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Sectoraal comité voor de Federale Overheid
Beraadslaging FO nr 31/2015 van 10 december
2015

Betreft: aanvraag van de Vlaamse Belastingdienst (“VLABEL”) om als rechtsopvolger van het
Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid gebruik te kunnen maken van de
machtiging die werd verleend bij beraadslaging FO nrs. 39/2013 en 40/2013 van 12 december 2013
(AF-MA-2015-098)

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid;
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met

betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de aanvraag van VLABEL, ontvangen op 06/11/2015;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Fedict op 12/11/2015;
Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 10/12/2015;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 10 december 2015, na beraadslaging, als volgt:
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I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1. De Vlaamse belastingdienst, hierna de aanvrager en “VLABEL”, verzoekt, als rechtsopvolger
van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid, om gebruik te mogen
maken van de machtiging verleend aan die laatste bij beraadslagingen FO nrs. 39/2013 en
40/2013 van 12 december 2013. Deze machtigingen beoogde de elektronische uitwisseling
van persoonsgegevens tussen diverse diensten van de FOD Financiën (diensten Algemene
Administratie van de Inning en de Invordering of “AAII” en Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie hierna “AAPD”) en het Departement Financiën en Begroting. Dit in
het kader van de uitoefening van de bevoegdheden van Vlaamse ambtenaren om diverse
akten te verlijden in verband met onroerend goed.
2. Het betreft volgende persoonsgegevens
Wat AAII betreft :
1. De naam en voornamen van de belastingplichtige;
2. De hoofdverblijfplaats;
3. Het Rijksregisternummer of het ondernemingsnummer;
4. Het BTW-nummer;
5. De geboorteplaats en –datum;
6. De persoonsgegevens met betrekking tot de openstaande belastingschuld. Deze omvatten de
datum waarop de schuld werd vastgelegd, het tijdstip van berekening van de schuld, het soort
schuld, de beschrijving van de schuld (bijdragen, toeslagen, interesten, gerechtskosten), het
bedrag van de schuld en de periode waarop de schuld betrekking heeft (begin- en einddatum)
7. De persoonsgegevens met betrekking tot de dossierverantwoordelijke bij het bevoegde
ontvangkantoor, met name de naam, voornaam, het e-mailadres, telefoonnummer en het
faxnummer.
Wat AAPD betreft
8. de kadastrale omschrijving,
9. de kenmerken,
10. de oppervlakte,
11. het adres,
12. de bijkomende kadastrale en fiscale informatie,
13. het kadastraal perceelplan,
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14. de

identificatiegegevens

van

de

titelhouder

van

de

reële

rechten

(waaronder

rijksregisternummer),
15. de identificatiegegevens van de titelhouders van de reële rechten (rechtspersonen, waaronder
ondernemingsnummer),
16. de reële rechten die rusten op het onroerend goed,
17. de uitdovingsdatum en
18. de quotiteiten van de reële rechten;
II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
3. In haar advies nr. 14/2004 van 25 november 2004 stelde de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer dat de rechtsopvolger van een gemachtigde geen nieuwe
machtiging moet aanvragen voor zover de rechtsopvolger een taak/doeleinde overneemt
waarvoor zijn rechtsvoorganger gemachtigd was. Het Comité is van oordeel dat – hoewel dit
principe werd toegepast in het kader van een toegang tot het Rijksregister –deze redenering
mutatis mutandis ook kan worden gebruikt in het kader van de toegang tot gegevens van de
FOD Financiën.
4. Het onderzoek van het Comité kan zich bijgevolg beperken tot het nagaan of de aanvrager
rechtsopvolger is van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid ,
specifiek voor wat betreft de doeleinden/taken die het voorwerp uitmaakten van
beraadslagingen FO nrs. 39/2013 en 40/2013. Daarnaast onderzoekt het Comité ook of de
aanvrager voldoende waarborgen biedt op het vlak van de beveiliging van de gegevens.
A. RECHTSOPVOLGING
5. De door de beraadslagingen FO nrs. 39/2013 en 40/2013 beoogde opdrachten van de Dienst
Vastgoedakten van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid werden
geregeld door artikel 94 van het Decreet van 18 december 2009 1. Het tweede en derde lid
van dit artikel 94 luiden als volgt :

“De ambtenaren, als vermeld in het eerste lid, hierna Vlaamse instrumenterende
ambtenaren te noemen, mogen overgaan tot het opstellen van :
1° akten van aankoop in der minne en vervreemdingen uit de hand;
2° akten houdende vestiging van zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal,
vruchtgebruik en erfdienstbaarheden;

1

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010, B.S., 30 december 2009.
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3° akten houdende huurovereenkomsten en opheffing van bestaande in- of
overschrijvingen.
4° akten met betrekking tot openbare verkopingen en de organisatie ervan.
In de uitoefening van hun bevoegdheden, zijn de Vlaamse instrumenterende
ambtenaren gemachtigd om akten te verlijden, er authenticiteit aan te verlenen en
er uitgiften van af te leveren.”
6. In 2015 werd de dienst die moest instaan op Vlaams vlak voor het verwerven, vervreemden
en onteigenen van onroerende goederen operationeel bij het Vlaamse departement van
Financiën en begroting. Zij werd intussen ondergebracht bij VLABEL.
7. In het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 2

werd VLABEL aangeduid als

opdrachthouder voor de uitvoering van diverse taken betreffende vastgoed die staan vermeld
in het Decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex van 19 december 2014 3(hierna de
“Vlaamse Vastgoedcodex”).
8. Concreet stelt artikel 3,7° van dit Vlaamse besluit dat VLABEL de taak heeft om de opdrachten
en taken zoals vermeld in de Vlaamse Vastgoedcodex uit te oefenen.
9. Artikel 3 van het de Vlaamse Vastgoedcodex van 19 december 2014 luidt als volgt :

“De Vlaamse Belastingdienst verwerft onroerende goederen voor rekening van het Vlaamse
Gewest of de Vlaamse Gemeenschap.
De Vlaamse Belastingdienst kan overgaan tot het vervreemden van onroerende goederen voor
rekening van het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap.
De Vlaamse Belastingdienst verricht de vervolgingen en voert de onteigeningsprocedures in
naam van de betrokken minister.”
10. Het Comité stelt vast dat de reeds gemachtigde opdrachten (zie randnummer 5) verenigbaar
zijn met de in randnummer 9 vermelde taken van VLABEL.

2

Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst, B.S., 27 juli 2004.

3

B.S., 12 januari 2015.
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B. INFORMATIEBEVEILIGING
11. Uit de aanvullende toelichting bij de aanvraag blijkt dat de aanvrager over een
informatieveiligheidsconsulent en over een informatieveiligheidsbeleid beschikt. Het Comité
neemt hier akte van. Er wordt geen beroep gedaan op de Vlaamse Dienstenintegrator.

OM DEZE REDENEN
het Comité
1° bepaalt dat VLABEL als rechtsopvolger van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse
overheid over een toegang tot welbepaalde gegevens beschikt van de diensten AAII en AAPD van de
FOD Financiën voor de doeleinden en overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de
beraadslagingen FO nrs 39/2013 en 40/2013, die als bijlage bij deze beraadslaging zijn toegevoegd;
2° beslist dat deze machtiging geldt voor zover en voor zolang de voorwaarden vermeld in deze
beraadslaging en in beraadslagingen FO nrs. 39/2013 en 40/2013 worden nageleefd door de
aanvrager;
3° beslist dat het zich het recht voorbehoudt om, in voorkomend geval op geregelde tijdstippen, de
effectieve en duurzame toepassing te controleren van technische en organisatorische maatregelen die
conform de stand van de techniek zijn en van aard om de risico's adequaat te dekken. In dit verband
gebiedt het Comité de partijen iedere relevante wijziging in de beveiliging van de gemachtigde
verwerkingen aan het Comité mee te delen..

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Stefan Verschuere

