
 

1 

 

 

Informatieveiligheidscomité 

kamer federale overheid 
 

 

 

FO/18/267 

 

 

BERAADSLAGING NR. 19/001 VAN 15 JANUARI 2019 MET BETREKKING TOT DE 

AANVRAAG VAN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM 

OM MEDEDELING TE VERKRIJGEN VAN BIJKOMENDE SPECIFIEKE 

INKOMSTENTYPES DIE OPGESLAGEN ZIJN IN DE FICHES VAN DE DATABANK 

BELCOTAX VAN DE FOD FINANCIËN 

 

 

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. 19/2016 van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid 

betreffende de aanvraag van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium om mededeling 

te verkrijgen van specifieke inkomstentypes die opgeslagen zijn in de fiches van de databank 

BELCOTAX van de FOD Financiën; 

 

Gelet op de aanvraag van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium ontvangen op 29 

november 2018; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid heeft op 30 juni 2016 een machtiging 

verleend aan de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (hierna “Statbel” of 

“aanvrager”) om elektronisch toegang te verkrijgen tot de gegevens betreffende de aangifte 

door werkgevers en schuldenaren aan de FOD Financiën van specifieke inkomstentypes die 
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opgeslagen zijn in de fiches van de databank BELCOTAX van de FOD Financiën.1 In de 

beraadslaging worden de beoogde gegevens en de betreffende codes exhaustief opgesomd. 

 

2. Doordat de gegevens die moeten worden opgenomen in de fiscale aangiftes quasi jaarlijks 

wijzigen, is de samenstelling van de databank BELCOTAX van de FOD Financiën voor de 

jaren 2016, 2017 en 2018 eveneens gewijzigd. 

 

3. Door middel van de voorliggende aanvraag wenst de aanvrager de categorieën van gegevens 

tot dewelke hij op basis van voormelde beraadslaging toegang heeft, te verruimen met de 

gegevens die de FOD Financiën bijkomend heeft verkregen via de gewijzigde aangifte door 

werkgevers en schuldenaren aan de FOD Financiën van specifieke inkomstentypes, voor de 

jaren 2016, 2017 en 2018. 

 

4. De aanvrager stelt voor om de gegevenscategorieën ruim te formuleren zodat toekomstige 

wijzigingen aan de fiscale fiches eveneens gemachtigd zouden kunnen zijn. Het Comité is 

evenwel van oordeel dat het kennis moet hebben van de concrete inhoud van de 

persoonsgegevens teneinde de conformiteit van de beoogde gegevensverwerking met de 

principes van de privacyreglementering te kunnen nagaan. De beraadslaging blijft dan ook 

beperkt tot persoonsgegevens die uitdrukkelijk in deze beraadslaging worden vermeld. 

 

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 protocol werd afgesloten. De FOD Financiën 

werd op de hoogte gebracht van de aanvraag van de aanvrager. 

7. Het Comité wijst er op dat artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna 

“WVP”) pas in werking treedt op 1 april 20192. Er kan bijgevolg alleszins nog niet voldaan 

worden aan de voorwaarde zoals voorzien in voormeld artikel 35/1 van de wet van 15 

                                                           
1 Beraadslaging FO nr. 19/2016 van 30 juni 2016 van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid betreffende 
de aanvraag van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium om mededeling te verkrijgen van specifieke 
inkomstentypes die opgeslagen zijn in de fiches van de databank BELCOTAX van de FOD Financiën. 
2 De inwerkingtreding is geregeld in artikel 281 WVP. 
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augustus 2012. De beoogde mededeling van gegevens door de FOD Financiën vereist 

bijgevolg een beraadslaging van het Comité. 

B. TEN GRONDE 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT  

8. Overeenkomstig artikel 5, §2, van de verordening 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 gegevens (de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ‘AVG’) zijn de FOD Financiën en de 

aanvrager voor de hen aanbelangende verwerkingen als verwerkingsverantwoordelijken 

verantwoordelijk voor het naleven van de beginselen van de AVG en moeten ze in staat zijn 

dit aan te tonen.  

9. Het Comité wijst er op dat zowel de aanvrager als de FOD Financiën in uitvoering van artikel 

30 AVG een register van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid 

plaatsvinden, moeten bijhouden overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in voormeld 

artikel. 

B.2. DOELBINDING EN RECHTMATIGHEID 

10. Overeenkomstig artikel 5, §1, b), AVG moeten persoonsgegevens voor welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen 

vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt. 

11. De doeleinden van de mededeling van de BELCOTAX gegevens werden in de beraadslaging 

nr. 19/2016 van 30 juni 2016 van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid 

omschreven als volgt: a) het verrichten van een voorstudie over de relatie tussen de eigen 

enquêtes, de Belcotax en de eveneens gemachtigde IPCAL-gegevens; b) de verminderen van 

de responslast door de inkorting van de enquêtes en c) de vlugge rapportering van statistieken 

aan Eurostat. Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid beoordeelde die doeleinden 

als welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en, gelet op het regelgevend kader van Statbel, 

gerechtvaardigd. 

12. In het kader van de huidige aanvraag tot uitbreiding van de gegevens verduidelijkt de 

aanvrager de doeleinden thans als volgt: 

 - het opmaken van exhaustieve fiscale- en sociale statistieken door de BELCOTAX gegevens 

(conform de wettelijke opdrachten) te koppelen aan andere administratieve gegevens zoals 

het Rijksregister, het kadaster, arbeidsmarktgegevens, onderwijsgegevens, enz, 

 - het toevoegen van informatie uit BELCOTAX aan gegevens die Statbel zelf heeft 

ingezameld via enquêtes. Zo worden de vragenlijsten korter om de last van de enquêtes voor 

de bevolking en ondernemingen te verminderen, 

 - het verhogen van de kwaliteit van de statistieken door de informatie uit BELCOTAX op te 

nemen in statistische modellen voor het trekken van steekproeven of het kalibreren van op 

steekproeven gebaseerde resultaten. 

13. De algemene wettelijke basis voor de door de aanvrager gevraagde gegevensuitwisseling is 

de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (hierna ‘wet openbare statistiek), in 

het bijzonder de artikelen 1,6° en 24bis van de wet openbare statistiek. 
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14. De aanvrager vervult ook de rol van nationaal instituut voor de statistiek (‘NSI’) in de zin 

van de Verordening (EG) nr. 223/2009. Art. 17bis van deze verordening voorziet er in dat 

NSI’s om de responslast te verminderen, het recht hebben op snelle en kosteloze toegang tot 

en gebruik van alle administratieve bestanden en op de integratie van die administratieve 

bestanden in statistieken, voor zover dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling, productie en 

verspreiding van Europese statistieken, die in overeenstemming met artikel 1 in het Europees 

statistisch programma zijn vastgesteld. 

15. Gelet op het voorgaande is het Comité van mening dat de doelstellingen welbepaald, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. 

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

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

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

stelt vast dat de verwerking overeenkomstig art. 6, §1, e), AVG noodzakelijk is om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. 

17. Wat de verenigbaarheid van de doelstelling van de oorspronkelijke verwerking en de 

doelstelling van de latere verwerking betreft, kan het Comité zich aansluiten bij voormelde 

beraadslaging nr. 19/2016 van 30 juni 2016 waarin werd vastgesteld dat gelet op het 

reglementaire kader de verwerking door de aanvrager niet onverenigbaar is met de 

gegevensverwerking van de FOD Financiën. 

B.3. BEHOORLIJKHEID EN TRANSPARANTIE 

18. Overeenkomstig artikel 5, §1, a), AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een 

wijze die ten aanzien van de betrokkene behoorlijk en transparant is. Artikel 12 AVG 

verplicht de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen te treffen opdat de 

betrokkenen de in artikelen 13 en 14 AVG bedoelde informatie (i.e. de te verstrekken 

informatie wanneer de gegevens al dan niet bij de betrokkene worden ingezameld) en de in 

artikel 15 tot en met 22 (i.v.m. rechten van de betrokkene) en artikel 34 (in geval van inbreuk) 

bedoelde communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, 

begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal 

ontvangt. 

19. Het Comité acht het aanvaardbaar dat beroep wordt gedaan op de in artikel 14, §5, AVG 

voorziene uitzondering op de informatieplicht aangezien het voorafgaandelijk verstrekken 

van informatie aan alle betrokkenen onevenredig veel inspanning zou vergen. In dat geval 

dient de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen te nemen om de rechten, de 

vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder het 

openbaar maken van de informatie. 

20. Het Comité stelt vast dat het Sectoraal comité voor de Federale Overheid in zijn 

beraadslaging nr. 19/2016 van 30 juni 2016 uitdrukkelijk als voorwaarde had gesteld dat de 

aanvrager alle gemachtigde gegevensstromen diende te publiceren op haar website. Het 

Sectoraal comité voor de Federale Overheid stelde ook uitdrukkelijk dat aan alle toekomstige 

enquêtes, … van de aanvrager een informatieclausule moest worden toegevoegd. Het Comité 

stelt vast dat hieraan slechts in beperkte mate gevolg werd gegeven. Het Comité wijst er op 

dat onderhavige beraadslaging de verwerkingsverantwoordelijke geenszins ontslaat van de 

naleving van de betreffende verplichtingen zoals beschreven in de AVG. 
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B.4. MINIMALE GEGEVENSVERWERKING 

21. Overeenkomstig artikel 5, §1, c), AVG moeten persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake 

dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

Dit principe vertaalt zich op het vlak van de categorieën van de gegevens, de duur en de 

periodiciteit van de mededeling en de categorieën van bestemmelingen. 

 Wat de gegevens betreft 

22. De aanvrager werd door het Sectoraal comité voor de Federale Overheid bij beraadslaging 

nr. 19/2016 van 30 juni 2016 gemachtigd om een selectie van de BELCOTAX-gegevens te 

ontvangen. Aangezien de inhoud van de betreffende fiscale aangiftes sindsdien werd 

gewijzigd, wordt de mededeling van nieuwe codes en gegevens gevraagd voor de 

aangiftejaren 2016, 2017 en 2018. De beoogde bijkomende persoonsgegevens worden in 

detail en met verduidelijking als bijlage aan onderhavige beraadslaging toegevoegd. 

 Wat de duur en de periodiciteit van de mededeling betreft 

23. In het kader van de beraadslaging nr. 19/2016 van 30 juni 2016 van het Sectoraal comité voor 

de Federale Overheid werden een beraadslaging van onbepaalde duur en een permante 

toegang (jaarlijks) tot de gegevens verleend. Aangezien het voorwerp van de huidige 

aanvraag slechts een uitbreiding van voormelde beraadslaging vormt met bijkomende codes 

voor de jaren 2016, 2017 en 2018 blijft de toegang de facto beperkt tot het moment van de 

beschikbaarheid van de gegevens voor de voormelde jaren. 

 Wat de bestemmelingen betreft 

24. Enkel de volgende medewerkers van de volgende diensten van de aanvrager zullen toegang 

krijgen tot de gevraagde gegevens: 

 - statistici van de dienst ‘Dataverzameling Databanken Burgers’ 

 - medewerkers van de dienst ‘Datawarehouse’ 

 - methodologen van de dienst ‘Methodologie’ 

 - statistici van de dienst ‘Thematische Directie Samenleving’ 

25. De aanvrager verduidelijkt dat het conform de regelgeving zowel gepseudonimiseerde als 

niet-gepseudonimiseerde gegevens kan meedelen aan bepaalde instanties omdat ook zij 

onderworpen zijn aan het statistisch geheim3. Om het principe van dataminimalisatie te 

respecteren, zal de voorkeur gegeven worden aan gepseudonimiseerde gegevens, tenzij het 

onderzoek enkel kan uitgevoerd worden met niet-gepseudonimiseerde gegevens. De 

aanvrager heeft een procedure voorziet waarbij, na advies van de functionaris voor de 

gegevensbescherming, samen met de ontvangende instantie in kwestie een 

‘vertrouwelijkheidscontract’ wordt opgesteld. 

                                                           
3 Het betreft de statistische autoriteiten die lid zijn van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, met name: de 
Vlaamse Statistische Autoriteit, het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, en het 
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, evenals het Departement Algemene Statistiek van de Nationale Bank 
van België, het Belgisch Federaal Planbureau en het Prijzenobservatorium van de FOD Economie, voor zover de 
data-aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden die kaderen binnen een mandaat dat hen werd verleend door 
het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 
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26. Het Comité wijst er op dat voormelde mededeling dient te voldoen aan de bepalingen van de 

AVG, WVP en elke andere toepasselijke regelgeving. Het Comité merkt op dat, van zodra in 

werking getreden, artikel 20 WVP vereist dat elke federale overheid die persoonsgegevens 

doorgeeft aan enig andere overheid of privéorgaan, voor elk type van verwerking deze 

doorgifte formaliseert aan de hand van een protocol dat tot stand komt tussen de initiële 

verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsverantwoordelijke ontvanger van de 

gegevens. 

27. Het Comité wijst er op dat in afwezigheid van een dergelijk protocol of voor zover artikel 20 

WVP nog niet in werking is getreden, dergelijke mededeling van persoonsgegevens, 

gepseudonimiseerd of niet, overeenkomstig artikel 35/1 van de wet van 15 august 2012 

houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator, behoudens de 

voorziene uitzonderingen, een beraadslaging van het Comité vereist. 

B.5. OPSLAGBEPERKING 

28. Overeenkomstig art. 5, §1, e), AVG moeten persoonsgegevens worden bewaard in een vorm 

die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden 

waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen noodzakelijk is. 

29. Zoals eveneens beschreven in voormelde beraadslaging nr. 19/2016 van 30 juni 2016 van het 

Sectoraal comité voor de Federale Overheid, zullen de gegevens in niet-gespeudonimiseerde 

vorm slechts worden bewaard voor de duur van de verzamel-, controle- en 

koppelingsprocessen. Na afloop hiervan worden de gegevens gespeudonimiseerd. De 

aanvrager voorziet geen maximale bewaringstermijn. In voormelde beraadslaging werden 

hiervoor volgende argumenten beschreven: 

 - de termijnen om de verplichtingen van de Europese verordeningen uit te voeren; 

 - de BELCOTAX-gegevens zullen geanalyseerd worden door de verschillende thematische 

directies, die er betreffende de termijnen  elk afzonderlijke bepalingen op nahouden 

 - de wettelijke opdrachten van de aanvrager, en meer bepaald haar opdrachten als 

tussenpersoon, zijn niet in tijd beperkt. Art. 9 Statistiekwet: “Het Nationaal Instituut voor de 

Statistiek, mag gegevensbanken samenstellen en bijhouden op basis van de gegevens die het 

bij zijn onderzoekingen verzamelt en van gegevens uit administratieve databanken. Hiertoe 

krijgt het Nationaal Instituut voor de Statistiek, onder de voorwaarden bepaald in artikel 

17quater, §2, toegang tot de gegevens die in het bezit zijn van alle openbare besturen en 

overheden.” 

 - het kunnen werken met historische gegevens is een voordeel voor de koppelingen tussen de 

vermelde enquêtes, de BELCOTAX-gegevens en de IPCAL-gegevens. 

30. Het Comité herhaalt het standpunt van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid dat 

in de praktijk een onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende bewaringswijzen. 

Niet-gepseudonimiseerde individuele persoonsgegevens dienen op zodanige wijze te worden 

bewaard dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden 

gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende 

gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden 

genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon worden gekoppeld. 
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B.6. INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID 

31. Overeenkomstig art. 5, §1, f), AVG moeten persoonsgegevens door het nemen van passende 

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. 

32. Overeenkomstig art. 24 AVG dienen de verwerkingsverantwoordelijken rekening houdend 

met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua 

waarschijnlijkheid en ernst  uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheid van natuurlijke 

personen, passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om te waarborgen 

en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de verordening wordt 

uitgevoerd. 

 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

33. Dit houdt onder andere in dat de verwerkingsverantwoordelijken voorafgaandelijk moeten 

nagaan wat de mogelijke gevolgen zijn van de beoogde gegevensverwerking op de rechten 

en de vrijheden van de betrokkenen en welke maatregelen het meest gepast zijn om de 

conformiteit van de verwerking met de AGV te verzekeren. 

34. Art. 35 AVG voorziet er in dat, afhankelijk van het soort verwerking, de 

verwerkingsverantwoordelijke een gegevensbeschermingseffectbeoordeling dient uit te 

voeren. 

35. Art. 23 WVP bepaalt bovendien uitdrukkelijk dat de federale overheid die persoonsgegevens 

doorgeeft een specifieke gegevensbeschermingseffectbeoordeling moet verrichten voordat 

de verwerkingsactiviteit plaatsvindt. 

36. Het Comité stelt vast dat er nog geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling werd 

uitgevoerd. Het Comité wijst er op dat deze verplichting op grond van artikel 35 AVG in 

voorkomend geval zowel in hoofde van  de FOD Financiën als in hoofde van Statbel geldt. 

Als uit die beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen 

om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te vrijwaren, dan zijn voormelde partijen 

ertoe gehouden de gewijzigde modaliteiten, in toepassing van artikel 35/1 van de wet van 15 

augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator, ter 

beraadslaging aan het Comité voor te leggen. 

 Beveiligingsmaatregelen 

37. Aanvullend op de positieve beoordeling van de veiligheidsmaatregelen door het toenmalige 

Sectoraal comité voor de Federale Overheid, vermeldt de aanvrager in het kader van huidige 

aanvraag volgende organisatorische maatregelen te beveiliging van de gegevens: 

 - de data wordt uitsluitend gestockeerd in het gedeelte van het SAS DWH (datawarehouse) 

van de FOD Economie, KME, Middenstand en Energie dat beheerd wordt door Statbel, 

 - alle manipulaties worden gelogd, 

 - alle toegangen tot het DWH worden om de 6 maanden geëvalueerd, 

 - alle personeelsleden van Statbel hebben een confidentialiteitsverklaring ondertekend dat 

werd toegevoegd aan het contract of de benoeming, 
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 - enkel de dienst DWH is bevoegd om microdata (persoonsgegevens) mee te delen aan 

derden. De mededeling gebeurt enkel na akkoord van de functionaris voor 

gegevensbescherming (DPO) en de juridische dienst. 

 - enkel de dienst DWH kent de formule om de gepseudonimiseerde bestanden te 

depseudonimiseren. 

 - de FOD Economie beschikt over een veiligheidsadviseur, een IT Security Officer en een 

functionaris voor de gegevensbescherming, 

 - Statbel beschikt over een eigen gecertifieerde functionaris voor de gegevensbescherming 

(DPO) voor alle aspecten die verband houden met de wet van 4 juli 1962 betreffende de 

openbare statistiek, 

 - op het moment van het indienen van de aanvraag was er een project lopende dat alle 

processen en ICT-toepassingen onderwerpt aan een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling. 

38. Het Comité neemt akte van de beschreven veiligheidsmaatregelen en wijst, wat de eventuele 

mededeling van persoonsgegevens door Statbel aan derden, naar de bepalingen in 

randnummers 25, 26 en 27 van huidige beraadslaging. 
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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. 

 

Dit houdt in dat het toegelaten is dat de FOD Financiën de in bijlage opgesomde fiscale gegevens 

voor de jaren 2016, 2017 en 2018 meedeelt aan Statbel voor zover het volgende in acht wordt 

genomen: 

- Statbel verzekert te voldoen aan de transparantieverplichting (randnummer 20); 

- voor zover Statbel persoonsgegevens meedeelt, moet toepassing worden gemaakt van 

artikel 35/1 van de wet van 15 august 2012 houdende oprichting en organisatie van een 

federale dienstenintegrator (randnummer 27); 

- Statbel en de FOD Financiën delen, in voorkomend geval, het resultaat van de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling aan het Comité mee. Indien uit deze beoordeling 

zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen, dienen Statbel en de 

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

onderhavige beraadslaging in (randnummer 36). 

 

 

 

 

 

 

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). 
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BIJLAGE I. OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

Inkomstenjaar Fiscale fiche categorieaanvraag Details categorie Zone Omschrijving code 

2016 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2061 Bezoldigingen voor overuren in de 

horeca die in aanmerking komen 

voor de vrijstelling. Gewone 

bezoldigingen begrensd tot 300 uren 

2016 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

2111 Bezoldigingen voor overuren in de 

horeca die in aanmerking komen 

voor de vrijstelling. Achterstallen 

begrensd tot 300 uren 
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(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2016 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2165 Bezoldigingen voor overuren in de 

horeca die in aanmerking komen 

voor de vrijstelling. Achterstallen 

begrensd tot 360 uren 

2016 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

2166 Vrijgestelde inkomsten verkregen in 

uitvoering van een 

flexijobarbeidsovereenkomst 
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voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2016 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2071 Totaal bedrag fietsvergoeding 

2016 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

2084 Mobiliteitsvergoeding volledig bedrag 
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voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2016 281.15 Inkomsten uit 

pensioensparen 

Bedrag van het pensioen of 

rente, het tegoed, 

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.15). 

2068 Vervroegde heffing van de taks op 

het lange termijn sparen 

2016 281.17 Uitkeringen voor 

brugpensioen 

Bedragen vergoedingen, 

terugvorderingen,  

achterstallen, 

bedrijfsvoorheffing, 

referentienummers  en 

identificatienummers 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.17). 

2085 Achterstallen aanvullende vergoeding 

voor periodes vanaf 1 januari 2016 

2016 281.17 Uitkeringen voor 

brugpensioen 

Bedragen vergoedingen, 

terugvorderingen,  

achterstallen, 

bedrijfsvoorheffing, 

referentienummers  en 

identificatienummers 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.17). 

2086 Vrijgestelde bedrijfstoeslag 
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2016 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2075 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, gewone vergoeding 

voor periode tot 31 december 2015 

2016 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2076 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, gewone vergoeding 

voor periode vanaf 1 januari 2016 

2016 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2077 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, vergoedingen van de 

maand december 

2016 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2078 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 
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werkhervatting, afzonderlijk 

belastbare achterstallen 

2016 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2079 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, vrijgestelde 

vergoedingen 

2016 281.30 Presentiegelden, 

prijzen, subsidies, 

onderhoudsuitkeringen 

Aard van de genieter, 

toegekende bedragen, 

inkomsten, vrijstellingen, 

bedrijfsvoorheffing, sociale 

zekerheidsbijdragen, kapitaal, 

rente,  winsten, retributies en 

presentiegelden, terugbetaling 

kosten, … (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.30). 

2087 Vergoedingen uit de exploitatie van 

een wetenschappelijke uitvinding 

toegekend aan rijksinwoners 

2016 281.30 Presentiegelden, 

prijzen, subsidies, 

onderhoudsuitkeringen 

Aard van de genieter, 

toegekende bedragen, 

inkomsten, vrijstellingen, 

bedrijfsvoorheffing, sociale 

zekerheidsbijdragen, kapitaal, 

rente,  winsten, retributies en 

presentiegelden, terugbetaling 

kosten, … (momenteel vooral 

2088 Vergoedingen uit de exploitatie van 

een wetenschappelijke uitvinding 

toegekend aan niet-inwoners 
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terug te vinden in fiche 

281.30). 

2017 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2061 Bezoldigingen voor overuren in de 

horeca die in aanmerking komen 

voor de vrijstelling. Gewone 

bezoldigingen begrensd tot 300 uren 

2017 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

2111 Bezoldigingen voor overuren in de 

horeca die in aanmerking komen 

voor de vrijstelling. Achterstallen 

begrensd tot 300 uren 
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opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2017 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2165 Bezoldigingen voor overuren in de 

horeca die in aanmerking komen 

voor de vrijstelling. Achterstallen 

begrensd tot 360 uren 

2017 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

2166 Vrijgestelde inkomsten verkregen in 

uitvoering van een 

flexijobarbeidsovereenkomst 
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voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2017 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2071 Totaal bedrag fietsvergoeding 

2017 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

2084 Mobiliteitsvergoeding volledig bedrag 
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voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2017 281.11 Pensioenen Pensioenbedragen, informatie 

over de oorsprong van het 

pensioen , achterstallen, 

inhoudingen, kapitalen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.11). 

2030 Type wettelijk pensioen 

2017 281.15 Inkomsten uit 

pensioensparen 

Bedrag van het pensioen of 

rente, het tegoed, 

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.15). 

2068 Vervroegde heffing van de taks op 

het lange termijn sparen 

2017 281.17 Uitkeringen voor 

brugpensioen 

Bedragen vergoedingen, 

terugvorderingen,  

achterstallen, 

bedrijfsvoorheffing, 

referentienummers  en 

identificatienummers 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.17). 

2085 Toeslag 

2017 281.17 Uitkeringen voor 

brugpensioen 

Bedragen vergoedingen, 

terugvorderingen,  

achterstallen, 

bedrijfsvoorheffing, 

2086 Vrijgestelde bedrijfstoeslag 
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referentienummers  en 

identificatienummers 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.17). 

2017 281.17 Uitkeringen voor 

brugpensioen 

Bedragen vergoedingen, 

terugvorderingen,  

achterstallen, 

bedrijfsvoorheffing, 

referentienummers  en 

identificatienummers 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.17). 

2063 Achterstallen toeslag 

2017 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2075 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, gewone vergoeding 

voor periode tot 31 december 2015 

2017 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2076 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, gewone vergoeding 

voor periode vanaf 1 januari 2016 
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2017 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2077 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, vergoedingen van de 

maand december 

2017 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2078 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, afzonderlijk 

belastbare achterstallen voor 

periodes tot 31 december 2015 

2017 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2079 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, vrijgestelde 

vergoedingen 

2017 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2080 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, afzonderlijk 
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belastbare achterstallen voor 

periodes vanaf 1 januari 2016 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Identificatie van de aangifte 2011 Identificatienummer nationaal nr of 

bis nr 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2060 Bedrag bruto inkomsten voor 

geleverde diensten 1 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2061 Bedrag bruto inkomsten voor 

geleverde diensten 2 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2062 Bedrag bruto inkomsten voor 

geleverde diensten 3 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

2063 Bedrag bruto inkomsten voor 

geleverde diensten 4 
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terug te vinden in fiche 

281.29). 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2064 Bedrag bruto inkomsten voor 

geleverde diensten 5 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2070 Andere bruto inkomsten, onroerend 

inkomen 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2071 Andere bruto inkomsten, roerend 

inkomen 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2072 Andere bruto inkomsten, divers 

inkomen 
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2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2074 Bedrijfsvoorheffing 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2065 Andere aan de bron ingehouden 

sommen 1 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2066 Andere aan de bron ingehouden 

sommen 2 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2067 Andere aan de bron ingehouden 

sommen 3 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

2068 Andere aan de bron ingehouden 

sommen 4 
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sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2017 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2069 Andere aan de bron ingehouden 

sommen 5 

2017 281.30 Presentiegelden, 

prijzen, subsidies, 

onderhoudsuitkeringen 

Aard van de genieter, 

toegekende bedragen, 

inkomsten, vrijstellingen, 

bedrijfsvoorheffing, sociale 

zekerheidsbijdragen, kapitaal, 

rente,  winsten, retributies en 

presentiegelden, terugbetaling 

kosten, … (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.30). 

2087 Vergoedingen uit de exploitatie van 

een wetenschappelijke uitvinding 

toegekend aan rijksinwoners 

2017 281.30 Presentiegelden, 

prijzen, subsidies, 

onderhoudsuitkeringen 

Aard van de genieter, 

toegekende bedragen, 

inkomsten, vrijstellingen, 

bedrijfsvoorheffing, sociale 

zekerheidsbijdragen, kapitaal, 

rente,  winsten, retributies en 

presentiegelden, terugbetaling 

kosten, … (momenteel vooral 

2088 Vergoedingen uit de exploitatie van 

een wetenschappelijke uitvinding 

toegekend aan niet-inwoners 
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terug te vinden in fiche 

281.30). 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2011 nationaal nummer van de ontlener 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2056 Datum afsluiting van het contract 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

2157 Voorziene einddatum 
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woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2060 Totaal bedrag van de lening 

        2061 Totaal bedrag van de lening 

gewaarborgd door een hypothecaire 

inschrijving 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2160 Indien een wijziging 
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2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2062 Bouw van een woning voor een 

aanvangsbedrag van 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2063 Aankoop van een woning voor een 

aanvangsbedrag van 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2064 Vertouwen van een woning voor een 

aanvangsbedrag van 
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2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2065 Niet als verbouwing aan te merken 

vernieuwing van een woning of 

omvorming van een onroerend goed 

tot een woning voor een 

aanvangsbedrag van 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2067 Betaling van successierechten of 

schenkingsrechten met betrekking 

tot een woning voor een 

aanvangsbedrag van 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2151 Ligging van de woning(en) waarvoor 

de lening werd aangegaan 
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2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2068 Andere vermelde kapitaalaflossingen 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2069 Vervroegde integrale terugbetaling 

van de lening, kapitaalbedrag 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2070 Interesten 



 

31 

 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2071 Werkelijk kapitaalsaldo van het 

aanvangsbedrag van de lening 

2017 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2152 Gegevens van eventuele 

medecontractanten 

2017 281.62 Levensverzekeringen Identificatie van de aangifte 2011 Nationaal nummer van de 

verzekeringsnemer 

2017 281.62 Levensverzekeringen Identificatie van de 

verzekerde, bedragen van de 

premies (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.62). 

2064 Bedrag van de premies die werden 

bedaald voor de vestiging van een 

rente of een kapitaal bij leven en/of 

bij overlijden 



 

32 

 

2018 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2061 Bezoldigingen voor overuren in de 

horeca die in aanmerking komen 

voor de vrijstelling. Gewone 

bezoldigingen begrensd tot 300 uren 

2018 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2111 Bezoldigingen voor overuren in de 

horeca die in aanmerking komen 

voor de vrijstelling. Achterstallen 

begrensd tot 300 uren 
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2018 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2165 Bezoldigingen voor overuren in de 

horeca die in aanmerking komen 

voor de vrijstelling. Achterstallen 

begrensd tot 360 uren 

2018 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2166 Vrijgestelde inkomsten verkregen in 

uitvoering van een 

flexijobarbeidsovereenkomst 
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2018 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2071 Totaal bedrag fietsvergoeding 

2018 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2084 Mobiliteitsvergoeding volledig bedrag 
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2018 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2176 Mobiliteitsvergoeding cash for car 

2018 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2177 Resultaatsgebonden voordleen: 

winstpremies 



 

36 

 

2018 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2178 Cash for car: mobiliteitsvergoeding 

totaalbedrag 

2018 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2179 Startersjob 
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2018 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2180 Vrijwillige brandweer en 

ambulanciers: onkostenvergoeding 

2018 281.10 Bezoldigingen Vrijstellingen, informatie over 

de tewerkstelling (vb. datums, 

nr paritair comité), vervoer, 

bezoldigingen,  sociale 

bijdragen, inhoudingen, 

bedrijfsvoorheffing. 

terugbetaling onkosten, 

bijdragen aandelen, 

groepsverzekeringen en 

pensioenplannen, overuren, 

voordelen in natura, 

opzegvergoedingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.10). 

2181 Bezoldigingen en andere voordelen 

verkregen van een buitenlandse 

vennootschap gelinkt aan de 

werkgever 
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2018 281.11 Pensioenen Pensioenbedragen, informatie 

over de oorsprong van het 

pensioen , achterstallen, 

inhoudingen, kapitalen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.11). 

2030 Type wettelijk pensioen 

2018 281.11 Pensioenen Pensioenbedragen, informatie 

over de oorsprong van het 

pensioen , achterstallen, 

inhoudingen, kapitalen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.11). 

2085 Wettelijke pensioenen december 

2018 281.11 Pensioenen Pensioenbedragen, informatie 

over de oorsprong van het 

pensioen , achterstallen, 

inhoudingen, kapitalen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.11). 

2086 Overlevingspensioenen december 

2018 281.11 Pensioenen Pensioenbedragen, informatie 

over de oorsprong van het 

pensioen , achterstallen, 

inhoudingen, kapitalen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.11). 

2087 Andere pensioenen december 

2018 281.12 Vervangingsinkomsten Type vervangingsinkomen, 

bedragen van de uitkeringen, 

bedrijfsvoorheffing, bijdragen 

2066 Wettelijke uitkeringen 
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sociale zekerheid, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.12). 

2018 281.15 Inkomsten uit 

pensioensparen 

Bedrag van het pensioen of 

rente, het tegoed, 

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.15). 

2068 Vervroegde heffing van de taks op 

het lange termijn sparen 

2018 281.17 Uitkeringen voor 

brugpensioen 

Bedragen vergoedingen, 

terugvorderingen,  

achterstallen, 

bedrijfsvoorheffing, 

referentienummers  en 

identificatienummers 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.17). 

2085 Toeslag 

2018 281.17 Uitkeringen voor 

brugpensioen 

Bedragen vergoedingen, 

terugvorderingen,  

achterstallen, 

bedrijfsvoorheffing, 

referentienummers  en 

identificatienummers 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.17). 

2086 Vrijgestelde bedrijfstoeslag 

2018 281.17 Uitkeringen voor 

brugpensioen 

Bedragen vergoedingen, 

terugvorderingen,  

achterstallen, 

2063 Achterstallen toeslag 
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bedrijfsvoorheffing, 

referentienummers  en 

identificatienummers 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.17). 

2018 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2075 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, gewone vergoeding 

voor periode tot 31 december 2015 

2018 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2076 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, gewone vergoeding 

voor periode vanaf 1 januari 2016 

2018 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2077 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, vergoedingen van de 

maand december 
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2018 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2078 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, afzonderlijk 

belastbare achterstallen voor 

periodes tot 31 december 2015 

2018 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2079 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, vrijgestelde 

vergoedingen 

2018 281.18 Vervangingsinkomsten Inhoudingen, uitkeringen, 

aanvullende vergoedingen,  

bedrijfsvoorheffing, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.18). 

2080 Aanvullende vergoeding betaald of 

toegekend door een gewezen 

werkgever krachtens een cao of een 

individuele overeenkomst, met 

clausule van doorbetaling bij 

werkhervatting, afzonderlijk 

belastbare achterstallen voor 

periodes vanaf 1 januari 2016 

2018 281.20 Bezoldigingen van 

bedrijfsleiders 

Bedragen terugbetaling 

kosten, datums, bezoldigingen,  

inkomsten, vervroegd 

vakantiegeld, 

bedrijfsvoorheffing, sociale 

2085 Cash for car: mobiliteitsvergoeding 

totaalbedrag 
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bijdragen,  inhoudingen voor 

pensioen, huurvoordelen, 

vergoeding verplaatsingen, 

aandelen en aandeelopties, 

bonussen, premies, voordelen 

van alle aard, nr paritair 

comité, … (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.20). 

2018   Bezoldigingen van 

bedrijfsleiders 

Bedragen terugbetaling 

kosten, datums, bezoldigingen,  

inkomsten, vervroegd 

vakantiegeld, 

bedrijfsvoorheffing, sociale 

bijdragen,  inhoudingen voor 

pensioen, huurvoordelen, 

vergoeding verplaatsingen, 

aandelen en aandeelopties, 

bonussen, premies, voordelen 

van alle aard, nr paritair 

comité, … (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.20). 

2181 Bezoldigingen en andere voordelen 

verkregen van een buitenlandse 

vennootschap gelinkt aan de 

werkgever 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Identificatie van de aangifte 2011 Identificatienummer nationaal nr of 

bis nr 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

2060 Bedrag bruto inkomsten voor 

geleverde diensten 1 
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sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2061 Bedrag bruto inkomsten voor 

geleverde diensten 2 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2062 Bedrag bruto inkomsten voor 

geleverde diensten 3 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2063 Bedrag bruto inkomsten voor 

geleverde diensten 4 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2064 Bedrag bruto inkomsten voor 

geleverde diensten 5 
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2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2073 Totaal bruto bedrag inkomsten voor 

geleverde diensten 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2070 Andere bruto inkomsten, onroerend 

inkomen 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2071 Andere bruto inkomsten, roerend 

inkomen 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2072 Andere bruto inkomsten, divers 

inkomen 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

2074 Bedrijfsvoorheffing 
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sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2065 Andere aan de bron ingehouden 

sommen 1 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2066 Andere aan de bron ingehouden 

sommen 2 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2067 Andere aan de bron ingehouden 

sommen 3 

2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2068 Andere aan de bron ingehouden 

sommen 4 
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2018 281.29 Inkomsten 

deeleconomie 

Bruto inkomsten, 

bedrijfsvoorheffing, andere 

aan de bron ingehouden 

sommen (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.29). 

2069 Andere aan de bron ingehouden 

sommen 5 

2018 281.30 Presentiegelden, 

prijzen, subsidies, 

onderhoudsuitkeringen 

Aard van de genieter, 

toegekende bedragen, 

inkomsten, vrijstellingen, 

bedrijfsvoorheffing, sociale 

zekerheidsbijdragen, kapitaal, 

rente,  winsten, retributies en 

presentiegelden, terugbetaling 

kosten, … (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.30). 

2087 Vergoedingen uit de exploitatie van 

een wetenschappelijke uitvinding 

toegekend aan rijksinwoners 

2018 281.30 Presentiegelden, 

prijzen, subsidies, 

onderhoudsuitkeringen 

Aard van de genieter, 

toegekende bedragen, 

inkomsten, vrijstellingen, 

bedrijfsvoorheffing, sociale 

zekerheidsbijdragen, kapitaal, 

rente,  winsten, retributies en 

presentiegelden, terugbetaling 

kosten, … (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.30). 

2088 Vergoedingen uit de exploitatie van 

een wetenschappelijke uitvinding 

toegekend aan niet-inwoners 
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2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2011 nationaal nummer van de ontlener 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2056 Datum afsluiting van het contract 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2157 Voorziene einddatum 



 

48 

 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2060 Totaal bedrag van de lening 

2018       2061 Totaal bedrag van de lening 

gewaarborgd door een hypothecaire 

inschrijving 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2160 Indien een wijziging 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

2062 Bouw van een woning voor een 

aanvangsbedrag van 
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(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2063 Aankoop van een woning voor een 

aanvangsbedrag van 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2064 Vertouwen van een woning voor een 

aanvangsbedrag van 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

2065 Niet als verbouwing aan te merken 

vernieuwing van een woning of 

omvorming van een onroerend goed 

tot een woning voor een 

aanvangsbedrag van 
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woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2067 Betaling van successierechten of 

schenkingsrechten met betrekking 

tot een woning voor een 

aanvangsbedrag van 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2151 Ligging van de woning(en) waarvoor 

de lening werd aangegaan 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

2068 Andere vermelde kapitaalaflossingen 
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woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2069 Vervroegde integrale terugbetaling 

van de lening, kapitaalbedrag 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2070 Interesten 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

2071 Werkelijk kapitaalsaldo van het 

aanvangsbedrag van de lening 
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woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2018 281.61 Aflossing-intresten Identificatie van de ontlener, 

gegevens omtrent het 

contract, bedragen van de 

lening en de hypothecaire 

inschrijving, aankoopbedragen 

van de woning, adres van de 

woning, aflossingen, … 

(momenteel vooral terug te 

vinden in fiche 281.61). 

2152 Gegevens van eventuele 

medecontractanten 

2018 281.62 Levensverzekeringen Identificatie van de aangifte 2011 Nationaal nummer van de 

verzekeringsnemer 

2018 281.62 Levensverzekeringen Identificatie van de 

verzekerde, bedragen van de 

premies (momenteel vooral 

terug te vinden in fiche 

281.62). 

2064 Bedrag van de premies die werden 

bedaald voor de vestiging van een 

rente of een kapitaal bij leven en/of 

bij overlijden 

 


