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kamer federale overheid 

 
 

 

BERAADSLAGING NR. 20/035 VAN 6 OKTOBER 2020 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN GEPSEUDONISIMEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

FOD FINANCIEN AAN HET FEDERAAL PLANBUREAU IN HET KADER VAN 

VERDELINGSANALYSES VAN FISCALE EN SOCIALE MAATREGELEN 

 

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

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1; 

 

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 artikel 98; 

 

Gelet op de aanvraag van het Federaal Planbureau; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de voorzitster. 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut dat onder andere 

vooruitzichten opmaakt en de impact van beleidswijzigingen berekent binnen de sociale 

zekerheid, de personenbelasting en bepaalde domeinen die voorheen federaal werden 

aangestuurd maar sinds kort geregionaliseerd zijn zoals de kinderbijslag en bepaalde 

middelengetoetste bijstandsuitkeringen. 

 

2. De effecten van deze beleidswijzigingen moeten niet enkel doorgerekend worden op hun ma-

cro-budgettaire impact maar dienen ook verbijzonderd te worden naar individuele en 

huishoudkarakteristieken. In het bijzonder wordt bij deze verdelingsanalyses aandacht 

besteed aan de impact op de koopkracht van gezinnen en de impact op het armoederisico. 

 

3. Deze taken kaderen in opdrachten waarmee het FPB bij wet belast is. Zo moet het FPB 

vooruitzichten opmaken voor de Belgische economie (wet van 21 december 1994, Belgisch 
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Staatsblad 23 december 1994), bij de Federale Parlementsverkiezingen de partijprogramma’s 

van politieke partijen doorrekenen (wet van 22 mei 2014, Belgisch Staatsblad 22 juli 2014) 

en is het betrokken bij de Studiecommissie voor de vergrijzing en het opstellen van een 

Vergrijzingsnota (wet van 5 september 2001, Belgisch Staatsblad 14 september 2001). De 

voorliggende gegevensaanvraag wordt ingediend met het oog op de uitvoering van deze 

opdrachten. 

 

4. Teneinde deze verdelingsanalyses te kunnen uitvoeren, wenst het FPB gepseudonimiseerde 

en gekoppelde persoonsgegevens te ontvangen vanwege de FOD Financiën, een aantal 

instellingen van sociale zekerheid en andere instellingen1. De gevraagde gegevens hebben 

voornamelijk betrekking op de te modelleren onderdelen, i.e. sociale zekerheidsbijdragen, 

pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, inkomensgaranties, ziekte- en 

invaliditeitsuitkeringen, familiale uitkeringen en de op de gerelateerde 

inkomenscomponenten verschuldigde personenbelasting. Daarnaast worden ook een aantal 

variabelen gevraagd om de bekomen simulatieresultaten te kunnen evalueren. 

 

5. De mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën vereist de redactie van een 

protocol tussen de betrokken partijen of een beraadslaging van de kamer federale overheid 

van het Informatieveiligheidscomité (cfr. infra). De mededeling van de overige 

persoonsgegevens (afkomstig van instellingen van sociale zekerheid) vereist in casu de 

toelating van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (wet van 

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

zekerheid). Voor de mededeling van het gegeven van Statbel zal een protocol worden 

afgesloten. 

 

6. De persoonsgegevens afkomstig van de verschillende gegevensbanken zullen worden 

gekoppeld en gepseudonimiseerd door de Kruispuntbank van sociale zekerheid in haar rol 

van intermediaire organisatie en trusted third party, overeenkomstig haar wettelijke 

opdrachten (art. 5 van de wet van 15 januari 1993 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de sociale zekerheid). De KSZ zorgt er aldus voor dat het 

identificatienummer van de betrokken wordt vervangen door een nietszeggend volgnummer 

en dat de gegevens die tot heridentificatie zouden kunnen leiden, worden geaggregeerd om 

het risico op heridentificatie uit te sluiten (small cell risk analyse). 

 

 
1 Via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (meer bepaald in voorkomend geval uit het 

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming) zullen persoonsgegevens worden 

bekomen, afkomstig van volgende instellingen: Rijksregister en KSZ-register: Rijksdienst voor 

Pensioenen, Pensioendienst voor de overheidssector, Sigedis, Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der Zelfstandigen, Federaal Agentschap voor de kinderbijslag, Federaal Agentschap 

voor beroepsrisico’s, Nationaal Intermutualistisch College, Rijksinstituut voor ziekte en invalideit, 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, FOD Sociale Zekerheid, POD Maatschappelijke Integratie, 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 

Plaatselijke Overheidsdiensten, Agentschap Voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, 

Kwalificaties en Studietoelage, Académie de recherche et d'enseignement supérieur en Conseil des 

Recteurs, STATBEL, VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG.  
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7. De gepseudonimiseerde persoonsgegevens afkomstig uit de fiscale databanken ‘IPCAL’,  

‘PATRIS’ en ‘LT-SPAR’ van de FOD Financiën worden in bijlage van de beraadslaging 

exhaustief opgesomd, en betreffen volgende categorieën: 

 - personalia (o.a. burgerlijke staat, personen ten laste) 

 - algemene informatie mbt de inkomsten en belastingen van de fiscale eenheid (belastbaar 

netto inkomen, belasting staat, gereduceerde belasting, finaal gevestigde belasting) 

 - gegevens voor woonfiscaliteit (kadastraal inkomen, beroepsgebruik, details van 

hypothecaire lening, ) 

 - gegevens voor het bepalen van beroepskosten (werkelijke beroepskosten, beroepskosten 

zelfstandigen) 

 - gegevens voor het bepalen van belastingverminderingen (belastingverminderingen in 

functie van woon-werkverkeer, pensioensparen, dienstencheques, PWA-cheques, 

kinderopvangkosten, loonbonus, isolatie van het dak, lage energiewoningen, 

onderhoudsuitkeringen, bouwsparen, lange termijnsparen, bedrijfsvoorheffing) 

 - bijkomende gegevens voor het bepalen van gezinsbijslagen, in het bijzonder sociale toeslag 

(kadastraal inkomen van verhuurd goed, gebouwen, gronden, materieel en outillering, 

uitbetaalde of ontvangen onderhoudsuitkeringen) 

 - kadastraal inkomen eigen woning (PATRIS) 

 - gegevens over de uitbetaalde derdepijlerpensioenen (LT-SPAR) 

 

8. De persoonsgegevens betreffen de gegevens van een representatieve steekproef van de 

Belgische bevolking. De wijze waarop de steekproef wordt getrokken worden in detail in de 

aanvraag beschreven. De steekproef betreft bijgevolg ongeveer 145.000 private Belgische 

huishoudens en hun leden. De beoogde persoonsgegevens betreffen de gegevens van het 

inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018). 

 

II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

9. Krachtens artikel 35/1, §1, eerste 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 andere derden dan instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° 

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

van de sociale zekerheid, een voorafgaande beraadslaging van de kamer federale overheid 

van het informatieveiligheidscomité voor zover de verwerkingsverantwoordelijken van de 

meedelende instantie en de ontvangende instanties, 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 de verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging verzoekt en de 

andere verwerkingsverantwoordelijken daarvan in kennis heeft gesteld. 

10. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat er geen protocol tot stand is 

gekomen tussen de betrokken partijen en dat een aanvraag tot toelating werd ingediend. De 

aanvraag is ontvankelijk en het Comité acht zich bevoegd. 
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B. TEN GRONDE 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT  

11. Overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming2   (hierna 

‘AVG’ genoemd) zijn de FOD Financiën (verzendende instantie) en het Federaal Planbureau 

(ontvangende instantie) als verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het 

naleven van de beginselen van de AVG en moeten ze in staat zijn dit aan te tonen. 

12. Het Comité wijst erop dat de verantwoordelijken voor de verwerking een register van de 

verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden, moeten bijhouden 

overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in artikel 30 AVG. 

B.2. RECHTMATIGHEID 

13. 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.  

14. Het Comité stelt vast dat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat 

aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (art. 6.1 e) AVG). De verwerking is 

eveneens noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 

verwerkingsverantwoordelijke rust (art. 6.1 c) AVG). Het Federaal Planbureau werd er 

immers uitdrukkelijk mee belast om de sociaal-economische evolutie en de factoren die deze 

evolutie bepalen, te analyseren en te voorzien en de gevolgen van de keuzes inzake 

economisch en sociaal beleid in te schatten ten einde de rationaliteit, de doeltreffendheid en 

de transparantie ervan te verbeteren. Het Federaal Planbureau voert eveneens structurele 

analyses uit op middellange en lange termijn en voornamelijk op economisch en sociaal vlak 

en op het vlak van het leefmilieu (art. 127, §1, eerste en tweede lid, van de wet van 21 

december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen). De federale besturen, openbare 

ondernemingen en instellingen zijn er bovendien wettelijk toe gehouden om aan het Federaal 

Planbureau alle nodige inlichtingen voor de uitvoering van zijn opdrachten te verstrekken 

(art. 128 van voormelde wet van 21 december 1994). 

B.3. DOELBINDING 

15. 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. De verdere verwerking met het oog op wetenschappelijk, historisch of 

statistische doeleindenonderzoek, zoals in casu het geval is, wordt niet als onverenigbaar met 

de oorspronkelijke doeleinden beschouwd als voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 

89.1 van de AVG. 

16. De mededeling van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de FOD Financiën aan 

het Federaal Planbureau wordt aangevraagd met het oog op het uitvoeren van 

verdelingsanalyses van fiscale en sociale maatregelen. De voorliggende aanvraag heeft dan 

 
2 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. 
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ook tot doel om de dataset die gebruikt wordt als input voor de modellering van uitkeringen 

en bijdragen vorm te geven. Meer specifiek zullen volgende onderdelen worden 

gemodelleerd: sociale zekerheidsbijdragen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, 

inkomensgaranties, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, familiale uitkeringen en de op de 

gerelateerde inkomenscomponenten verschuldigde personenbelasting. Er kunnen dan ook 

drie grote blokken in de gevraagde gegevens (zowel van de FOD Financiën als van de andere 

overheidsinstellingen, al dan niet in de sector van de sociale zekerheid) onderscheiden 

worden: 

- variabelen die toelaten om de regelgeving van een bepaald beleidsdomein te modelleren, 

- variabelen die toelaten om het berekende resultaat te evalueren door bedragen, berekend 

met het model, te vergelijken met een geregistreerd bedrag, 

- variabelen die toelaten om de gesimuleerde resultaten te evalueren. 

 

17. Wat de verdere verwerking voor wetenschappelijke doeleinden betreft, vereist artikel 89.1 

AVG passende waarborgen in overeenstemming met de AVG voor de rechten en vrijheden 

van de betrokkenen. Die waarborgen moeten ervoor zorgen dat er technische en 

organisatorische maatregelen worden getroffen om de inachtneming van het beginsel van 

minimale gegevensverwerking te garanderen. Deze maatregelen kunnen pseudonimisering 

omvatten, mits aldus die doeleinden in kwestie kunnen worden verwezenlijkt. Wanneer die 

doeleinden kunnen worden verwezenlijkt door verdere verwerking die de identificatie van 

betrokkenen niet of niet langer toelaat, moeten zij aldus worden verwezenlijkt. 

18. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat het voor de aanvrager niet mogelijk is om in 

het kader van dit onderzoek met anonieme gegevens te werken, omdat hij over gedetailleerde 

informatie dient te beschikken om de situatie van individuele personen te kunnen analyseren. 

Het Comité stelt vast dat de aanvrager erin voorziet dat de persoonsgegevens worden 

gekoppeld en gepseudonimiseerd door een derde vertrouwenspersoon (trusted third party), 

meer bepaald de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid die hiertoe de wettelijke opdracht 

heeft gekregen. 

19. Gelet op het voorgaande acht het Informatieveiligheidscomité de doeleinden van de beoogde 

mededeling van persoonsgegevens als welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd. 

B.4. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.4.1. Minimale gegevensverwerking 

20. Artikel 5.1 b) AVG stelt dat persoonsgegevens ter zake dienend en beperkt tot wat 

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

gegevensverwerking”). 

21. De fiscale gegevens afkomstig van de FOD Financiën, zoals algemeen beschreven in 

randnummer 7 en in detail in de bijlage van deze beraadslaging, moeten het Federaal 

Planbureau in staat stellen om – gekoppeld aan de gepseudonimiseerde persoonsgegevens 

afkomstig van de andere overheidsinstellingen – de dataset die gebruikt wordt als input voor 

de modellering van uitkeringen en bijdragen, vorm te geven. Zoals eerder vermeld, moeten 

ze toelaten om de regelgeving van een bepaald beleidsdomein te modelleren, om het 

berekende resultaat te evalueren door bedragen, berekend met het model, te vergelijken met 

een geregistreerd bedrag, en toelaten om de gesimuleerde resultaten te evalueren.  
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22. Het Informatieveiligheidscomité is van oordeel dat deze gegevens in het licht van de beoogde 

finaliteit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn. 

 

B.4.2. Opslagbeperking 

23. Aangaande de bewaringstermijn herinnert het Comité er aan dat persoonsgegevens niet 

langer mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen 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 de AVG passende technische en organisatorische 

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

beschermen (art. 5.1 e) AVG). 

24. Het Federaal Planbureau verzoekt om de toelating om de gepseudonimiseerde en gekoppelde 

persoonsgegevens te mogen bewaren tot en met 31 december 2025. In deze periode zou het 

mogelijk moeten zijn om zowel de nodige bewerkingen op de basisdata uit te voeren alsook 

om de programma’s die de gemanipuleerde basisdata verwerken, aan te passen. De lange 

bewaartermijn wordt ook gemotiveerd op basis van het feit dat de gegevens aangevraagd 

worden met het oog op de doorrekening van de geplande Federale parlementsverkiezingen 

die volgen op deze van 2019, i.e. 2024. 

25. Het Informatieveiligheidscomité acht deze bewaartermijn aanvaardbaar. Mocht het 

doeleinde reeds vóór het vervallen van die termijn zijn bereikt, dienen de gegevens nog voor 

afloop van deze termijn door de aanvrager te worden bewaard onder een vorm die het niet 

mogelijk maakt om de betrokkenen te identificeren.  

B.5. RECHTEN EN VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE 

26. Gelet op het feit dat artikel 128 van voormelde wet van 21 december 1994 erin voorziet dat 

alle federale besturen, openbare ondernemingen en instellingen er toe gehouden zijn om aan 

het FPB alle nodige inlichtingen voor de uitvoering van zijn opdrachten te verstrekken, én 

het feit dat de persoonsgegevens worden verwerkt voor statistische doeleinden, zijn de 

betrokken partijen, met toepassing van art. 14.5 b) en c) AVG vrijgesteld van de 

voorafgaandelijke informatieverplichting ten aanzien van de betrokkenen. 

27. De verwerking met het oog op archivering voor het algemeen belang, wetenschappelijk of 

historisch onderzoek of statistische doeleinden is onderworpen aan passende waarborgen in 

overeenstemming met de AVG voor de rechten en vrijheden van de betrokkene (art. 89.1 

AVG) . 

28. In uitvoering van artikel 89.2 AVG bepaalt Titel 4 van de wet van 30 juli 2018 betreffende 

de bescherming van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens het uitzonderingsregime ten aanzien van de rechten van de betrokkenen 

bedoeld in de artikel 15 (recht van inzage), 16 (recht op rectificatie), 18 (recht op beperking) 

en 21 (recht van bezwaar) AVG. 
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29. Voor zover de aanvrager zich wenst te beroepen op het uitzonderingsregime voorzien in Titel 

4 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVP”) omdat de uitoefening 

van voormelde rechten het wetenschappelijk onderzoek onmogelijk dreigen te maken of 

ernstig dreigen te belemmeren, en afwijkingen noodzakelijk zijn om die doeleinden te 

bereiken, moeten de afwijkingen worden toegepast onder de voorwaarden vermeld in titel 4 

WVP: 

 - in voorkomend geval het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming, 

hetgeen het geval is 

 - het aanvullen van het register van de verwerkingsactiviteiten 

 - het bijkomend informeren van de betrokkene indien de gegevens bij de betrokkene worden 

verzameld (quod non); 

 - het afsluiten van een overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de 

verantwoordelijke voor de oorspronkelijke verwerking (in casu huidige beraadslaging die 

overeenkomstig artikel 35, §4, van de wet van 15 augustus 2002 houdende oprichting en 

organisatie van een federale dienstenintegrator de betrokken partijen verbindt); 

 - het toepassen van de cascade van anonieme, gepseudonimiseerde of niet-

gepseudonimiseerde gegevens al naar gelang de doeleinden van de verwerking, en 

overeenkomstig de voorwaarden vermeld in titel 4, zoals in casu het geval is; 

 - het niet-verspreiden van gepseudonimiseerde gegevens, behoudens de voorziene 

uitzonderingen. 

B.6. BEVEILIGING 

30. 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”).  

31. De technische en organisatorische maatregelen van het Federaal Planbureau en van de FOD 

Financiën werden reeds positief beoordeeld bij beraadslaging nr. 32/2017 van 19 oktober 

2017 van het voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid en werden bevestigd bij 

beraadslaging nr. 20/013 van 15 mei 2020 van het Informatieveiligheidscomité. Het 

informatieveiligheidscomité neemt eveneens akte van het feit dat het Federaal Planbureau 

een privacyverklaring heeft gepubliceerd op haar website. 

32. Het Comité 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. Het 

Comité verwijst hieromtrent naar de ‘Richtsnoeren voor 

gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking "waarschijnlijk 

een hoog risico inhoudt" in de zin van Verordening 2016/679’ van de Groep 

Gegevensbescherming Artikel 29  en de aanbeveling uit eigen beweging nr. 01/2018 van 28 

februari 2018 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met 

betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging . 
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33. 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. 

 

Om deze redenen besluit 

 

de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de FOD Financiën, met 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als intermediaire organisatie, aan het 

Federaal Planbureau voor het uitvoeren van verdelingsanalyses van fiscale en sociale maatregelen 

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. 

 

Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat de verwerkingsverantwoordelijken gehouden zijn 

om in voorkomend geval 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. SALMON 

voorzitster 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de FOD 

Beleid en Ondersteuning, op volgend adres: Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. 

 

 

 

  



 

 

Bijlage: overzicht van de persoonsgegevens afkomstig van de FOD Financiën 

 
Benaming (IPCAL-code) Beschrijving Meetwaarden  

Geanonimiseerd 

rijkregisternummer van 

partner 1 van de fiscale 

eenheid 

Geanonimiseerd identificatienummer van het individu Fictief nummer  

Geanonimiseerd 

rijkregisternummer van 

partner 2 van de fiscale 

eenheid 

Geanonimiseerd identificatienummer van het individu Fictief nummer  

Personalia  

A0010 Ongehuwd en niet wettelijk samenwonend   

A0020 Gehuwd   

A0040 Echtgenoot met bestaandsmiddelen <= 2.660 €   

A0060 Wettelijk samenwonend   

A0080 partner met bestaansmiddelen <= 2.660 €   

A0100 Weduwnaar, weduwe (of gelijkgestelde)   

A0110 Overlijden partner in 2011   

A0120         gemeenschappelijke aanslag    

A0130         afzonderlijke aanslagen    

A0140 Uit de echt gescheiden  (of gelijkgestelde)   

A0150     in 2011   

A0160 Van tafel en bed gescheiden   

A0170     in 2011   

A0180 Feitelijk gescheiden   

A0190     in 2011   

A0220 Overlijden belastingplichtige   

A0230   was gehuwd of wettelijk samenwonend    

A0240   was in 2011 weduwnaar geworden   

A0250         gemeenschappelijke aanslag    

A0260         afzonderlijke aanslagen    

A0270   was niet gehuwd of WS    

A0280 Handicap echtgenote of WS   

B0280 Handicap echtgenote of WS   
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Benaming (IPCAL-code) Beschrijving Meetwaarden  

A0300 Aantal kinderen ten laste (niet co-ouderschap)   

A0310 Aantal gehandicapte kinderen ten laste (niet co-ouderschap)   

A0320 Andere personen ten laste   

A0330 Handicap andere persoon ten laste   

A0340 Co-ouderschap ten laste   

A0350 Handicap kind co-ouderschap ten laste   

A3080 Kinderen < 3 jaar zonder bewakingskosten   

A3090 Handicap kind < 3j.zonder bewakingskosten   

A0430 Ascendenten ten laste   

A0440 Gehandicapte ascendenten ten laste   

Algemene informatie met betrekking tot de inkomsten en belastingen van de fiscale eenheid  

A7555 Globaal belastbaar netto inkomen partner 1   

B7555 Globaal belastbaar netto inkomen partner 2   

A7557 Afzonderlijk belastbaar netto inkomen partner 1   

B7557 Afzonderlijk belastbaar netto inkomen partner 2   

A8299 Belasting Staat partner 1   

B8299 Belasting Staat partner 2   

A8303 Gereduceerde belasting partner 1 gevestigd op afzonderlijk belastbaar 

inkomen 

 
 

B8303 Gereduceerde belasting partner 2 gevestigd op afzonderlijk belastbaar 

inkomen 

 
 

A8304 Gereduceerde belasting partner 1 gevestigd op gezamenlijk belastbaar 

inkomen 

 
 

B8304 Gereduceerde belasting partner 2 gevestigd op gezamenlijk belastbaar 

inkomen 

 
 

A8455 Finaal gevestigde belasting   

Deel 1: gegevens voor woonfiscaliteit  

A1000 KI van de eigen woning onderworpen aan OV   

B1000 KI van de eigen woning onderworpen aan OV   

A1050 Gebruikt voor het beroep   

B1050 Gebruikt voor het beroep   

A1400 Datum van de lening   

B1400 Datum van de lening   

C3600 Hypothecaire lening gesloten in 2015   
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Benaming (IPCAL-code) Beschrijving Meetwaarden  

D3600 Hypothecaire lening gesloten in 2015   

C3610  Premie individuele levensverzekering gesloten in 2015   

D3610  Premie individuele levensverzekering gesloten in 2015   

C3700 Lening gesloten tussen 2005-2014:  interesten en kapitaalaflossingen   

D3700 Lening gesloten tussen 2005-2014:  interesten en kapitaalaflossingen   

C3710  Leningen gesloten tussen 2005-2014: premies van individuele 

levensverzekeringen 

 
 

D3710 Leningen gesloten tussen 2005-2014: premies van individuele 

levensverzekeringen 

 
 

C3800 Lening gesloten voor 2006: interesten en kapitaalaflossingen – voor uw ‘eigen 

woning’ 

 
 

D3800 Lening gesloten voor 2006: interesten en kapitaalaflossingen – voor uw ‘eigen 

woning’ 

 
 

C1000 Interesten die in aanmerking komen voor een gewestelijke 

belastingvermindering: vrijgestelde inkomen ‘eigen woning’ – gelegen in 

België – die u niet verhuurt  

 

 

D1000 Interesten die in aanmerking komen voor een gewestelijke 

belastingvermindering: vrijgestelde inkomen ‘eigen woning’ – gelegen in 

België – die u niet verhuurt 

 

 

C1330 Interesten hypothecaire lening voor 2005 om – enige woning te bouwen: 

gesloten in 2015  

 
 

D1330 Interesten hypothecaire lening voor 2005 om – enige woning te bouwen: 

gesloten in 2015 

 
 

C1380 Interesten hypothecaire lening voor 2005 om – enige woning te bouwen: 

gesloten voor 2015  

 
 

C3590 Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven 

of verbouwen van uw eigen woning die in aanmerking komen voor de 

gewestelijke vermindering voor het bouwsparen 

 

 

D3590 Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven 

of verbouwen van uw eigen woning die in aanmerking komen voor de 

gewestelijke vermindering voor het bouwsparen 

 

 

C3550 Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven 

of verbouwen van uw eigen woning die in aanmerking komen voor de 

gewestelijke vermindering voor het bouwsparen 

 

 

D3550 Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven 

of verbouwen van uw eigen woning die in aanmerking komen voor de 
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Benaming (IPCAL-code) Beschrijving Meetwaarden  

gewestelijke vermindering voor het bouwsparen 

C3560 Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven 

of verbouwen van uw eigen woning die in aanmerking komen voor de 

gewestelijke vermindering voor het bouwsparen 

 

 

D3560 Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven 

of verbouwen van uw eigen woning die in aanmerking komen voor de 

gewestelijke vermindering voor het bouwsparen 

 

 

C3570 Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven 

of verbouwen van uw eigen woning die in aanmerking komen voor de 

gewestelijke vermindering voor het bouwsparen 

 

 

D3570 Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven 

of verbouwen van uw eigen woning die in aanmerking komen voor de 

gewestelijke vermindering voor het bouwsparen 

 

 

C3580 Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven 

of verbouwen van uw eigen woning die in aanmerking komen voor het lange 

termijnsparen  

 

 

D3580 Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven 

of verbouwen van uw eigen woning die in aanmerking komen voor het lange 

termijnsparen 

 

 

Deel 2: gegevens voor bepalen beroepkosten  

A2580 Werkelijke beroepskosten loontrekkende indien hij wettelijk forfait niet 

wenst 
  

B2580 Werkelijke beroepskosten loontrekkende indien hij wettelijk forfait niet 

wenst 
  

A4060 Werkelijke beroepskosten bedrijfsleider indien hij wettelijk forfait niet wenst   

B4060 Werkelijke beroepskosten bedrijfsleider indien hij wettelijk forfait niet wenst   

A4520 Werkelijke beroepskosten meewerkende partner indien hij wettelijk forfait 

niet wenst 
  

B4520 Werkelijke beroepskosten meewerkende partner indien hij wettelijk forfait 

niet wenst 
  

A6060 Beroepskosten zelfstandigen   

B6060 Beroepskosten zelfstandigen   

A6570 Beroepskosten zelfstandigen   

B6570 Beroepskosten zelfstandigen   

Deel 3: gegevens voor bepalen belastingverminderingen  
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Benaming (IPCAL-code) Beschrijving Meetwaarden  

A2540 Totaal bedrag dat in aanmerking komt voor terugbetaling woon-werkverkeer   

B2540 Totaal bedrag dat in aanmerking komt voor terugbetaling woon-werkverkeer   

A2550 Gedeelte van de vrijstelling woon-werkverkeer   

B2550 Gedeelte van de vrijstelling woon-werkverkeer   

A3610 Hoogte van het bedrag dat in aanmerking komt voor de 

belastingvermindering voor pensioensparen 
  

B3610 Hoogte van het bedrag dat in aanmerking komt voor de 

belastingvermindering voor pensioensparen 
  

C3640 Hoogte van het bedrag dat in aanmerking komt voor de 

belastingvermindering voor dienstencheques 
  

D3640 Hoogte van het bedrag dat in aanmerking komt voor de 

belastingvermindering voor dienstencheques 
  

C3650 Hoogte van het bedrag dat in aanmerking komt voor de 

belastingvermindering voor PWA-cheques 
  

D3650 Hoogte van het bedrag dat in aanmerking komt voor de 

belastingvermindering voor PWA-cheques 
  

C3660 Aantal gebruikte dienstencheques    

D3660 Aantal gebruikte dienstencheques    

A3840 Hoogte van het bedrag dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening 

van de belastingvermindering voor kinderopvangkosten 
  

A3940 Hoogte van totaalbedrag giften die in aanmerkingen komen voor de 

belastingvermindering voor giften 
  

A2420 Hoogte van het bedrag voor berekening van de loonbonus   

B2420 Hoogte van het bedrag voor berekening van de loonbonus   

A2440 Hoogte van het bedrag voor berekening van de loonbonus   

B2440 Hoogte van het bedrag voor berekening van de loonbonus   

C3170 Hoogte bedrag voor de berekening van de belastingvermindering voor isolatie 

van het dak  
  

A3150 Uitgaven voor fotovoltaische panelen gedaan in 2012   

A3160 Uitgaven voor geothermische zonne-energie gedaan in 2012   

A3430 
Totale bedragen van de belastingvermindering voor energiebesparende 

uitgaven 
  

A3440 
Totale bedragen van de belastingvermindering voor energiebesparende 

uitgaven 
  

A3470 Lage energiewoningen   
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Benaming (IPCAL-code) Beschrijving Meetwaarden  

A3480 Nulenergiewoningen   

A3670 Passiefhuizen   

A3900 Hoogte van de werkelijk betaalde onderhoudsuitkeringen   

B3900 Hoogte van de werkelijk betaalde onderhoudsuitkeringen   

C3500 Gewestelijke vermindering voor het bouwsparen: contract gesloten in 2015   

D3500 Gewestelijke vermindering voor het bouwsparen: contract gesloten in 2015   

C3510 Gewestelijke vermindering voor het bouwsparen: contract gesloten voor 

2015 en vanaf 1989 
  

D3510 Gewestelijke vermindering voor het bouwsparen: contract gesloten voor 

2015 en vanaf 1989 
  

C3520 Gewestelijke vermindering voor het bouwsparen: contract gesloten voor 

2015 en voor 1989 
  

D3520 Gewestelijke vermindering voor het bouwsparen: contract gesloten voor 

2015 en voor 1989 
  

C3530 Gewestelijke vermindering voor het lange termijnsparen: vanaf 1989   

D3530 Gewestelijke vermindering voor het lange termijnsparen: vanaf 1989   

C3540 Gewestelijke vermindering voor het lange termijnsparen: na 1989   

D3540 Gewestelijke vermindering voor het lange termijnsparen: na 1989   

A2250/B2250 Bedrijfsvoorheffing loontrekkers   

A4250/B4250 Bedrijfsvoorheffing pensioenen (verrekenbaar maar niet terugbetaalbaar)   

Deel 4: bijkomende gegevens voor bepalen gezinsbijslagen (i.h.b. sociale toeslag)  

A1060 / B1060 Niet-geïndexeerd K.I.: Gebouwd verhuurd niet voor beroep of niet verhuurd   

A1061 / B1061 Geïndexeerd K.I.: Gebouwd verhuurd niet voor beroep of niet verhuurd   

A1070 / B1070 Niet-geïndexeerd K.I.: Ongebouwd verhuurd niet voor beroep of niet 

verhuurd 
  

A1071 / B1071  Geïndexeerd K.I.: Ongebouwd verhuurd niet voor beroep of niet verhuurd   

A1080 / B1080 Niet-geïndexeerd K.I.: Verhuurd, pachtwetgeving, voor land-tuinbouw   

A1081 / B1081 Geïndexeerd K.I.: Verhuurd, pachtwetgeving, voor land-tuinbouw   

A1090 / B1090 Niet-geïndexeerd K.I.: Gebouwen, materieel en outillering   

A1091 / B1091 Geïndexeerd K.I.: Gebouwen, materieel en outillering   

A1120 / B1120 Niet-geïndexeerd K.I.: Gronden    

A1121 / B1121 Geïndexeerd K.I.: Gronden   

A1150 / B1150 Niet-geïndexeerd K.I.: Materieel en outillering   

A1151 / B1151 Geïndexeerd K.I.: Materieel en outillering   
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Benaming (IPCAL-code) Beschrijving Meetwaarden  

A3900 / B3900 Uitbetaalde onderhoudsuitkeringen   

A3920 Uitbetaalde onderhoudsuitkeringen (door beide partners samen 

verschuldigd) 
  

A1920 / B1920 Ontvangen onderhoudsuitkeringen: niet gekapitaliseerde uitkeringen   

A1930 / B1930 Ontvangen onderhoudsuitkeringen: achterstalige uitkeringen   

A1940 / B1940 Ontvangen onderhoudsuitkeringen: gekapitaliseerde uitkeringen (fictief 

jaarbedrag) 
  

A1950 / B1950 Ontvangen onderhoudsuitkeringen: kapitaal   

De gegevens uit de bron PATRIS worden opgevraagd voor het inkomensjaar 2017 (aanslagjaar 2018) voor alle individuen uit de steekproef. 

Benaming Beschrijving Meetwaarden  

Geanonimiseerd rijkregisternummer van de 

eigenaar 
Geanonimiseerd identificatienummer van het individu Fictief nummer  

Kadastraal inkomen eigen woning Kadastraal inkomen eigen woning Bedrag in klassen van 10 euro  

 
De gegevens uit de bron LT-SPAR databank worden eveneens opgevraagd voor het inkomensjaar 2017 (aanslagjaar 2018) voor alle individuen uit 

de steekproef.:  alle informatie over de uitbetaalde derdepijlerpensioenen.  


