadslaging nr.
80/2017 van 9 mei 2017). Wat de fondsen voor bestaanszekerheid van de VSI betreft, moet
deze eerste stroom het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het
Informatieveiligheidscomité.

2

Inzake BTW gaat het om een dwangbevel.
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16.

De tweede stroom, met dagelijkse frequentie, omvat de elektronische doorgifte van de
gegevens betreffende de verklaringen van de derde-beslagene uitgevoerd door de RJV en de
bijzondere vakantiefondsen, de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en de fondsen voor bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI aan
het invorderingsteam. Voor deze tweede stroom is een principiële machtiging van het
Informatieveiligheidscomité vereist.
De volgende persoonsgegevens zullen door de RJV/RVA/de fondsen voor bestaanszekerheid
via de VSI aan de FOD Financiën worden meegedeeld:
- het identificatienummer van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- de code van het invorderingsteam dat het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag heeft
vastgelegd;
- het KBO-nummer van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;
- het INSZ van de schuldenaar,
- de code waarbij wordt aangeduid of het al dan niet om de eerste beslaglegger gaat.
Overeenkomstig het principe van de verklaring van de derde-beslagene vermeld in artikel
1452 van het Gerechtelijk Wetboek wordt deze stroom verrijkt met de volgende gegevens:
- de schuldeiser met beste rang;
- het type inhouding;
- het in beslag genomen bedrag;
- de rang toegewezen aan de schuldeiser;
- de datum van het beslag door de schuldeiser;
- het bedrag beschikbaar bij de derde-beslagene.

17.

Overeenkomstig artikel 14 van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 zullen beide
stromen via de KSZ verlopen.
III.

Uitwisselingen van persoonsgegevens tussen de RJV/RVA/VSI en de
invorderingsteams van de FOD Financiën inzake diverse taksen.

18.

Artikel 21 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en nietfiscale schuldvorderingen (WMGI), met als doel de harmonisering van de invordering van
alle (fiscale en niet-fiscale) schuldvorderingen door de Algemene Administratie van de
Inning en de Invordering (AAII) van de FOD Financiën, organiseert het vereenvoudigd
beslag onder derden via aangetekende brief en het vereenvoudigd beslag onder derden
meegedeeld via een elektronisch systeem aan derden die hiermee uitdrukkelijk ingestemd
hebben. Deze bepaling is van toepassing op de schulden inzake diverse taksen die
opgenomen zijn in het innings- en invorderingsregister dat uitvoerbaar verklaard wordt vanaf
1 januari 2020.

19.

Er bestaat een akkoord over de informatisering van de stromen inzake vereenvoudigd
derdenbeslag ten eerste tussen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
en de RJV en de bijzondere vakantiefondsen, ten tweede tussen de Algemene Administratie
van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën en de RVA en de
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen en ten derde tussen de Algemene
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Administratie van de Inning en de Invordering en de fondsen voor bestaanszekerheid via de
VSI.
20.

De eerste stroom, met dagelijkse frequentie, omvat de elektronische doorgifte van de
vereenvoudigde fiscale derdenbeslagen uitgevoerd door de FOD Financiën bij de RJV en de
bijzondere vakantiefondsen, bij de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en bij de fondsen voor bestaanszekerheid.
Deze eerste stroom van de FOD Financiën naar de RJV/RVA/fondsen voor
bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI omvat de volgende gegevens:
- het identificatienummer van het vereenvoudigd derdenbeslag;
- de aanmaakdatum van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- het KBO-nummer (Kruispuntbank Ondernemingen) van de FOD Financiën;
- het KBO-nummer van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;
- het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de schuldenaar;
- het IBAN-rekeningnummer van de FOD Financiën;
- de gestructureerde mededeling die bij de betaling vermeld moet worden;
- het soort beslag;
- het volgnummer;
- het aanslagjaar van het kohierartikel;
- het saldo van het kohierartikel;
- het voorrecht verbonden aan het kohierartikel.
- de status van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- de beschermde partij.
Deze stroom van de FOD Financiën naar de RJV, de RVA en de fondsen voor
bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI laat tevens toe om de inhouding bij te werken
gedurende de hele levenscyclus van de schuldvordering (wijziging van een businesswaarde
zoals het saldo of het rekeningnummer bijvoorbeeld; wijziging van de schuldeiser om de
subrogaties van schulden te beheren; wijziging van de status van de inhouding om
bijvoorbeeld een opheffing op te schorten of uit te voeren).
Het sectoraal comité voor de federale overheid heeft de FOD Financiën gemachtigd om de
persoonsgegevens ter beschikking te stellen van de RJV (beraadslaging nr. 03/2014 van 20
februari 2014), de RVA (beraadslaging nr. 28/2017 van 19 oktober 2017) en heeft een
machtiging verleend voor de integratie van de BTW-gegevens in de stroom (beraadslaging
nr. 80/2017 van 9 mei 2017). Wat de fondsen voor bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI
betreft, moet deze eerste stroom het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het
Informatieveiligheidscomité.

21.

De tweede stroom, met dagelijkse frequentie, omvat de elektronische doorgifte van de
gegevens betreffende de verklaringen van de derde-beslagene uitgevoerd door de RJV en de
bijzondere vakantiefondsen, de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en de fondsen voor bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI aan
het invorderingsteam. Voor deze tweede stroom is een principiële machtiging van het
Informatieveiligheidscomité vereist.
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De volgende sociale persoonsgegevens zullen worden meegedeeld door de RJV, de RVA en
de fondsen voor bestaanszekerheid via de VSI aan de FOD Financiën:
- het identificatienummer van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- de code van het invorderingsteam dat het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag heeft
vastgelegd;
- het KBO-nummer van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;
- het INSZ van de schuldenaar,
- de code waarbij wordt aangeduid of het al dan niet om de eerste beslaglegger gaat.
Overeenkomstig het principe van de verklaring van de derde-beslagene vermeld in artikel
1452 van het Gerechtelijk Wetboek wordt deze stroom verrijkt met de volgende gegevens:
- de schuldeiser met beste rang;
- het type inhouding;
- het in beslag genomen bedrag;
- de rang toegewezen aan de schuldeiser;
- de datum van het beslag door de schuldeiser;
- het bedrag beschikbaar bij de derde-beslagene.
22.

Overeenkomstig artikel 14 van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 zullen beide
stromen via de KSZ verlopen.
IV.

Uitwisselingen van persoonsgegevens tussen de RJV/RVA/VSI en de
invorderingsteams van de FOD Financiën inzake DAVO-schulden.

23.

Artikel 20 van de DAVO-wet van 21 februari 2003, zoals ingevoegd door artikel 119 van de
wet van 26 maart 2018, dat in werking getreden is op 9 april 2018, organiseert het
vereenvoudigd beslag onder derden meegedeeld via een elektronisch systeem aan derden die
hiermee uitdrukkelijk ingestemd hebben. Dezelfde wet organiseert, sinds de
inwerkingtreding ervan op 1 juni 2004, het vereenvoudigd beslag onder derden via
aangetekende brief.

24.

Artikel 21 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en nietfiscale schuldvorderingen (WMGI), met als doel de harmonisering van de invordering van
alle (fiscale en niet-fiscale) schuldvorderingen door de Algemene Administratie van de
Inning en de Invordering (AAII) van de FOD Financiën, organiseert ook dezelfde
mechanismen (het vereenvoudigd beslag onder derden via aangetekende brief en het
vereenvoudigd beslag onder derden meegedeeld via een elektronisch systeem aan derden die
hiermee uitdrukkelijk ingestemd hebben). Deze bepaling is van toepassing op de DAVOschulden die opgenomen zijn in het innings- en invorderingsregister dat uitvoerbaar
verklaard wordt vanaf 1 juni 2020.

25.

Er bestaat een akkoord over de informatisering van de stromen inzake vereenvoudigd
derdenbeslag ten eerste tussen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
en de RJV en de bijzondere vakantiefondsen, ten tweede tussen de Algemene Administratie
van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën en de RVA en de
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen en ten derde tussen de Algemene
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Administratie van de Inning en de Invordering en de fondsen voor bestaanszekerheid via de
VSI.
26.

De eerste stroom, met dagelijkse frequentie, omvat de elektronische doorgifte van de
vereenvoudigde fiscale derdenbeslagen uitgevoerd door de FOD Financiën bij de RJV en de
bijzondere vakantiefondsen, bij de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en bij de fondsen voor bestaanszekerheid.
Deze eerste stroom van de FOD Financiën naar de RJV/RVA/fondsen voor
bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI omvat de volgende gegevens:
- het identificatienummer van het vereenvoudigd derdenbeslag;
- de aanmaakdatum van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- het KBO-nummer (Kruispuntbank Ondernemingen) van de FOD Financiën;
- het KBO-nummer van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;
- het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de schuldenaar;
- het IBAN-rekeningnummer van de FOD Financiën;
- de gestructureerde mededeling die bij de betaling vermeld moet worden;
- het soort beslag;
- het volgnummer;
- het aanslagjaar van het kohierartikel;
- het saldo van het kohierartikel;
- het voorrecht verbonden aan het kohierartikel.
- de status van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- de beschermde partij.
Deze stroom van de FOD Financiën naar de RJV, de RVA en de fondsen voor
bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI laat tevens toe om de inhouding bij te werken
gedurende de hele levenscyclus van de schuldvordering (wijziging van een businesswaarde
zoals het saldo of het rekeningnummer bijvoorbeeld; wijziging van de schuldeiser om de
subrogaties van schulden te beheren; wijziging van de status van de inhouding om
bijvoorbeeld een opheffing op te schorten of uit te voeren).
Het sectoraal comité voor de federale overheid heeft de FOD Financiën gemachtigd om de
persoonsgegevens ter beschikking te stellen van de RJV (beraadslaging nr. 03/2014 van 20
februari 2014), de RVA (beraadslaging nr. 28/2017 van 19 oktober 2017) en heeft een
machtiging verleend voor de integratie van de BTW-gegevens in de stroom (beraadslaging
nr. 80/2017 van 9 mei 2017). Wat de fondsen voor bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI
betreft, moet deze eerste stroom het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het
Informatieveiligheidscomité.

27.

De tweede stroom, met dagelijkse frequentie, omvat de elektronische doorgifte van de
gegevens betreffende de verklaringen van de derde-beslagene uitgevoerd door de RJV en de
bijzondere vakantiefondsen, de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en de fondsen voor bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI aan
het invorderingsteam. Voor deze tweede stroom is een principiële machtiging van het
Informatieveiligheidscomité vereist.
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De volgende sociale persoonsgegevens zullen worden meegedeeld door de RJV, de RVA en
de fondsen voor bestaanszekerheid via de VSI aan de FOD Financiën:
- het identificatienummer van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- de code van het invorderingsteam dat het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag heeft
vastgelegd;
- het KBO-nummer van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;
- het INSZ van de schuldenaar;
- de code waarbij wordt aangeduid of het al dan niet om de eerste beslaglegger gaat.
Overeenkomstig het principe van de verklaring van de derde-beslagene vermeld in artikel
1452 van het Gerechtelijk Wetboek wordt deze stroom verrijkt met de volgende gegevens:
- de schuldeiser met beste rang;
- het type inhouding;
- het in beslag genomen bedrag;
- de rang toegewezen aan de schuldeiser;
- de datum van het beslag door de schuldeiser;
- het bedrag beschikbaar bij de derde-beslagene.
28.

Overeenkomstig artikel 14 van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 zullen beide
stromen via de KSZ verlopen.
V.

Uitwisselingen van persoonsgegevens tussen de RJV/RVA/VSI en de
invorderingsteams van de FOD Financiën inzake niet-fiscale invordering.

29.

Artikel 6 van de domaniale wet van 22 december 1949, zoals ingevoegd door artikel 78 van
de wet van 1 juli 2016, dat in werking getreden is op 1 januari 2017, organiseert het
vereenvoudigd beslag onder derden via aangetekende brief en het vereenvoudigd beslag
onder derden meegedeeld via een elektronisch systeem aan derden die hiermee uitdrukkelijk
ingestemd hebben.

30.

Artikel 21 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en nietfiscale schuldvorderingen (WMGI), met als doel de harmonisering van de invordering van
alle (fiscale en niet-fiscale) schuldvorderingen door de Algemene Administratie van de
Inning en de Invordering (AAII) van de FOD Financiën, organiseert ook dezelfde
mechanismen (vereenvoudigd beslag onder derden via aangetekende brief en vereenvoudigd
beslag onder derden meegedeeld via een elektronisch systeem aan derden die hiermee
uitdrukkelijk ingestemd hebben). Deze bepaling is van toepassing op de schulden inzake nietfiscale invordering die opgenomen zijn in het innings- en invorderingsregister dat uitvoerbaar
verklaard wordt vanaf 1 januari 2020.

31.

Er bestaat een akkoord over de informatisering van de stromen inzake vereenvoudigd
derdenbeslag ten eerste tussen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
en de RJV en de bijzondere vakantiefondsen, ten tweede tussen de Algemene Administratie
van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën en de RVA en de
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen en ten derde tussen de Algemene
Administratie van de Inning en de Invordering en de fondsen voor bestaanszekerheid via de
VSI.
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32.

De eerste stroom, met dagelijkse frequentie, omvat de elektronische doorgifte van de
vereenvoudigde fiscale derdenbeslagen uitgevoerd door de FOD Financiën bij de RJV en de
bijzondere vakantiefondsen, bij de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en bij de fondsen voor bestaanszekerheid.
Deze eerste stroom van de FOD Financiën naar de RJV/RVA/fondsen voor
bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI omvat de volgende gegevens:
- het identificatienummer van het vereenvoudigd derdenbeslag;
- de aanmaakdatum van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- het KBO-nummer (Kruispuntbank Ondernemingen) van de FOD Financiën;
- het KBO-nummer van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;
- het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de schuldenaar;
- het IBAN-rekeningnummer van de FOD Financiën;
- de gestructureerde mededeling die bij de betaling vermeld moet worden;
- het soort beslag;
- het volgnummer;
- het aanslagjaar van het kohierartikel;
- het saldo van het kohierartikel;
- het voorrecht verbonden aan het kohierartikel.
- de status van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- de beschermde partij.
Deze stroom van de FOD Financiën naar de RJV, de RVA en de fondsen voor
bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI laat tevens toe om de inhouding bij te werken
gedurende de hele levenscyclus van de schuldvordering (wijziging van een businesswaarde
zoals het saldo of het rekeningnummer bijvoorbeeld; wijziging van de schuldeiser om de
subrogaties van schulden te beheren; wijziging van de status van de inhouding om
bijvoorbeeld een opheffing op te schorten of uit te voeren).
Het sectoraal comité voor de federale overheid heeft de FOD Financiën gemachtigd om de
persoonsgegevens ter beschikking te stellen van de RJV (beraadslaging nr. 03/2014 van 20
februari 2014), de RVA (beraadslaging nr. 28/2017 van 19 oktober 2017) en heeft een
machtiging verleend voor de integratie van de BTW-gegevens in de stroom (beraadslaging
nr. 80/2017 van 9 mei 2017). Wat de fondsen voor bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI
betreft, moet deze eerste stroom het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het
Informatieveiligheidscomité.

33.

De tweede stroom, met dagelijkse frequentie, zal de elektronische doorgifte omvatten van de
gegevens betreffende de verklaringen van de derde-beslagene uitgevoerd door de RJV en de
bijzondere vakantiefondsen, de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en de fondsen voor bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI aan
het invorderingsteam. Voor deze tweede stroom is een principiële machtiging van het
Informatieveiligheidscomité vereist.
De volgende sociale persoonsgegevens zullen worden meegedeeld door de RJV, de RVA en
de fondsen voor bestaanszekerheid via de VSI aan de FOD Financiën:
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- het identificatienummer van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- de code van het invorderingsteam dat het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag heeft
vastgelegd;
- het KBO-nummer van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;
- het INSZ van de schuldenaar;
- de code waarbij wordt aangeduid of het al dan niet om de eerste beslaglegger gaat.
Overeenkomstig het principe van de verklaring van de derde-beslagene vermeld in artikel
1452 van het Gerechtelijk Wetboek wordt deze stroom verrijkt met de volgende gegevens:
- de schuldeiser met beste rang;
- het type inhouding;
- het in beslag genomen bedrag;
- de rang toegewezen aan de schuldeiser;
- de datum van het beslag door de schuldeiser;
- het bedrag beschikbaar bij de derde-beslagene.
34.

Overeenkomstig artikel 14 van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 zullen beide
stromen via de KSZ verlopen.
VI.

Uitwisselingen van persoonsgegevens tussen de RJV/RVA/VSI en de
invorderingsteams van de FOD Financiën inzake rolrechten.

35.

Artikel 6 van de domaniale wet van 22 december 1949, zoals ingevoegd door artikel 78 van
de wet van 1 juli 2016, dat in werking getreden is op 1 januari 2017, organiseert het
vereenvoudigd beslag onder derden via aangetekende brief en het vereenvoudigd beslag
onder derden meegedeeld via een elektronisch systeem aan derden die hiermee uitdrukkelijk
ingestemd hebben.

36.

Artikel 21 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en nietfiscale schuldvorderingen (WMGI), met het oog op de harmonisering van de invordering van
alle (fiscale en niet-fiscale) schuldvorderingen door de Algemene Administratie van de
Inning en de Invordering (AAII) van de FOD Financiën, organiseert ook dezelfde
mechanismen (vereenvoudigd beslag onder derden via aangetekende brief en vereenvoudigd
beslag onder derden meegedeeld via een elektronisch systeem aan derden die hiermee
uitdrukkelijk ingestemd hebben). Deze bepaling is van toepassing op de rolrechten die
opgenomen zijn in het innings- en invorderingsregister dat uitvoerbaar verklaard wordt vanaf
1 januari 2020.

37.

Er bestaat een akkoord over de informatisering van de stromen inzake vereenvoudigd
derdenbeslag ten eerste tussen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
en de RJV en de bijzondere vakantiefondsen, ten tweede tussen de Algemene Administratie
van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën en de RVA en de
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen en ten derde tussen de Algemene
Administratie van de Inning en de Invordering en de fondsen voor bestaanszekerheid via de
VSI.
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38.

De eerste stroom, met dagelijkse frequentie, omvat de elektronische doorgifte van de
vereenvoudigde fiscale derdenbeslagen uitgevoerd door de FOD Financiën bij de RJV en de
bijzondere vakantiefondsen, bij de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en bij de fondsen voor bestaanszekerheid.
Deze eerste stroom van de FOD Financiën naar de RJV/RVA/fondsen voor
bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI omvat de volgende gegevens:
- het identificatienummer van het vereenvoudigd derdenbeslag;
- de aanmaakdatum van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- het KBO-nummer (Kruispuntbank Ondernemingen) van de FOD Financiën;
- het KBO-nummer van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;
- het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de schuldenaar;
- het IBAN-rekeningnummer van de FOD Financiën;
- de gestructureerde mededeling die bij de betaling vermeld moet worden;
- het soort beslag;
- het volgnummer;
- het aanslagjaar van het kohierartikel;
- het saldo van het kohierartikel;
- het voorrecht verbonden aan het kohierartikel.
- de status van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
- de beschermde partij.
Deze stroom van de FOD Financiën naar de RJV, de RVA en de fondsen voor
bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI laat tevens toe om de inhouding bij te werken
gedurende de hele levenscyclus van de schuldvordering (wijziging van een businesswaarde
zoals het saldo of het rekeningnummer bijvoorbeeld; wijziging van de schuldeiser om de
subrogaties van schulden te beheren; wijziging van de status van de inhouding om
bijvoorbeeld een opheffing op te schorten of uit te voeren).
Het sectoraal comité voor de federale overheid heeft de FOD Financiën gemachtigd om de
persoonsgegevens ter beschikking te stellen van de RJV (beraadslaging nr. 03/2014 van 20
februari 2014), de RVA (beraadslaging nr. 28/2017 van 19 oktober 2017) en heeft een
machtiging verleend voor de integratie van de BTW-gegevens in de stroom (beraadslaging
nr. 80/2017 van 9 mei 2017). Wat de fondsen voor bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI
betreft, moet deze eerste stroom het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het
Informatieveiligheidscomité.

39.

De tweede stroom, met dagelijkse frequentie, omvat de elektronische doorgifte van de
gegevens betreffende de verklaringen van de derde-beslagene uitgevoerd door de RJV en de
bijzondere vakantiefondsen, de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en de fondsen voor bestaanszekerheid aangesloten bij de VSI aan
het invorderingsteam. Voor deze tweede stroom is een principiële machtiging van het
Informatieveiligheidscomité vereist.
De volgende sociale persoonsgegevens zullen worden meegedeeld door de RJV, de RVA en
de fondsen voor bestaanszekerheid via de VSI aan de FOD Financiën:
- het identificatienummer van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag;
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- de code van het invorderingsteam dat het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag heeft
vastgelegd;
- het KBO-nummer van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;
- het INSZ van de schuldenaar;
- de code waarbij wordt aangeduid of het al dan niet om de eerste beslaglegger gaat.
Overeenkomstig het principe van de verklaring van de derde-beslagene vermeld in artikel
1452 van het Gerechtelijk Wetboek wordt deze stroom verrijkt met de volgende gegevens:
- de schuldeiser met beste rang;
- het type inhouding;
- het in beslag genomen bedrag;
- de rang toegewezen aan de schuldeiser;
- de datum van het beslag door de schuldeiser;
- het bedrag beschikbaar bij de derde-beslagene.
40.

Overeenkomstig artikel 14 van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 zullen beide
stromen via de KSZ verlopen.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

41.

Krachtens artikel 15, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid vereist elke mededeling van sociale
persoonsgegevens door de Kruispuntbank of een instelling van sociale zekerheid aan een
andere federale overheidsdienst, programmatorische overheidsdienst of federale instelling
van openbaar nut dan een instelling van sociale zekerheid een voorafgaande beraadslaging
van de verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité.

42.

De RJV, de RVA en de VSI werden in het verleden reeds gemachtigd om persoonsgegevens
mee te delen aan de FOD Financiën krachtens beraadslaging nr. 96/65 van 10 september
1996, gecoördineerd op 10 augustus 19993, betreffende een aanbeveling van de KSZ voor
het mededelen van sociale gegevens van persoonlijke aard aan bepaalde privé-mandatarissen
en openbare besturen buiten het netwerk van de sociale zekerheid die deze gegevens nodig
hebben in het kader van hun wettelijk opgedragen taken (beraadslaging die geldt voor alle
instellingen van sociale zekerheid).

43.

Volgens de 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 moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet
verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel van
doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van minimale

3

Beraadslaging nr. 99/76 van 10 augustus 1999 betreffende de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke
aard aan de belastingdiensten van het Ministerie van Financiën (wijziging van beraadslaging nr. 96/65).
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gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de
betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is
(beginsel van opslagbeperking) en moeten ze met passende technische of organisatorische
maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat
ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen
onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van integriteit en
vertrouwelijkheid).
I. Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de RJV/RVA/VSI
invorderingsteams van de FOD Financiën inzake directe belastingen.

en

de

44.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de toepassing van de artikelen 164 en
165 van het KB/WIB 92 en artikel 21 van het WMGI door de RJV/RVA/de VSI en haar
leden en de algemene administratie van de inning en de invordering van de FOD Financiën
(directe belastingen).

45.

De via deze stroom meegedeelde persoonsgegevens zullen gedurende 5 jaar worden bewaard
vanaf de datum van afsluiting van het dossier. Deze termijn is nodig voor een efficiënt beheer
van de dossiers. Het laat toe rekening te houden met de verjaringstermijn die maximum 5
jaar bedraagt.

46.

De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet
overmatig.

47.

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

48.

De RJV en de bijzondere vakantiefondsen, de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en de VSI maken deel uit van het netwerk van de sociale
zekerheid; ze zijn bijgevolg onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993
houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale
zekerheid.
II.

Uitwisseling van persoonsgegevens
invorderingsteams inzake BTW.

tussen

de

RJV/RVA/VSI

en

de

49.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de toepassing van artikel 85bis van het
btw-wetboek en artikel 21 van het WMGI door de RJV/RVA/de VSI en haar leden en de
algemene administratie van de inning en de invordering van de FOD Financiën (BTW).

50.

De via deze stroom meegedeelde persoonsgegevens zullen gedurende 5 jaar worden bewaard
vanaf de datum van afsluiting van het dossier. Deze termijn is nodig voor een efficiënt beheer
van de dossiers. Het laat toe rekening te houden met de verjaringstermijn die maximum 5
jaar bedraagt.

51.

De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet
overmatig.
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52.

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

53.

De RJV en de bijzondere vakantiefondsen, de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en de VSI maken deel uit van het netwerk van de sociale
zekerheid; ze zijn bijgevolg onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993
houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale
zekerheid.
III. Uitwisselingen van persoonsgegevens tussen de RJV/RVA/VSI
invorderingsteams van de FOD Financiën inzake diverse taksen.

en

de

54.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de toepassing van artikel 21 van het
WMGI door de RJV/RVA/VSI en haar leden en de Algemene Administratie van de Inning
en de Invordering van de FOD Financiën (directe belastingen).

55.

De via deze stroom meegedeelde persoonsgegevens zullen gedurende 5 jaar worden bewaard
vanaf de datum van afsluiting van het dossier. Deze termijn is nodig voor een efficiënt beheer
van de dossiers. Het laat toe rekening te houden met de verjaringstermijn die maximum 5
jaar bedraagt.

56.

De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet
overmatig.

57.

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

58.

De RJV en de bijzondere vakantiefondsen, de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en de VSI maken deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid
en zijn bijgevolg onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de
organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.
IV. Uitwisselingen van persoonsgegevens tussen de RJV/RVA/VSI
invorderingsteams van de FOD Financiën inzake DAVO-schulden.

en

de

59.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de toepassing van artikel 20 van de
DAVO-wet van 21 februari 2003 en artikel 21 van het WMGI door de RJV/RVA/VSI en
haar leden en de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD
Financiën (directe belastingen).

60.

De via deze stroom meegedeelde persoonsgegevens zullen gedurende 5 jaar worden bewaard
vanaf de datum van afsluiting van het dossier. Deze termijn is nodig voor een efficiënt beheer
van de dossiers. Het laat toe rekening te houden met de verjaringstermijn die maximum 5
jaar bedraagt.
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61.

De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet
overmatig.

62.

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

63.

De RJV en de bijzondere vakantiefondsen, de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en de VSI maken deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid
en zijn bijgevolg onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de
organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.
V.

Uitwisselingen van persoonsgegevens tussen de RJV/RVA/VSI en
invorderingsteams van de FOD Financiën inzake niet-fiscale invordering.

de

64.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de toepassing van artikel 6 van de
domaniale wet van 22 december 1949 en artikel 21 van het WMGI door de RJV/RVA/VSI
en haar leden en de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD
Financiën (directe belastingen).

65.

De via deze stroom meegedeelde persoonsgegevens zullen gedurende 5 jaar worden bewaard
vanaf de datum van afsluiting van het dossier. Deze termijn is nodig voor een efficiënt beheer
van de dossiers. Het laat toe rekening te houden met de verjaringstermijn die maximum 5
jaar bedraagt.

66.

De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet
overmatig.

67.

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

68.

De RJV en de bijzondere vakantiefondsen, de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en de VSI maken deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid
en zijn bijgevolg onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de
organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.
VI. Uitwisselingen van persoonsgegevens tussen de RJV/RVA/VSI
invorderingsteams van de FOD Financiën inzake rolrechten.

en

de

69.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de toepassing van artikel 6 van de
domaniale wet van 22 december 1949 en artikel 21 van het WMGI door de RJV/RVA/VSI
en haar leden en de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD
Financiën (directe belastingen).

70.

De via deze stroom meegedeelde persoonsgegevens zullen gedurende 5 jaar worden bewaard
vanaf de datum van afsluiting van het dossier. Deze termijn is nodig voor een efficiënt beheer
van de dossiers. Het laat toe rekening te houden met de verjaringstermijn die maximum 5
jaar bedraagt.
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71.

De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet
overmatig.

72.

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

73.

De RJV en de bijzondere vakantiefondsen, de RVA en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen en de VSI maken deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid
en zijn bijgevolg onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de
organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.
VII. Algemene opmerkingen

74.

Wanneer een schuld (geheel of gedeeltelijk) ingelost is, wordt dat door middel van dezelfde
persoonsgegevensstromen meegedeeld, via een update. De berichten worden gedurende de
volledige cyclus van de schuldvordering permanent aangepast in functie van de gewijzigde
omstandigheden. Er wordt aldus gewaarborgd dat de organisatie die de inhouding moet
verrichten op het ogenblik van die inhouding steeds kennis heeft van het exacte verschuldigde
bedrag en zo haar inhouding op een geschikte wijze kan beperken. Indien de schuldenaar
inmiddels (geheel of gedeeltelijk) betaald heeft, wordt de inhouding door de derde-beslagene
dienovereenkomstig geactualiseerd.

75.

Het weze tevens opgemerkt dat de betrokken sociaal verzekerde (schuldenaar) steeds per
brief op de hoogte wordt gesteld door de bevoegde instelling van sociale zekerheid (derdebeslagene) vooraleer zij ten behoeve van de federale overheidsdienst Financiën (schuldeiser)
inhoudingen verricht.

76.

Het informatieveiligheidscomité acht het aangewezen dat de beschreven uitwisselingen van
persoonsgegevens op termijn worden vervangen door de mogelijkheid van een beveiligde
raadpleging (in realtime) van een authentieke bron beheerd door de federale overheidsdienst
Financiën, met (voortdurend up-to-date gehouden) inlichtingen over de diverse schulden. Dat
moet gerealiseerd worden tegen 31 december 2023. De voorliggende beraadslaging houdt op
die datum op uitwerking te hebben.

77.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens dienen de gemachtigde medewerkers van de
federale overheidsdienst Financiën rekening te houden met de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke
andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de
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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
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Om deze redenen, besluiten
de verenigde kamers van het Informatieveiligheidscomité
dat de elektronische mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Jaarlijkse
Vakantie (RJV), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de fondsen voor
bestaanszekerheid alsook de Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI) aan de FOD Financiën,
zoals beschreven in deze beraadslaging, is toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde
maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het
vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid.
Deze beraadslaging houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2023. Tegen dan moeten de
partijen een beveiligde raadpleging van een authentieke bron met inlichtingen over de diverse
schulden organiseren.

Bart PRENEEL
Voorzitter kamer Federale Overheid

Bart VIAENE
Voorzitter van de Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid
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