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Sectoraal comité voor de Federale Overheid
Beraadslaging FO nr 32/2015 van 10 december 2015

Betreft: machtigingsaanvraag van het RSVZ voor de elektronische mededeling van gegevens uit de
btw-gegevensbank van de Federale Overheidsdienst Financiën aan zichzelf, de Directie-generaal voor
Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid (DGZ) en aan de Sociale
Verzekeringsfondsen voor zelfstandigen voor controledoeleinden en solvabiliteitsonderzoek (AF-MA2015-076)

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 het RSZV ontvangen op 14/09/2015;
Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op 06/11/2015;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Fedict op 25/11/2015 ;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
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Beslist op 10/12/2015, na beraadslaging, als volgt ;

I.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG
1. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (hierna het 'RSVZ' of de
'aanvrager'), vraagt toegang tot de btw-gegevensbank van de Federale Overheidsdienst (FOD)
Financiën, voor zichzelf, voor de Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen (hierna de
'fondsen')

alsook

voor

de

Directie-generaal

voor

Zelfstandigen

van

de

Federale

Overheidsdienst Sociale zekerheid (hierna de'DGZ').
2. Het RSVZ is een gedecentraliseerde openbare instelling van sociale zekerheid met
rechtspersoonlijkheid, belast met het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen.
3. Het RSVZ treedt onder meer op als beheerinstelling van een secundair netwerk van de sociale
zekerheid als bedoeld onder artikel 1, 6° van het KB van 4 februari 1997 tot organisatie van
de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale
zekerheid.
4. Het netwerk voor gegevensuitwisseling van het stelsel van de zelfstandigen omvat het RSVZ,
de DGZ en de Sociale Verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. Het is in die hoedanigheid dat
de RSVZ een aanvraag indient voor eigen rekening maar ook voor rekening van de DGZ en
de fondsen.
5. Een van de opdrachten van de RSVZ is onder meer de controle op de verplichtingen van de
zelfstandigen en ondernemingen. De opdracht van de fondsen bestaat uit de inning van de
verschuldigde bijdragen bij hun leden, desgevallend de gerechtelijke invordering alsook de
toekenning van bepaalde sociale voordelen en rechten. De DGZ moet op haar beurt de
activiteiten controleren van de fondsen.
6. Bovendien maakt de toegang tot de gevraagde gegevens het mogelijk om de solvabiliteit van
de betrokkenen te evalueren in het kader van verschillende procedures waarbij het RSVZ, de
fondsen en de DGZ betrokken zijn.
7. Het RSVZ, de fondsen en de DGZ wensen met behulp van een webservice de gegevens van
de btw-gegevensbank synchroon te raadplegen, via de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (KSZ).
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II.
A.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
BEVOEGDHEID VAN HET COMITE
8. De elektronische gegevensstroom als omschreven in de aanvraag komt van de FOD Financiën.
Gelet op artikel 36bis van de WVP is het Comité derhalve bevoegd.

B.

TEN GRONDE
1. FINALITEITSBEGINSEL
9. Het RSVZ, de fondsen en de DGZ, zullen de btw-gegevens gebruiken voor twee grote soorten
doeleinden:
• controle op de onderworpenheid en de betaling van bijdragen;
• solvabiliteitsonderzoek van de verzekeringsplichtigen.
10. Deze twee doeleinden zijn opgenomen in eenzelfde machtigingsaanvraag en ingediend bij het
Comité omdat, zoals blijkt uit de onderstaande tabel, eenzelfde dienst twee soorten
doeleinden kan nastreven en dit met dezelfde dossierbeheerders (voor meer efficiëntie wordt
polyvalentie van de ambtenaren gevraagd voor de uitvoering van de opdrachten).
De doeleinden die de diensten van het RSVZ, de fondsen en het DGZ nastreven
Instelling

Dienst

Finaliteit

Rijksdienst voor Zelfstandigen
1. VERPLICHTINGEN

Controle
Solvabiliteit

2. INTERNATIONAAL

Controle

3. INSPECTIE

Controle
Solvabiliteit

4.

ONDERNEMINGEN

Solvabiliteit

(VOB/SOV)
5.

ADMINISTRATIEVE

BOETES

Solvabiliteit
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FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen
6. INSPECTIE

Controle
Solvabiliteit

7.

Commissie

voor

Vrijstelling en Bijdragen

Solvabiliteit

(CVB)
Sociale Verzekeringsfondsen voor zelfstandigen (vrije + NHK van
het RSZV)
8. Controlediensten op

Controle

de onderworpenheid, de

Solvabiliteit

inning

en

invordering

van de sociale bijdragen
van zelfstandigen
Dienst vennootschappen
(aansluiting en jaarlijkse
bijdragen
vennootschappen)
11. Deze twee soorten doeleinden hebben betrekking op verschillende specifieke noden waaruit
blijkt dat een raadpleging van btw-gegevens noodzakelijk is. Zij worden hierna beschreven.

a)

"Controle" doeleinden

12. De btw-gegevens zullen gebruikt worden voor de controle op de verplichtingen van de
zelfstandigen en vennootschappen. Hierna worden de verschillende specifieke doeleinden
beschreven die kaderen in een context van controle.
13. Iedereen die onderworpen is aan het sociaal statuut van zelfstandige, moet twee
verplichtingen naleven:
-

zich aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen;

-

trimestriële bijdragen betalen.

14. Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan het belastingstelsel
van de niet-inwoners, moeten zich eveneens binnen de drie maanden na hun oprichting
aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse forfaitaire solidariteitsbijdrage
betalen, bestemd voor de financiering van het stelsel van de zelfstandigen.
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15. De controle op de verplichtingen omvat verschillende procedures die verband houden met de
btw-gegevensstroom:
•

Controle op de verplichtingen van de zelfstandigen (door RSVZ en de fondsen):
o

Controle van de onderworpenheid;

o

Controle van de bijdrageplicht;

o

Controle in het kader van de toekenning van sociale rechten, gelijkstelling van
inactieve periodes met actieve periodes.

•

Controle van Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen (door de DGZ).

b) "Solvabiliteits"doeleinden
16. De toegang tot de btw-gegevens maakt het ook mogelijk de solvabiliteit van de betrokkenen
te verifiëren.

De vaststelling van de solvabiliteit (of de insolvabiliteit) kent verschillende

procedures en een toegang tot de btw-gegevens kan noodzakelijk zijn in volgende gevallen:
•

toestaan van uitstel van verhoging van sociale bijdragen (door RSZV):
o

afzien van verhogingen van sociale bijdragen die zelfstandigen verschuldigd zijn;

o

afzien van verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor rekening van de
vennootschappen;

•

afzien van de ambtshalve aansluiting bij de Nationale Hulpkas van het RSVZ (hierna 'NHK')
(door het RSZV);

•

afzien van terugvordering van onterecht betaalde sociale uitkeringen voor de sociale
verzekering ingeval van faillissement (door het RSVZ);

•

vaststellen van oninbaarheid van de verschuldigde sociale bijdragen (door de fondsen);

•

administratieve boetes (door RSVZ);

•

verlenen van vrijstelling van sociale bijdragen (door de DGZ);

17. Gelet op het geheel van toepasselijke wettelijke bepalingen 1 en de uitleg die in de aanvraag
werd verstrekt 2, bij elk bijzonder doeleinde oordeelt het Comité dat de doeleinden die de
ontvangers van de gegevens nastreven, welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigd zijn overeenkomstig artikel 4, §1, 2° van de WVP en dat de verwerking
toelaatbaar is op grond van artikel 5 e) van de WVP. Het Comité herinnert eraan dat de
gevraagde gegevens enkel mogen worden verwerkt voor de verwezenlijking van deze
doeleinden.

Een van de belangrijkste rechtsgronden die de gevraagde verwerking rechtvaardigen is het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen waarvan artikel 11 de fiscale administratie specifiek verplicht
het RSVZ de nodige inlichtingen te verstrekken om het bedrag vast te stellen van de krachtens dit koninklijk besluit verschuldigde
bijdragen.

1

Een overzichtstabel met de nagestreefde doeleinden, de gevraagde gegevens en de ingeroepen, wettelijke gronden werd
aangeleverd door de aanvrager en is terug te vinden in de bijlage van deze beraadslaging. Die bijlage maakt deel uit van deze
beraadslaging.

2
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18. In dit geval is de geplande verwerking, mat name de toegang door de RSVZ en de fondsen
tot de gegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard, een verdere verwerking van
gegevens die initieel werden verwerkt door een andere administratie voor een ander
doeleinde, met name de FOD Financiën. De toelaatbaarheid van deze verdere verwerking
hangt dus af van het feit dat ze niet onverenigbaar is met de initiële verwerking. Het
verenigbaarheidsonderzoek gebeurt in functie van de redelijke verwachtingen van de
betrokkene en de toepasselijke, wettelijke en reglementaire bepalingen.
19. In dit verband stelt het Comité vast dat:
•

Artikel 328 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen stelt dat "de

bestuursdiensten van de Staat, (…) alsmede de vennootschappen, verenigingen,
instellingen of inrichtingen naar publiek recht, mogen slechts kredieten, leningen,
premies, toelagen of alle andere voordelen toekennen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks gegrond zijn op het bedrag van de inkomsten of op elementen die in
aanmerking komen voor de vaststelling van die inkomsten, dan na kennis genomen
te hebben van de recente fiscale toestand van de aanvrager. Deze toestand is tegen
de aanvrager in te roepen voor het toekennen van gezegde kredieten, leningen,
premies, toelagen of andere voordelen. "
•

Sinds

2007 bevat

de

verklarende

nota

bij de

belastingaangifte

van

de

personenbelasting die elk jaar door de Administratie van de ondernemings- en
inkomensfiscaliteit aan de belastingplichtige wordt gestuurd, een informatieclausule.
Hiermee worden de belastingplichtigen in het algemeen geïnformeerd over onder
meer de categorieën ontvangers aan wie de FOD Financiën ingezamelde gegevens
doorgeeft, waaronder de federale overheidsdiensten met inbegrip van de instellingen
van sociale zekerheid.
20. Gelet op het voorgaande, is het Comité van mening dat de geplande, verdere verwerkingen
door de ontvangers niet onverenigbaar zijn in de zin van artikel 4, §1, 2° van de WVP.
21. Om te vermijden dat het doeleinde wordt omzeild, raadt het Comité aan om in de toekomst
maatregelen te treffen zodat de ontvangers van de gegevens (zie punt 2.4) bij elke
raadpleging van btw-gegevens, verplicht zijn het dossiernummer te vermelden waarvoor die
raadpleging plaatsvindt. Dit zal de rechthebbenden van deze machtiging helpen bij de
organisatie van hun interne controles op het correcte gebruik van de toegang tot de voormelde
gegevens door de ontvangers.
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2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL
2.1. Aard van de gegevens
22. De aanvrager wenst alle identificatiegegevens te ontvangen alsook de hiernavolgende
trimestriële, financiële gegevens uit de btw-gegevensbank van de FOD Financiën:
•

KADER II UITGAANDE HANDELINGEN
-

Handelingen onderworpen aan een bijzondere regeling (Rooster (00))

-

Handelingen waarvoor de btw verschuldigd is door de aangever (aan het tarief
van 6%, 12% en 21%) (Roosters (01), (02) en (03))

-

Diensten waarvoor de buitenlandse btw verschuldigd is door de medecontractant
(Rooster (44))

-

Handelingen waarvoor de btw verschuldigd is door de medecontractant (Rooster

-

Vrijgestelde intracommunautaire leveringen verricht in België en ABC-verkopen

(45))
(Rooster (44))
-

Andere vrijgestelde handelingen en andere handelingen verricht in het buitenland
(Rooster (47))

-

Bedrag van de uitgereikte creditnota en de negatieve verbeteringen (Rooster (48)
en (49))
o Met betrekking tot de handelingen ingeschreven in de roosters 44 en 46
o Met betrekking tot de andere handelingen van kader II

•

KADER III INKOMENDE HANDELINGEN
-

Bedrag van de inkomende handelingen rekening houdend met de ontvangen
creditnota's en andere verbeteringen (Rooster (81), (82) en (83)):
o Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen;
o Diensten en diverse goederen;
o Bedrijfsmiddelen;

-

Bedrag van de ontvangen creditnota en de negatieve verbeteringen (Rooster (84)
en (85):
o Met betrekking tot de handelingen ingeschreven in de roosters 86 en 88;
o Met betrekking tot de andere handelingen van kader II

-

Andere inkomende handelingen waarvoor de btw verschuldigd is door de
aangever (Rooster (87))

•

Intracommunautaire diensten met verlegging van heffing (Rooster (88))

KADER IV VERSCHULDIGDE BELASTING
-

Btw op de handelingen aangegeven in de roosters 01, 02 en 03 (Rooster (54))
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-

Btw op de handelingen aangegeven in de roosters 86 en 88 (Rooster (55))

-

Btw op de handelingen aangegeven in rooster 87 (behalve invoeren met
verlegging van heffing) (Rooster (56))

•

•

•

-

Btw op invoeren met verlegging van heffing (Rooster (57))

-

Diverse btw-regularisaties in het voordeel van de Staat (Rooster (61))

-

Terug te storten btw vermeld op ontvangen creditnota's (Rooster (63))

-

Totaal van de verschuldigde belastingen

KADER V AFTREKBARE BELASTINGEN
-

Aftrekbare btw (Rooster (59))

-

Diverse btw-regularisaties in het voordeel van de Staat (Rooster (62))

-

Terug te storten btw vermeld op de uitgereikte creditnota's (Rooster (64))

-

Totaal van de verschuldigde belastingen

KADER VI SALDO
-

Aan de Staat verschuldigde belasting (Rooster (714))

-

Sommen verschuldigd door de Staat (Rooster (72))

KADER VII VOORSCHOT
-

Maandelijks aangegeven voorschot (Rooster (91))

23. Voor een beter begrip is bij deze beraadslaging een bijlage gevoegd die een overzichtstabel
bevat van de gevraagde gegevens, de daarmee samengaande doeleinden, de betrokken
diensten en de daarbij horende wettelijke gronden.
24. Het Comité stelt vast dat een toegang tot de btw-gegevensbank van de FOD Financiën en tot
de categorieën gegevens van deze gegevensbank, gevraagd in functie van de doeleinden,
beantwoorden aan de voorschriften van artikel 4, §1, 3° van de WVP aangezien deze
noodzakelijk zijn voor elk specifiek doeleinde als omschreven in de aanvraag (punt B.1.), dat
door de diensten wordt nagestreefd in het kader van hun opdrachten.
25. Het Comité stelt eveneens vast dat ook fiscale gegevens van andere dan de gecontroleerde
persoon kunnen geraadpleegd worden door het RSVZ. In bepaalde specifieke gevallen zullen
de gegevens van sommige gezinsleden 3, van de partner of ex-partner door sommige diensten
kunnen geraadpleegd worden binnen het strikt noodzakelijke kader van hun uitgevoerde
opdracht.
26. Het gebruik van elke groep gegevens werd gedetailleerd omschreven in de aanvraag die het
Comité heeft ontvangen. Het Comité herhaalt dat iedere dienst de gegevens zal gebruiken

Die gegevens zullen uitsluitend worden geraadpleegd door de Commissie Vrijstelling Bijdragen en door de Dienst Inspectie
van de DGZ.

3
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binnen de specifieke noden en specifieke doeleinden die hij moet verwezenlijken,
overeenkomstig de bij onderhavige beraadslaging gevoegde tabel. Daarenboven mag de
toegang tot gegevens van vroegere fiscale verrichtingen niet de periode overschrijden die
noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het beoogde doeleinde van de betrokken dienst.
In dit verband behoudt het Comité zich het recht voor te controleren dat de toegangen tot de
gegevens niet verder gaan dan hetgeen noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de
beoogde doeleinden van elke dienst.
27. Bovendien zal elke dienst een lijst ter beschikking houden van het Comité met alle ambtenaren
die gemachtigd worden om toegang te hebben tot de btw-gegevens met vermelding van het
nagestreefde doeleinde en de gegevens die mogen worden geraadpleegd.

2.2. Bew aarterm ijn van de gegevens
28. De aanvrager bezorgde aan het Comité een algemene beschrijving van de bewaartermijnen
in functie van het gebruik van de gegevens.
29. Het Comité neemt hier akte van. Het vraagt eveneens dat elke dienst een tabel met de
precieze bewaartermijnen opmaakt en op eenvoudige vraag ter beschikking stelt van het
Comité.
30. Het Comité is evenwel van oordeel dat in de praktijk een onderscheid kan gemaakt worden
tussen verschillende bewaarmethodes. De behandeling van een hangend dossier vereist een
vorm van bewaring waarbij de gegevens op normale wijze beschikbaar en toegankelijk zijn
voor de ambtenaren die belast zijn met het beheer van het dossier.
31. Zodra een dossier kan worden gearchiveerd, dient de gekozen bewaringswijze nog slechts
een beperkte toegang en beschikbaarheid aan de gegevens te verlenen. Een dergelijke
bewaringswijze komt tegemoet aan andere mogelijke doeleinden voor deze bewaring, zoals
de naleving van de wettelijke voorschriften inzake verjaring of de uitvoering van een
administratieve controle. Eens de bewaring niet langer nuttig is, moeten de gegevens niet
langer worden bewaard.

2.3. Frequentie van de toegang en duur van de m achtiging
32. De aanvrager wenst voor zichzelf en voor de DGZ en de fondsen permanent toegang tot de
gevraagde gegevens.
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33. De aanvrager rechtvaardigt dit door te stellen dat de dossierbeheerders dagelijks dossiers
behandelen zoals bedoeld in de aanvraag.
34. Het Comité acht de aanvraag voor permanente toegang passend in het licht van artikel 4, §1,
3° van de WVP.
35. De aanvrager wenst een elektronische doorgifte voor onbepaalde duur. Het Comité stelt vast
dat de doeleinden waarvoor de aanvrager de mededeling van deze gegevens vraagt, niet
beperkt zijn in de tijd en dat bijgevolg een machtiging voor onbepaalde duur gepast is (artikel
4, § 1, 3° van de WVP).

2.4. Ontvangers en/ of derden aan w ie de gegevens w orden m eegedeeld
36. Volgens de aanvrager zullen de gegevens uitsluitend intern toegankelijk zijn:
•

voor het RSVZ: de dossierbeheerders, verificateurs, dienstverantwoordelijken,
beheerders / verantwoordelijken geschillen, sociale inspecteurs en controleurs;

•

voor de fondsen:
beheerders

•

de dossierbeheerders,
/

verificateurs, dienstverantwoordelijken,

verantwoordelijken

geschillen;

voor de DGZ: de sociale controleurs en inspecteurs, leden van de Commissie
Vrijstelling Bijdragen, ambtenaren van de griffie van de CVB, ambtenaren belast met
de geschillen van de CVB.

37. Bij geschillen die voortkomen uit de toepassing van het sociaal statuut van de zelfstandigen
en de wetgeving over de bijdragen van de vennootschappen, kan het RSVZ de gegevens
eventueel verstrekken aan de gemandateerde advocaten van de tegenpartij of aan de
Arbeidsauditoraten.
38. Het Comité heeft geen enkel bezwaar dat de bovenvermelde diensten toegang krijgen tot de
bedoelde persoonsgegevens, op voorwaarde dat zij enkel gebruik maken van deze toegang
binnen de beperkingen van de taken en bevoegdheden die hen via reglementaire weg werden
toevertrouwd (zie punt 21).
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3. TRANSPARANTIEBEGINSEL
39. Het Comité herinnert eraan dat een eerlijke gegevensverwerking een transparante verwerking
is. De informatieplicht als bedoeld in artikel 9, § 2 van de WVP vormt een van de hoekstenen
van een transparante verwerking.
40. In dit geval worden de geplande gegevensverwerkingen evenwel uitgevoerd krachtens een
bepaling voorgeschreven door of krachtens een wet. Overeenkomstig artikel 9, § 2, tweede
lid b) van de WVP is in dit geval een vrijstelling van toepassing. Deze vrijstelling belet evenwel
niet dat het Comité er zich kan van vergewissen of er passende waarborgen bestaan ter
bescherming van de fundamentele rechten van de betrokkenen.
41. Daarom stelt het RSVZ voor om op haar website een waarschuwing toe te voegen alsook op
de berichten van de fondsen aan hun leden (jaarlijkse verspreiding) met de vermelding dat
de btw-gegevens kunnen geraadpleegd worden en binnen welk kader dit mogelijk is. Het
RSVZ stelt ook voor dat ze bij de herziening van hun type-documenten zal nagaan of de
informatie die zij verstrekken aan de gecontroleerde personen en aangesloten leden kan
worden aangepast. Het Comité stelt ook voor dat de FOD Financiën aan de BTW-aangfite een
"privacyclausule" toevoegt naar het voorbeeld van wat nu al bestaat in de toelichtende nota
bij de belastingaangifte van de Personenbelasting. Het Comité verzoekt om deze aanpassingen
door te voeren en ze ook te verspreiden via de website van de FOD Financiën.
4. BEVEILIGING

4.1. Bij de m achtigingsgerechtigden
42. De machtigingsgerechtigden van deze beraadslaging maken deel uit van het netwerk van de
Sociale Zekerheid. Zij zijn bijgevolg onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus
1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale
zekerheid. Dit betekent dat zij beschikken over een consulent inzake informatiebeveiliging
waarvan de aanduiding werd voorgelegd aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid
en van de Gezondheid, en over een beveiligingsbeleid met vermelding van alle noodzakelijke
middelen voor de uitvoering ervan.

De beveiligingsmaatregelen die de aanvrager heeft

genomen, kunnen als passend worden bestempeld.
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4.2. Bij de FOD Financiën
43. Uit de documenten waarover het Comité beschikt, blijkt dat de FOD Financiën over een
consulent inzake informatiebeveiliging en een beveiligingsbeleid beschikt.

OM DEZE REDENEN,
het Comité
machtigt het RSVZ, de fondsen en de DGZ, om onder de voorwaarden als bepaald in deze machtiging
en zo lang ze worden nageleefd, de gevraagde gegevens elektronisch te ontvangen.
beslist dat zij het recht behouden om desgevallend in de toekomst en op geregelde tijdstippen na te
gaan of de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk en duurzaam
werden ingevoerd overeenkomstig de stand van de techniek en van die aard zijn dat zij de bestaande
risico’s afdoende kunnen dekken. In dit verband beveelt het Comité de partijen iedere relevante
wijziging in de beveiliging van de toegelaten verwerkingen ter kennis te brengen van het Comité.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Stefan Verschuere
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ANNEXE TVA - FINALITES ET BASES LEGALES POUR LES DONNEES
DEMANDEES PAR SERVICE/INSTITUTION
Abréviations:
AR n°38 = arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
RGS = arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté n° 38 organisant le statut social des
travailleurs indépendants;
RGP = arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
indépendants

Voir le tableau ci-après
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INASTI
OBLIGATIONS

INTERNATIONAL

INSPECTION

DGI
SOCIETES

AMENDES

DONNEES

INSPECTION

CDC

CAISSES

ADMINISTRATIVES

Groupe de données 1

Finalité

Finalité

Finalité

Finalité

Finalité

Finalité

Finalité

Finalité

Base légale

Base légale

Base légale

Base légale

Base légale

Base légale

Base légale

Base légale

Contrôle

Contrôle

Contrôle

et Solvabilité

Solvabilité

Contrôle

Solvabilité/état

Données signalétiques Articles 2 à 9 de l'AR n°38
Nature

(CE) solvabilité Article Article 98 de la Loi du Articles 17bis, 17 Article 20, § 2 besoin

Règlement

/forme Articles 2 à 5, 9, 9 bis, ter, 12,13, N° 883/2004 du 23 bis, §2,

juridique

20, 30 bis, 33 à 40, 50 du RGS

Régime de TVA

Articles 28, 37bis, 38 à 44, et 50 portant

Nombre

d'activités du RGP

2004 l'AR n° 38
sur

de 30 décembre 1992 ter et 17 quater de de l'AR n°38
portant

des l'A.R. n°38

Article

Article 10 à 16 ter de

Article 17 de l'AR n° l'AR n° 38
63, 38. Article 88 à 92 du Articles 6,6bis 33 à 47

la

dispositions sociales

coordination des

et diverses, relatif à

Articles 203, 203 bis, Articles 38 à 44 du RGP

l'instauration d'une

203 ter, 203 quater

cotisation annuelle à

du

charge des sociétés,

modifiés ou insérés Solvabilité

destinée au statut

par la loi du 19 mars Article 15 § 5 de l'AR n°

Loi

secondaires)

obligatoire soins de santé et sécurité sociale

titulaires

à

avril

(principale,
NISS

relative

29

de Contrôle

l'assurance systèmes

de

et indemnités, coordonnée le 14

du RGS

RGS

Code

juillet 1994

Régime de TVA

Loi du 26 mars 2007 portant des d’application n°

social des travailleurs

2010

Dénomination

dispositions diverses en vue de la 987/2009

du

indépendants Article

promouvoir

une

(CE)

8 bis de l'AR du 15

objectivation

du

N°

N° postal réalisation de l'intégration des Règlement

visant

à 38.

Localité

petits risques dans l'assurance N° 883/2004

mars 1993 pris en

calcul

Actif – Cessé

obligatoire soins de santé pour

exécution

contributions

Raison Début – Fin

les travailleurs indépendants

Articles 3, 7bis,

chapitre II du titre II

alimentaires des père

Date début

Arrêtés royaux des 20 juillet 1971 12, 21, 17bis de

de la loi du 30

et mère au profit de

Date cessation

et 3 juillet 1996

décembre 1992

leurs enfants

Dernière modification

Solvabilité

Régime linguistique de Article 48 du RGS
l'assujetti

Article 10, 11bis, 15 de l'AR n°38

l'AR n°38

du

A.R. 18.11.1996/4 -

Civil A.R. 14.01.1999/3

partenaires

Rue

Règlement

§1er, du RGS

des

Loi du 25 avril 2014
(MB du 6 juin 2014)
portant

des

14
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Office de Contrôle TVA Article 9, alinéa 3 du RGS

dispositions diverses

Article 10bis de l'AR 18/11/1996

en

Articles

sécurité sociale

11,12

de

l'AR

du

matière

de

6/7/1997, portant exécution de
l'arrêté royal du 18 novembre
1996 instaurant une assurance
sociale en faveur des travailleurs
indépendants en cas de faillite et
des personnes assimilées

Groupe de données 2

Voir groupe de données 1

Voir groupe de Voir groupe de Voir
données 1

données 1

groupe

données 1

de Voir

groupe

données 1

de Voir groupe de Voir
données 1

groupe

données 1

de Voir

groupe

données 1

Cadre II. Opérations à
la sortie
A. Opérations tombant
sous

un

régime

particulier
Grille 00. Soumises au
taux de 0%
B.

Opérations

pour

lesquelles la TVA est
due par le déclarant
Grille 01. Soumises au
taux de 6%

15
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Grille 02. Soumises au
taux de 12%
Grille 03. Soumises au
taux de 21%
C. Opérations dont la
taxe est due par le
cocontractant
Grille

45.

Montant

taxes non comprises
D.

Opérations

exemptées
Grille 46. Art. 39bis
CTVA
Grille 47. Art. 39, 40, 41
et 42 CTVA
E. Notes de crédit et
corrections négatives
Grille 48. Opérations
visées à la grille 46.
Grille

49.

Autres

opérations du cadre II

Groupe de données 3

Voir groupe de données 1

Voir groupe de Voir groupe de Voir
données 1

données 1

groupe

données 1

de Voir

groupe

données 1

de Voir groupe de Voir
données 1

groupe

données 1

de Voir

groupe

données 1
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Cadre III. Opérations à
l'entrée
A.

Opérations

à

l'entrée (y compris les
notes de crédit)
Grille 81.
Marchandises,
matières 1ère et aux.
Grille

82.

Services,

biens divers et autres
Grille

83.

Biens

d'investissements
B. Notes de crédit et
corrections négatives
Grille 84. Opérations
de la grille 86
Grille 85. Opérations à
l'entrée sauf grille
C. Montants relatifs à
certaines

opérations

telles que :
Grille 86. Acquisitions
intra. et op. assimilées
Grille

87.

immob.

Travaux
et

op.

Assimilées

17
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Groupe de données 4

Voir groupe de données 1

Voir groupe de Voir groupe de Voir
données 1

données 1

groupe

données 1

de Voir

groupe

données 1

de Voir groupe de Voir
données 1

groupe

données 1

de Voir

groupe

de

données 1

Cadre IV. TVA due et
régularisations
Grille 54. Opérations
déclarées au cadre III, B
Grille 55. Opérations
inscrites dans la grille
Grille 56. Opérations
inscrites dans la grille
87
Grille

57.

Sur

les

importations
Grille

61.

Régularisations

pour

l'administration
Grille

63.

TVA

à

reverser sur notes de
crédit reçues
Grille 65. Non utilisée
Groupe de données 5

Voir groupe de données 1

Voir groupe de Voir groupe de Voir
données 1

Cadre

V.

déductible

données 1

groupe

données 1

de Voir

groupe

données 1

de Voir groupe de Voir
données 1

groupe

données 1

de Voir

groupe

données 1

TVA
et

régularisations

18
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Grille 59. Afférant à la
période

de

la

déclaration
Grille

62.

Régularisations

en

faveur du déclarant
Grille 64. TVA à déduire
sur notes de crédit
émises
Grille 66. Non utilisée
Groupe de données 6

Voir groupe de données 1

Voir groupe de Voir groupe de Voir
données 1

données 1

groupe

données 1

de Voir

groupe

données 1

de Voir groupe de Voir
données 1

groupe

données 1

de Voir

groupe

de

données 1

Cadre VI. Solde
Grille 71. Montant des
taxes dues à l'Etat
Grille 72. Montant des
sommes dues par l'Etat
Groupe de données 7

Voir groupe de données 1

Voir groupe de Voir groupe de Voir
données 1

données 1

groupe

données 1

de Voir

groupe

données 1

de Voir groupe de Voir
données 1

groupe

données 1

de Voir

groupe

données 1

Cadre VII. Acompte
Grille

91.

Acompte

déclarations
mensuelles
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