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Informatieveiligheidscomité 

kamer federale overheid 
 

 

 

FO/18/243 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/139 VAN 6 NOVEMBER 2018 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN BELASTINGGEGEVENS UIT HET “IPCAL DATABESTAND” 

VAN DE FOD FINANCIËN AAN EEN ONDERZOEKSGROEP GEVORMD DOOR DE 

FOD SOCIALE ZEKERHEID, DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN EN DE UNIVERSITÉ 

DE LIÈGE IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK NAAR DE OMVANG, 

KENMERKEN EN OPLOSSINGEN VOOR NON-TAKE-UP VAN SOCIALE 

UITKERINGEN 

 

 

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 beraadslaging nr. 18/035 van 3 april 2018, gewijzigd op 3 juli 2018, van de afdeling 

sociale zekerheid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid; 

 

Gelet op de aanvraag van de Universiteit Antwerpen, de Université de Liège en de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op de bijkomende informatie, laatst ontvangen op 11 oktober 2018; 

 

Gelet op de inlichtingen ingewonnen bij de FOD Financiën; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Onderzoekers van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de Universiteit Antwerpen 

en de Université de Liège willen voor het meten, begrijpen en verminderen van de niet-

opname van sociale rechten onder de Belgische bevolking met een laag inkomen (in het kader 

van het project TAKE FOCUSED, “reducing poverty through improving the take up of social 
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policies”, gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid) gebruik maken van bepaalde 

gepseudonimiseerde persoonsgegevens afkomstig van de FOD Financiën. 

 

2. De aanvraag betreft belastinggegevens uit het “IPCAL data bestand” van de FOD Financiën. 

 

3. De belastinggegevens uit het “IPCAL databestand” zullen, volgens de aanvraag, aangeleverd 

worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (hierna “de KSZ”) in 

gepseudonimiseerde vorm, na koppeling met gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt 

en Sociale Bescherming enerzijds en met gegevens afkomstig van de programmatorische 

overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (gegevens over personen die recht hebben op 

een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds). De koppeling tussen de twee 

laatstgenoemde bronnen maakt het voorwerp uit van beraadslaging nr. 18/035 van 3 april 

2018, gewijzigd op 3 juli 2018 van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid (hierna SCSZG), daar het gaat om bronnen binnen het netwerk van de Sociale 

Zekerheid. De omvang van de steekproef wordt in voormelde beraadslaging afgebakend. 

 

4. Onderhavige aanvraag handelt enkel over de toegang tot gegevens van de FOD Financiën. 

 

II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

5. Krachtens artikel 35/1 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. 

6. Het Comité neemt akte van het feit dat er geen akkoord over de mededeling werd bekomen.1 

De FOD Financiën werd op de hoogte gesteld van de machtigingsaanvraag. De FOD 

Financiën heeft geen bezwaren geuit tegen de gevraagde mededeling. 

7. In voorliggend geval wordt een elektronische toegang gevraagd tot gegevens die zich in de 

gegevensbanken van de FOD Financiën bevinden. Het Comité is derhalve bevoegd. 

B. TEN GRONDE 

B.1 DOELBINDING 

                                                           
1 Het Comité stelt vast dat art. 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dat bepaalt de federale overheidsdienst die 
persoonsgegevens meedeelt de doorgifte formaliseert aan de hand van een protocol, pas in werking treedt op 1 
april 2019. 
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8. Artikel  5, §1, b) van de Algemene verordening gegevensbescherming2 (hierna “de 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 onderzoek, 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. Hierna onderzoekt het Comité in 

welke mate deze voorwaarden voldaan zijn. 

9. De gegevens worden aangevraagd met het oog op het in kaart brengen van de niet-opname 

van sociale rechten door personen die daar formeel gezien recht op hebben, het achterhalen 

van de oorzaken van deze niet-opname en het onderzoeken van mogelijke oplossingen die 

bijdragen aan de vermindering van non-take-up. De gegevens van de databank “IPCAL” van 

de FOD Financiën worden gevraagd om de toegankelijkheidsvoorwaarden voor bepaalde 

uitkeringen na te gaan. Het Comité is van oordeel dat dit welbepaalde en uitdrukkelijk 

omschreven doeleinden betreft. Het brengt in herinnering dat de gevraagde gegevens enkel 

met het oog op deze doeleinden mogen worden verwerkt. 

10. Wat de verdere verwerking voor wetenschappelijke doeleinden betreft, vereist artikel 89, §1, 

van de 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. 

11. Het Comité 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 en het risico op 

onrechtstreekse identificatie aldus niet volledig kan worden uitgesloten. 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. 

12. Het Comité wijst er op dat de derde vertrouwenspersoon ertoe gehouden is om, naast de 

pseudonimisering, een small cell risk analyse uit te voeren en in voorkomend geval 

bewerkingen op de gegevens uit te voeren (zoals aggregatie van gegevens). Dit heeft tot doel 

om te verzekeren dat de betrokkenen niet kunnen worden geheridentificeerd aan de hand van 

het voorkomen van een te beperkt aantal gevallen per gegevenscategorie. 

13. Tot slot constateert het Comité dat de betrokkenen in principe zouden moeten worden 

geïnformeerd door de FOD Financiën of de KSZ vooraleer deze de gegevens aan de 

aanvrager overmaken3. Gelet op de omvang van de steekproef (10.000 personen) en het feit 

                                                           
2 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 277 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. 
3 Artikel 14 van de AVG. 
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dat geen exacte gegevens worden verkregen (de gegevens worden per klasse per schijf van 

10 euro doorgegeven), is het Comité van oordeel dat toepassing kan worden gemaakt van het 

uitzonderingsregime4, dat inhoudt dat de verantwoordelijke voor de verwerking niet moet 

voldoen aan de informatieplicht indien deze verplichting onmogelijk blijkt of onevenredig 

veel moeite kost. Desalniettemin acht het Comité het aangewezen dat zowel langs de kant 

van de FOD Financiën als langs de kant van de aanvrager, in een algemene transparantie 

wordt voorzien, door bijvoorbeeld op de website uitleg te verschaffen omtrent onderhavige 

doorgifte van persoonsgegevens. 

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.2.1. Minimale gegevensverwerking 

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

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

gegevensverwerking”). 

15. De aanvrager vraagt toegang tot bepaalde gegevens van de FOD Financiën uit de databank 

met aangiftes van de inkomstenbelasting (IPCAL-databank) betreffende de steekproef van 

12.500. Alle bedragen worden gevraagd in klassen van 10 euro. De IPCAL-gegevens worden 

gevraagd voor de inkomsten van 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. 

16. In bijlage bij deze beraadslaging wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de gegevens 

die zullen doorgegeven worden door de FOD Financiën. 

17. De aanvrager argumenteert dat de gegevens uit de administratieve bronnen, waaronder de 

IPCAL-databank, vier doelstellingen dienen: 1) replicatie van de middelentoetsen en 

identificatie van take-up en potentiële non-take-up; 2) het mogelijk maken om alternatieve 

middelentoetsen te definiëren (bv. bij harmonisatie van toegangscriteria)) en de gevolgen 

ervan in te schatten; 3) het bieden van essentiële achtergrondinformatie om non-take-up beter 

te begrijpen; 4) het verkrijgen van meer inzicht in de mogelijkheden om non-take-up in de 

toekomst beter te monitoren. 

18. De aanvrager stelt dat de gegevens van de IPCAL-databank specifiek noodzakelijk zijn om 

de toegankelijkheidsvoorwaarden van bepaalde uitkeringen na te gaan: leefloon, de 

verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidskosten, de inkomensgarantie voor ouderen, de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de verwarmingstoelage. Sommige gegevens zijn 

nodig om het beschikbaar inkomen op jaarbasis te berekenen. In het overzicht in bijlage bij 

deze beraadslaging wordt per gevraagd gegeven vermeld voor welke uitkering het nodig is 

om de toegankelijkheidsvoorwaarden na te gaan. 

19. Gelet op deze motivatie, is het Comité van oordeel dat de gegevens die door de FOD 

Financiën zullen gecommuniceerd worden, toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot 

wat noodzakelijk is (art. 5, §1, c, AVG) voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

B.2.2. Opslagbeperking 

20. 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 

                                                           
4 Art. 14, §5, b), AVG. 
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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) 

21. Rekening houdend met enerzijds de duurtijd noodzakelijk voor de samenstelling van de 

steekproeven, het uitvoeren van het veldwerk (face-to-face surveys) en het opvragen van de 

gegevens bij de administratieve bronnen en anderzijds het uitvoeren van de analyses voor het 

wetenschappelijk onderzoek, beoogt de aanvrager de gegevens bij te houden tot 31 december 

2029. De afdeling sociale zekerheid van de Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van 

de gezondheid heeft deze bewaartermijn voor de gegevens die in het kader van dit onderzoek 

door de instellingen van sociale zekerheid worden meegedeeld aanvaard. 

22. Het Comité beschouwt dit als maximumtermijnen. Mocht het doeleinde reeds vóór het 

vervallen van die termijn zijn bereikt, dienen de gegevens nog voor afloop van deze termijn 

door de aanvrager en door de KSZ te worden bewaard onder een vorm die het niet mogelijk 

maakt de betrokkenen te identificeren. 

B.2.3. Frequentie van de toegang 

23. De aanvrager verzoekt om een éénmalige toegang tot de gegevens van de FOD Financiën 

van zodra de gegevens per inkomstenjaar (2015 tot en met 2019) beschikbaar zijn. In de 

praktijk zal dit er op neer komen dat de toegang zal plaatsvinden in februari en in september 

indien nieuwe gegevens beschikbaar worden. Het Comité constateert dat dit gepast is met het 

oog op het vervullen van de opgegeven doeleinden. 

B.2.4. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld 

24. Volgens de aanvraag worden de door de FOD Financiën via KSZ meegedeelde gegevens 

uitsluitend gebruikt door de onderzoekers van a) het Centrum voor Sociaal Beleid (11 

personen), b) de FOD Sociale zekerheid (2 personen) en c) het Centre de Recherche en 

Economie Publique et de la Population (3 personen). Voor het overige is er geen verdere 

mededeling aan derden. 

25. Het Comité heeft hier in het licht van artikel 4, §1, 3°, AVG geen bezwaren tegen. Het Comité 

dringt er in dit verband wel op aan om de nodige maatregelen te nemen opdat enkel de 

behoorlijk gemachtigde personeelsleden toegang zouden krijgen tot deze gegevens. 

B.3. RECHTEN EN VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE 

26. 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) . 

27. In uitvoering van artikel 89, §2, AVG bepaalt Titel 4 WVP 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. 

28. Voor zover de aanvrager zich wenst te beroepen op het uitzonderingsregime voorzien in Titel 

4 WVP omdat de uitoefening van voormelde rechten het wetenschappelijk onderzoek 
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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: 

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

 - het aanvullen van het register van de verwerkingsactiviteiten 

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

verzameld 

 - het afsluiten van een overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de 

verantwoordelijke voor de oorspronkelijke verwerking 

 - 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 

 - niet-verspreiden van gepseudonimiseerde gegevens, behoudens de uitzonderingen. 

B.4. BEVEILIGING 

B.4.1. Op het niveau van de aanvrager 

29. Het Comité neemt akte van het feit dat de organisatie van de gegevensstromen, en de 

veiligheidsmaatregelen die hierop van toepassing zijn, tussen de survey-teams, de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de administratieve bronnen en de onderzoeksteams 

werden goedgekeurd door de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid. 

30. De FOD Sociale Zekerheid is in het netwerk van de sociale zekerheid opgenomen. Dit 

betekent dat hij beschikt over 1) een functionaris voor de gegevensbescherming en 2) een 

veiligheidsplan met aanduiding van alle noodzakelijke middelen voor de uitvoering ervan. 

De Universiteit Antwerpen en de Université de Liège hebben het Comité elk een 

conformiteitsverklaring overgemaakt waarin wordt bevestigd dat het een functionaris voor 

de gegevensbescherming heeft aangesteld en alle noodzakelijk veiligheidsmaatregelen 

worden getroffen. 

31. De door de aanvragers voorziene veiligheidsmaatregelen kunnen aldus als passend worden 

gekwalificeerd. 

32. Wat de gegevensbeschermingseffectbeoordeling betreft, verwijst het Comité naar de 

bespreking onder B.4.2. 

B.4.2. Op het niveau van de FOD Financiën 

33. Wat de FOD Financiën betreft, werden de veiligheidsmaatregelen reeds in voorgaande 

beraadslagingen van het Sectoraal comité van de Federale Overheid onderzocht. 

34. Aanvullend mocht het Comité de bevestiging ontvangen dat een functionaris voor de 

gegevensbescherming werd aangesteld. 

35. Het Comité wijst er op dat de FOD Financiën overeenkomstig artikel 23 WVP een specifieke 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling moet verrichten vóór de verwerkingsactiviteit. Het 

Comité verwijst hieromtrent naar de aanbeveling uit eigen beweging nr. 01/2018 van 28 
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februari 2018 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met 

betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging5. 

36. De aanvragers en de FOD Financiën zijn ertoe gehouden een kopie van de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling aan het Comité over te maken. Indien uit deze 

beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen, dienen de 

aanvragers en de FOD Financiën gezamenlijk en 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. 

 

 

Om deze redenen, besluit 

 

het Informatieveiligheidscomité, kamer federale overheid: 

  

De mededeling van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze beraadslaging is toegestaan mits 

wordt voldaan aan de in deze beraadslaging vastgestelde maatregelen ter waarborging van de 

gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale 

gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

De aanvragers en de FOD Financiën zijn ertoe gehouden om, in voorkomend geval, het resultaat 

van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling aan het Comité over te maken. Indien uit deze 

beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen, dienen de 

aanvragers en de FOD Financiën gezamenlijk en op eigen initiatief een aanvraag tot wijziging van 

onderhavige beraadslaging in. 

 

 

 

 

 

 

Mireille Salmon 

Voorzitter 

 

 

 

 

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

BOSA – Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel (tel. 32-2-740 80 64). 

 

 

 

 

                                                           
5 www.adp-gba.be  

http://www.adp-gba.be/
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BIJLAGE: GEGEVENS UIT DE AANGIFTE VAN DE INKOMSTENBELASTING (IPCAL) (voor inkomensjaren 2016, 2017, 2018 en 

2019) 

In de kolom ‘motivatie’ wordt de uitkering gespecifieerd waarvoor het gevraagde gegeven nodig is om de 

toegankelijkheidsvoorwaarden na te gaan:  het leefloon (LL), de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidskosten (VT), de 

inkomensgarantie voor ouderen (IGO),  de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THB) en de verwarmingstoelage (SVT). 

Sommige gegevens zijn nodig om het  beschikbaar gezinsinkomen (BGI) op jaarbasis te berekenen. Alle bedragen worden gevraagd in 

klassen van 10 euro. 

 

 
 

IPCAL-code Omschrijving Luik Motivatie

GECODEERD_ INSZ Geanonimiseerd identificatienummer van het individu Koppeling

A/B0300 Aantal kinderen ten laste (niet co-ouderschap) Personalia SVT

A/B0320 Andere personen ten laste Personalia SVT

A/B0340 Co-ouderschap ten laste Personalia SVT

A/B0360 Co-ouderschap niet ten laste Personalia SVT

A/B0430 Ascendenten ten laste Personalia SVT

A/B0750 Buitenlandse rekening (ja) Buitenland IGO

A/B1050 Gebruikt voor het beroep Onroerende IGO

A/B1060 Gebouwd verhuurd niet voor beroep of niet verhuurd Onroerende IGO/SVT

A/B1061 Geïndexeerd en verhoogd K.I. gebracht tot 140 % van gebouwen niet verhuurd of niet voor beroep Onroerende VT

A/B1070 Ongebouwd verhuurd niet voor beroep of niet verhuurd Onroerende IGO/SVT

A/B1071 Geïndexeerd K.I. van  gebouwen niet verhuurd of verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken Onroerende VT

A/B1080 Verhuurd, pachtwetgeving, voor land-tuinbouw Onroerende IGO/SVT

A/B1081 Geïndexeerd K.I. van onroerende goederen verhuurd overeenkomstig de pachtwetgeving voor land- of tuinbouwdoeleinden Onroerende VT

A/B1090 Gebouwen, materieel en outillering : KI Onroerende IGO/SVT

A/B1091 Geïndexeerd K.I. van gebouwen, materieel en outillering Onroerende VT

A/B1100 Brutohuur - gebouw Onroerende BGI

A/B1101 Aanvullende huuropbrengst. Belastbaar gedeelte van de huur met betrekking op grondbezittingen opgenomen in 1091 Onroerende VT

A/B1120 Gronden : K.I. Onroerende IGO/SVT

A/B1121 Geïndexeerd K.I. van gronden verhuurd aan personen die ze gebruiken voor beroepsdoeleinden Onroerende VT

A/B1130 Brutohuur - grond Onroerende BGI

A/B1131 Aanvullende huuropbrengst. Belastbaar gedeelte van de huur met betrekking op grondbezittingen opgenomen in 1121 Onroerende VT

A/B1140 Erfpacht- of opstalvergoedingen. Op vaste termijnen te betalen bedragen van erfpacht of opstal Onroerende IGO/VT

A/B1150 Materieel en outillering Onroerende IGO/SVT

A/B1151 Geïndexeerd K.I. van materieel en outillering verhuurd aan personen die ze gebruiken voor beroepsdoeleinden Onroerende VT

A/B1160 Brutohuur - materieel en outillering Onroerende BGI

A/B1161 Aanvullende huuropbrengst .Belastbaar gedeelte van de huur met betrekking op grondbezittingen opgenomen in 1151 Onroerende VT

A/B1170 Verplicht aan te geven : inkomsten Roerende IGO

A/B1186 Weerhouden kosten Roerende SVT

A/B1230 Gebouwen, brutohuur (verlaagd tarief) Onroerende IGO
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IPCAL-code Omschrijving Luik Motivatie

A/B1240 Gronden, brutohuur (verlaagd tarief) Onroerende IGO

A/B1250 Erfpacht- of opstalvergoedingen (verlaagd tarief) Onroerende IGO

A/B1251 Totaal van buitenlandse inkomsten van grondbezittingen belastbaar tegen verlaagd tarief (netto bedrag) Onroerende VT

A/B1260 Meerwaarden op roerende waarden en titels Diverse inkomensten IGO

A/B1270 Vergoedingen voor ontbrekende  coupon met 25% Diverse IGO

A/B1271 Roerende voorheffing privé (25%) Diverse IGO

A/B1280 Vergoedingen voor ontbrekende  coupon met 15% Diverse IGO

A/B1281 Roerende voorheffing privé (15%) Diverse IGO

A/B1290 Meerwaarden op roerende waarden en titels Diverse IGO

A/B1300 Gebouwen, brutohuur (vrijgesteld) Onroerende IGO

A/B1310 Gronden, brutohuur (vrijgesteld) Onroerende IGO

A/B1320 Erfpacht- of opstalvergoedingen (vrijgesteld) Onroerende IGO

A/B1485 Netto-inkomen Onroerende THB

A/B1690 Meerwaarden op aandelen; verwezenlijkt vanaf 12.1.2009 Diverse SVT

A/B1693 Roerende inkomsten afzonderlijk belastbaar tegen 10% Roerende IGO/VT/THB/SVT

A/B1695 Roerende inkomsten afzonderlijk belastbaar tegen 25% Roerende IGO/VT/THB/SVT

A/B1696 Roerende: berekening belasting ORevMob THB/SVT

A/B1697 Roerende inkomsten afzonderlijk belastbaar tegen 15% Roerende IGO/VT/THB/SVT

A/B1698 1693 + 1695 + 1697 Roerende IGO

A/B1705 Gezamenlijk belastbare netto roerende inkomsten Roerende VT/THB/SVT

A/B1710 Netto bedrag van de meerwaarden (belastbaar tegen 16,5%) verwezenlijkt bij overdracht onroerend stuk grond Diverse VT/SVT

A/B1740 Netto bedrag van de  meerwaarden verwezenlijkt bij totale overdracht of gedeeltelijk van inspraak buitenlandse vennootsch. Diverse VT/SVT

A/B1760 Buitenlandse loten met RV Diverse IGO

A/B1761 Roerende voorheffing: privé Diverse IGO

A/B1780 Buitenlandse loten zonder RV Diverse IGO

A/B1890 Meerwaarden op roerende waarden en titels Diverse IGO

A/B1892 Voor RIZIV (Vak 4) : gezamenlijk belastbaar Diverse THB/SVT

A/B1895 Afzonderlijk belastbaar tegen 25% Diverse SVT

A/B1897 Afzonderlijk belastbaar tegen 15% Diverse SVT

A/B1900 Meerwaarden op roerende waarden en titels Diverse IGO

A/B1920 Niet gekapitaliseerde onderhoudsuitkeringen (100%) Diverse IGO/VT/SVT

A/B1930 Achterstallige uitkeringen (gerechtelijke beslissing) Diverse IGO/VT/SVT

A/B1940 Gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag) Diverse VT/SVT

A/B1950 Datum storting kapitaal (eerste 10 jaar: fictieve omzettingsrente) Diverse IGO/VT

A/B1960 Onderhoudsuitkeringen: Kapitaal Diverse IGO

A/B1970 Roer.verplicht: vergoedingen voor ontbrekende  coupon met 25% Diverse IGO
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IPCAL-code Omschrijving Luik Gebruik

A/B1980 Roer.verplicht: vergoedingen voor ontbrekende  coupon met 15% Diverse IGO

A/B2020 Occasionele winsten en baten: nog niet afgetrokken verliezen vorige vijf jaren Diverse SVT

A/B2022 Occasionele winsten en baten: netto-inkomen (positief of negatief) Diverse THB/SVT

A/B2030 Prijzen, subsidies, enz.: Belastbaar bedrag Diverse THB/SVT

A/B2050 Meerwaarde op overdracht onroerend onbebouwd stuk grond in België aan 33% Diverse VT/SVT

A/B2060 Meerwaarde op overdracht onroerende onbebouwd stuk grond in België aan 16,5% Diverse VT/SVT

A/B2090 Vergoeding exploitatie uitvindingen: Belastbaar bedrag Diverse THB/SVT

A/B2110 Andere pensioenen, renten Loontrekkers IGO/VT/THB/SVT

A/B2120 Achterstallen andere pensioenen, renten Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2130 Kapitalen afz. belast: tegen 33% Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B2140 Kapitalen afz. belast: tegen 16,5% andere Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B2150 Kapitalen afz. belast: tegen 10% Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B2160 Omzettingsrenten: 1° tijdens het inkomstenjaar Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B2170 Arbeidsongevallen: Uitkeringen, toelagen en renten (blijvende arbeidsongeschiktheid) Loontrekkers IGO/VT/THB/SVT

A/B2180 Omzettingsrenten: 2° tijdens de vorige jaren Loontrekkers THB/SVT

A/B2190 Pensioensparen: Gezamenlijk belastbaar Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B2200 Pensioensparen: 1° tegen 33% Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B2210 Pensioensparen: 2° tegen 16,5% Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B2220 Pensioensparen: 3° tegen 10% Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B2230 Pensioensparen: Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Loontrekkers THB

A/B2240 Arbeidsongevallen en beroepsziekten: Achterstallen Loontrekkers VT/SVT

A/B2250 Bedrijfsvoorheffing: totaal Loontrekkers BGI

A/B2260 Arbeidsongevallen en beroepsziekten: Omzettingsrenten van het jaar Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B2270 Arbeidsongevallen en beroepsziekten: Omzettingsrenten vorige jaren Loontrekkers THB/SVT

A/B2280 Wettelijke pensioenen Loontrekkers VT/THB/SVT

A/B2290 Overlevingspensioenen Loontrekkers VT/THB/SVT

A/B2300 Achterstallen wettelijke pensioenen Loontrekkers VT/SVT

A/B2310 Achterstallen overlevinspensioenen Loontrekkers VT/SVT

A/B2320 Kapitalen. afz. belast: Tegen 16,5% wettelijke pensioenen Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B2350 Brugpensioenen: Aanvullende vergoedingen Loontrekkers VT/THB/SVT

A/B2360 Brugpensioenen: Achterstallen Loontrekkers BGI

A/B2370 Kapitalen. afz. belast: Tegen 16,5% wettelijke pensioenen Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B2380 Opzeggingsvergoeding: Sporters Loontrekkers IGO

A/B2390 Opzeggingsvergoeding: Scheidrechters Loontrekkers IGO/SVT

A/B2400 Werkgeverstussenkomsten Loontrekkers IGO/SVT

A/B2420 Niet-recurrente voordelen Loontrekkers IGO/VT/SVT
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IPCAL-code Omschrijving Luik Motivatie

A/B2430 Achterstallen niet-recurrente voordelen Loontrekkers VT

A/B2440 Gevraagde vrijstelling Loontrekkers SVT

A/B2470 Betaalde bezoldigingen van december die in dezelfde maand zijn betaald Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2480 Aandelenopties vorige jaren Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2490 Aandelenopties van het jaar Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2500 Wedden en lonen Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2510 Vervroegd vakantiegeld Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2520 Achterstallen Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2540 Terugbetaling woon-werk. totaal bedrag Loontrekkers VT/SVT

A/B2560 Forfait voor verre verplaatsingen Loontrekkers BGI

A/B2570 Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Loontrekkers THB

A/B2590 Inkomen volgens indiciën Loontrekkers VT/SVT

A/B2600 Werkloos. zonder anciën.: Wettelijke en aanvullende uitkeringen Loontrekkers IGO/VT/THB/SVT

A/B2610 Werkloos. zonder anciën.: Achterstallen Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2620 Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2630 Wedden en lonen/HORECA occasioneel werk HORECA VT

A/B2640 Werkloos. zonder anciën.: Wettelijke en aanvullende uitkeringen (2005) Loontrekkers IGO/VT/THB/SVT

A/B2650 Werkloos. zonder anciën.: Achterstallen Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2660 Wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit Loontrekkers IGO/VT/THB/SVT

A/B2670 Tegen 16,5 % belastbare premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde  Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2680 Wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit: Achterstallen Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2690 Aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen Loontrekkers IGO/VT/THB/SVT

A/B2700 Beroepsziekte of arbeidsongevallen Loontrekkers IGO/VT/THB/SVT

A/B2710 Andere vervangingsinkomsten Loontrekkers THB/SVT

A/B2720 Achterstallen bij aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitk., bij beroepsziekte of arbeidsongevallen of andere vervangingsink. Loontrekkers IGO/SVT

A/B2730 Wedden en lonen sporters Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2740 Vervroegd vakantiegeld sporters Loontrekkers IGO/SVT

A/B2750 Achterstallen sporters Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2760 Opzeggingsvergoeding sporters Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2770 Wedden en lonen scheidsrechters enz Loontrekkers IGO/VT/THB/SVT

A/B2780 Vervroegd vakantiegeld scheidsrechters enz Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2790 Achterstallen scheidsrechters enz Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2800 Opzeggingsvergoedingen scheidsrechters enz Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2810 Brugpensioenen:  Werkloosheidsuitkeringen Loontrekkers IGO/VT/THB/SVT

A/B2820 Brugpensioenen: achterstallen werkloosheidsuitkeringen Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B2830 Inhoudingen aanvullend pensioen: Groepsverzekeringen voortzetting vorige Loontrekkers THB
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IPCAL-code Omschrijving Luik Motivatie

A/B2850 Inhoudingen aanvullend pensioen: Groepsverzekeringen Loontrekkers THB

A/B2860 Bedrijfsvoorheffing Loontrekkers BGI

A/B2890 Inkomsten van onbepaalde oorsprong (indiciën) Loontrekkers VT/SVT

A/B2920 Vervangingsinkomsten: Vergoedingen met clausule van doorbetaling (art 31bis) Loontrekkers THB/SVT

A/B2930 Vervangingsinkomsten: Achterstallen vergoedingen met clausule van doorbetaling (art 31bis) Loontrekkers SVT

A/B2940 Vervangingsinkomsten: Vergoedingen zonder clausule van doorbetaling (art 31bis) Loontrekkers THB/SVT

A/B2950 Vervangingsinkomsten: Achterstallen vergoedingen zonder clausule van doorbetaling (art 31bis) Loontrekkers SVT

A/B3000 Vervangingsinkomsten: Vergoedingen van december 2013 met clausule van doorbetaling (art 31bis) Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B3010 Vervangingsinkomsten: Vergoedingen van december 2013 zonder clausule van doorbetaling (art 31bis) Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B3020 Vervangingsinkomsten: Andere vergoedingen van december 2013 Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B3030 Ziekte- en invaliditeit: Uitkeringen van december Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B3040 Werkloos zonder ancien.: Uitkeringen van december Loontrekkers IGO/THB/SVT

A/B3060 Wedden en lonen: vergoedingen verkregen tijdens de vooropzeg Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B3070 Achterstallen verkregen tijdens de vooropzeg Loontrekkers IGO/SVT

A/B3080 Opzeggings- en inschakelingsvergoedingen Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B3090 Voor openbare overheid betaalde bezoldiging: decembervergoedingen verkregen tijdens de vooropzeg Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B3100 Wedden en lonen sportbeoefenaars:  vooropzeg die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B3110 Achterstallen: sportbeoefenaars (vooropzeg) Loontrekkers IGO/SVT

A/B3120 Wedden en lonen scheidsrechters: vooropzeg die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet Loontrekkers IGO/VT/SVT

A/B3130 opzeggingsvergoedingen verkregen door sportbeoefenaars tijdens de vooropzeg Loontrekkers IGO/SVT

A/B3610 Betalingen voor pensioensparen Belastingverminderingen IGO

A/B3620 Verwerven van kapitaalaandelen als werknemer Belastingverminderingen IGO

A/B3700 Woonbonus : interesten en kapitaalaflossingen (hypothecaire leningen afgesloten vanaf 01/01/2005) Bouwsparen IGO

A/B3800 PWA-cheques vanaf 01/07/2013 IGO

A/B3900 Onderhoudsuitkeringen: iedere partner Aftrekbare bestedingen IGO

A/B3920 Onderhoudsuitkeringen: beide partners samen Aftrekbare bestedingen IGO

A/B4000 Bezoldigingen Bedrijfsleiders IGO/VT/SVT

A/B4010 Als bezoldigingen aan te merken huurinkomsten Bedrijfsleiders IGO/SVT

A/B4020 Vervroegd vakantiegeld Bedrijfsleiders IGO/VT/SVT

A/B4040 Aandelenopties van het jaar Bedrijfsleiders IGO/SVT

A/B4050 Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Bedrijfsleiders VT

A/B4100 Inkomsten van onbepaalde oorsprong (indiciën) Bedrijfsleiders VT/SVT

A/B4110 Bezoldigingen tewerkgesteld in dienstverband Bedrijfsleiders IGO/VT/SVT

A/B4140 Aandelenopties van vorige jaren Bedrijfsleiders IGO/SVT

A/B4170 Bruto loon nieuwe activiteit (art. 147 2°) Bedrijfsleiders VT/SVT
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A/B4180 Niet-recurrente voordelen Bedrijfsleiders IGO/VT/SVT

A/B4220 Horeca: occasionele bezoldiging werk Bedrijfsleiders VT

A/B4270 Over auteursrechten verrekenbare OV Bedrijfsleiders IGO

A/B4280 Tegen 16,5 % belastbare premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde  Bedrijfsleiders IGO/SVT

A/B4300 Vergoedingen verkregen tijdens de vooropzeg Bedrijfsleiders IGO

A/B4310 Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen Bedrijfsleiders IGO

A/B4320 Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen: beeindiging arbeidsovereenkomst Bedrijfsleiders IGO

A/B4500 Door de partner toegekende bezoldigingen Meewerkende partners IGO

A/B4510 Sociale bijdragen Meewerkende partners BGI

A/B4520 Andere eigen beroepskosten Meewerkende partners BGI

A/B6110 Bezoldigingen meewerkende partner Winsten IGO

A/B6125 Totaal (nettoresultaat + indiciën) Winsten IGO/SVT

A/B6160 Toekenning aan de medehelpende partner Winsten IGO

A/B6605 Totaal (nettoresultaat + indiciën) Baten IGO/SVT

A/B6630 Toekenning aan de medehelpende partner Baten IGO

A/B6690 Bezoldigingen meewerkende partner Baten IGO

A/B7059 Verschil (positief of negatief) Vorige werkzaamheid SVT

A/B7060 Detail positief verschil: Gezamenlijk belastbaar Vorige werkzaamheid IGO

A/B7071 Detail positief verschil: Afz.bel. Stopzetting tegen 16,5% Vorige werkzaamheid IGO

A/B7072 Detail positief verschil: Afz.bel. Vorige werkzaamheid landbouwers tegen 12,5% Vorige werkzaamheid IGO

A/B7073 Detail positief verschil: Afz.bel. Stopzetting tegen 33% Vorige werkzaamheid IGO

A/B7130 Onderhoudsuitkeringen: Gezamenlijk belastbaar Diverse THB

A/B7134 Onderhoudsuitkeringen: gemiddelde aanslagvoet gezin huidig aj. (tarief nr. G3) Diverse THB

A/B7135 Onderhoudsuitkeringen: gemiddelde aanslagvoet gezin huidig aj. 50% (tarief G4) Diverse THB

A/B7164 Afzonderlijk belastbaar: tegen 33% Diverse THB

A/B7165 Afzonderlijk belastbaar: tegen 16,5% Diverse THB

A/B7201 GBI-beroep Ink. verminderd met beroepsuitg. THB

A/B7202 GBI-beroep: Verlaagd tarief Ink. verminderd met beroepsuitg. THB

A/B7203 GBI-beroep: Vrijgesteld Ink. verminderd met beroepsuitg. THB

A/B7210 GBI-beroep: Bedrijfsleiders vol tarief Ink. verminderd met beroepsuitg. THB

A/B7211 GBI-beroep: Winsten vol tarief Ink. verminderd met beroepsuitg. THB

A/B7212 GBI-beroep: Baten vol tarief Ink. verminderd met beroepsuitg. THB

A/B7215 GBI-beroep: Bezoldigingen meewerkende partner vol tarief Ink. verminderd met beroepsuitg. THB

A/B7221 GBI-beroep: Verliezen van het jaar THB

A/B7222 GBI-beroep: Vorige verliezen THB

A/B7224 GBI-beroep - huwelijksquotient: gedeelte toegekend aan de partner THB/SVT
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A/B7225 GBI-beroep - huwelijksquotient: gedeelte toegekend door de partner THB/SVT

A/B7291 ABI: Belastbaar tegen tarieven nr.A1 en B1 (% vorig aj.) Netto bedrijfsinkomsten THB

A/B7292 ABI: Belastbaar tegen tarieven nr.A2 en B2 (vorig x 1/2) Netto bedrijfsinkomsten THB

A/B7293 ABI: Belastbaar tegen tarieven nr.A3 en B3 (% huidig aj.) Netto bedrijfsinkomsten THB

A/B7294 ABI: Belastbaar tegen tarieven nr.A4 en B4 (huidig x 1/2) Netto bedrijfsinkomsten THB

A/B7295 ABI: belastbaar tegen 12,5 % Netto bedrijfsinkomsten THB

A/B7296 ABI: belastbaar tegen 10 % Netto bedrijfsinkomsten THB

A/B7298 ABI: belastbaar tegen 16,5 % Netto bedrijfsinkomsten THB

A/B7299 ABI: belastbaar tegen 33 % Netto bedrijfsinkomsten THB

A/B7314 GBI-beroep: Verlaagd tarief Ink. verminderd met beroepsuitg. THB

A/B7315 GBI-beroep: Vrijgesteld Ink. verminderd met beroepsuitg. THB

A/B7320 Detail positief verschil: Vervroegd vakantiegeld Loontrekkers THB

A/B7322 Detail positief verschil: Achterstallen Loontrekkers THB

A/B7324 Detail positief verschil: Opzeggingsvergoedingen Loontrekkers THB

A/B7447 Aftrekbare uitgaven: Bijzondere bijdrage sociale zekerheid  (1982-1988) THB

A/B7449 Aftrekbare uitgaven: Onderhoudsuitkeringen verschuldigd door beide echtg. THB

A/B7450 Aftrekbare uitgaven: Onderhoudsuitkeringen (persoonlijk verschuldigd) THB

A/B7451 Aftrekbare uitgaven: Onderhoudsuitkeringen beide NI-NI THB

A/B7452 Aftrekbare uitgaven: Onderhoudsuitkeringen persoonlijk NI-NI THB

A/B7454 Aftrekbare uitgaven: Betaald onderhoudsgeld aan 80% THB

A/B7455 Aftrekbare uitgaven: Betaald onderhoudsgeld aan 80% THB

A/B7494 Achterstallige erelonen Baten SVT

A/B7501 Gez. netto inkomen Diverse inkomsten THB

A/B7502 Gez. netto inkomen: Verlaagd tarief Diverse inkomsten THB

A/B7503 Gez. netto inkomen: Vrijgesteld Diverse inkomsten THB

A/B7555 Globaal belastbaar netto inkomen Gezamenlijk belastbaar inkomen THB/SVT

A/B7557 Afzonderlijk belastbaar inkomen Totaal van de afzonderlijk belastbare inkomstenTHB/SVT

A/B8299 Belasting Staat BGI

A/B8303 Gereduceerde belasting gevestigd op afzonderlijk belastbaar inkomen BGI

A/B8304 Gereduceerde belasting gevestigd op gezamenlijk belastbaar inkomen BGI

A/B8455 Finaal gevestigde belasting BGI

C1000 KI van de eigen woning onderworpen aan de OV Onroerende IGO

C1060 Gebouwd verhuurd niet voor beroep of niet verhuurd Onroerende IGO/SVT

C1090 Gebouwen, materieel en outillering : KI Onroerende IGO/SVT

C1210 Eigen woning Onroerende IGO

C1360 Enige gemeenschappelijke woning (ja) Onroerende IGO
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C1370 Enige gemeenschappelijke woning (neen) Onroerende IGO

C1380 Nieuwe woning, persoonlijke interesten Onroerende IGO

C1390 Vernieuwde woning, persoonlijke interesten Onroerende IGO

C1400 Datum van de lening Onroerende IGO

C1410 Bedrag lening Onroerende IGO

C1450 Totale kostprijs vernieuwingswerken Onroerende IGO

C1480 Aandeel in de woning Onroerende IGO

C1490 Aandeel in de woning van personen die de lening hebben aangegaan Onroerende IGO

C3700 Woonbonus : interesten en kapitaalaflossingen Bouwsparen IGO

G1331 Totaal van de vrijgestelde buitenlandse inkomsten van grondbezittingen Onroerende VT

I1331 Totaal van de vrijgestelde buitenlandse inkomsten van grondbezittingen Onroerende VT

K1331 Totaal van de vrijgestelde buitenlandse inkomsten van grondbezittingen Onroerende VT


